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NIEUWS
BERICHTEN
BIJZONDERE
BERICHTEN ANEKDOTES
MOPPEN ANDERE DINGEN
DIE LANGS KOMEN VERANDERINGEN DIE MISSCHIEN NIET OF
MISSCHIEN WEL GAAN GEBEUREN IN DE KOMENDE JAREN
DUS KORT GEFORMULEERD
ALLES KAN IN DIT KRANTJE
KOMEN TE STAAN VERDRIET
OF BLIJDSCHAP U GEEFT HET AF
AAN DE MENSEN DIE GRUTTENPRAET
GAAN MAKEN EN ZIJ MAKEN
ER EEN MOOI GEHEEL VAN DAN
BENT U ALLEN WEER HELEMAAL
BIJGEPRAAT OF ZO U WIL BIJ
GELEZEN OVER ALLE SPANNENDE
OF GEWONE ALLEDAAGSE
DINGEN DIE NOU EENMAAL OP
EEN DORP LANGS KOMEN EN U
WEET POSITIEVE REACTIES ZIJN
ALTIJD WELKOM EN DIE WORDEN
ZEER OP PRIJS GESTELD OOK
NIEUWE FRISSE IDEEEN ZIJN WELKOM
TENSLOTTE WILLEN WE EEN SPREEKBUIS
EN DOORGEEFLUIK ZIJN VAN ONZE
DORPSBEWONERS DUS DOE UW BEST
LAAT DIE BOVENKAMER LEKKER KRAKEN
OM ALLE FANTASTISCHE VERHALEN EN
BIJZONDERE GEBEURTENISSEN OP PAPIER
TE STELLEN ZODAT IEDEREEN ER VAN KAN
MEEGENIETEN EN MISSCHIEN DAAR WEER
OP REAGEREN NATUURLIJK ZIJN OOK
GEDICHTEN WELKOM EN VERHALEN
OVER HOE HET LANGGELEDEN
IN NIEUWERKERK WAS
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Colofon.
“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,
Nathalie de Bilde, Jan de Jonge,
Riet Meerkerk, Mark de Jager
Vormgeving: Cees de Graaf.
Uw redaktionele bijdrage
kunt u sturen per email aan:
dorpskrant@nieuwerkerk.nu
Advertentietarieven in euro’s
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

VOORWOORD
Beste lezers.
In de vorige Gruttenpraet en op Facebook hebben wij
een oproep gedaan voor hulp in het bestuur en het
schrijven van stukjes voor in de Gruttenpraet.
We hebben leuke reacties gehad; er zijn mensen die het leuk vinden af en toe een
stukje te schrijven, en dat mag altijd! Riet Meerkerk gaat vaker voor ons schrijven.
Ze is ook altijd in ‘Ons eiland’ te lezen. Jacqueline - die nu verhuisd is - heeft
haar aangedragen. We zijn blij met haar inbreng !
Ook Mark de Jager heeft zich gemeld; voor iedereen bekend als de beheerder van
de Buurt WhatsApp. Meer over Mark staat in het Keuveltje verderop in het
krantje. Mark verlicht het werk van de secretaris en hij heeft ‘de boel’ intern
gemoderniseerd.
De makers van de Gruttenpraet is een gemêleerd gezelschap, van verschillende
leeftijden wat. Voor elk wat wils en hopen dat in het krantje naar buiten te
brengen. Met informatie, geschiedenis, interviews en agenda.
We zijn blij met deze nieuwe vrijwilligers! Maar dat wil niet zeggen dat wij het
alleen doen. Jij/U mag namelijk ook mee doen. Heb je een raadsel plaatje?
Een typisch Nieuwerkerks praatje of anekdote? Daar is het krantje voor!
Met nieuwe collega’s en energie gaan we de volgende 5 jaar in!

Druk: Krelloprint Bruinisse
Bankrelatie: RegioBank, rekeningnr.
NL86RBRB 08279 45477
t.n.v. Gruttenpraet
K.v.K. 57 505 667

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: dorpskrant@nieuwerkerk.nu

Volop bouwactiviteit aan de Polderweg
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Zeilen met een kanaalrat.

12 mei 1983.

Bootjes is al sinds mijn mensengeheugen, mijn lust er mijn leven. Vroeger zwom ik
bij mijn oma in het dorp in het zwembad aldaar. Het was een afgezet stuk in de jachthaven. Veel liever ging ik naar het strand en zag dan de zeilbootjes voorbijvaren.
Nooit van mijn toen nog jonge leventje gedacht dat ik ooit jaren op zo’n boot zou
varen.
Kamperen met mijn ouders, een opvouwbare kano met een katoenen zeiltje
mee. Het ding was wat wiebelig en ging
geen meter vooruit. Toen maar motor
gaan rijden. Dat was echte vrijheid voor
mij. Dat daar een nog grotere vrijheid
bij kwam was het einde. Parachutespringen.
Tegenwoordig heet dat Skydiving.
Prima, ik noem het nog steeds parachutespringen. Net over de honderd sprongen heb ik gemaakt. Toen ging het roer
om. Een knappe man in een bootje,
maar voor het zover was werd ik, zonder
dat ik het wist gekeurd op afstand. Of
ik zeilen wel leuk vond, anders kon het
met de liefde niets worden. Zonder dat
ik het wist werd ik aangenomen in zijn
zelfgebouwde zeilboot. Een degelijke
bak van 11 ton. Elf meter lang en zeewaardig. Inmiddels is de boot 37 jaar
jong en onze liefde voor elkaar nog
steeds niet voorbij. We hebben dan ook
bij mijn eerste zeiltocht een orkaan
doorstaan. We hadden het plan opgevat
om tijdens het hemelvaartweekend van
onze toenmalige haven naar Middelburg
te varen. De eerste avond geen vuiltje
aan de lucht. De volgende dag de marifoon uitluisteren voor het weerbericht.
De radio uitluisteren ook daar was geen
stormwaarschuwing. We voeren de

vluchthaven van Bruinisse uit. Dat
mocht toen nog gewoon. Afmeren zonder gedoe in de vluchthaven. Van zeilen
wist ik nog compleet niets. Het enige
wat ik wel redelijk kon was koers houden. En dat na één avond meevaren.
Met zeilgoed aan, toen nog oliejassen en
broeken, voeren we naar de, toen nog,
Oosterscheldebrug. Heel vrolijk melde
ik mijn lief dat het wel erg raar was dat
een zeilboot met een gescheurd voorzeil
onder de brug door kwam. Daarbij nog
vermeldend dat er achter ons niets aan
de hand was. Dat was in een seconde
voorbij. We zaten midden in een heftige
storm. De lucht was zwart de wind op
kop. De zeilen konden al dat geweld
niet aan. Water vloog met geweld over
de boot. Ik kreeg een reddingsvest over
mijn hoofd gesjord. ‘Aandoen!’ kreeg ik
schreeuwend te horen. Hoe gaat zo’n
kreng aan. Mijn kin ging lag aan het
eind van de middag helemaal open.
Mijn lief had dit eerder meegemaakt
maar dan op de Noordzee onderweg
naar Engeland op 18-jarige leeftijd. Hij
ging op handen en knieën naar de mast.
Grootzeil zo goed en zo kwaad naar beneden halen. Horen en zien verging je.
Water vloog je om de oren. Door het
zout kon je bijna niets meer zien. De
wind gierde door de verstaging en de
boot was minder dan een notendopje.
We waren in de hel beland. ‘Afhouden
van de “Val” ‘. Riep mijn lief. Wist ik
veel wat dat was. Wist ik veel hoe alles
heette aan boord. Ik was al blij dat ik die
stok (helmstok/roer) nog in mijn handen had. Ik was blij dat ik nog op de
bank kon blijven zitten en me schrap
kon zetten. Het water liep in mijn oliepak. Door het overvliegende water kon
in mijn lief niet zien. Hij deed een verwoede poging het voorzeil naar beneden
te krijgen. Ik zag iets geels overboord
gaan. HELP! Nu was ik alleen aan
boord. De moed zonk me in de schoenen (laarzen dus). Toen zag ik iets in de
kuip terugkomen. Een compleet nat en
doornat lief. Hij was nog aan boord.
Opluchting alom. Het roer werd uit
mijn handen gegrist en dat was maar

goed ook, want inmiddels waren we bij
de “Val” bijna op de stenen geslagen. De
motor kon al dat geweld niet aan. Door
jaren zeilervaring en veel boekenwijsheid
werd de boot gekeerd. We konden even
ademhalen. Ik zat op mijn knieën voor
de kajuitingang met een tros touwen in
mijn handen. Mijn lief vroeg lachend
waarom ik die tros in mijn handen had
en wat ik daar op mijn knieën zat te
doen. Voor de eerste keer met je lief weg
dan wil je toch niet flauw gevonden
worden. Ik snauwde: ‘Ik hou me vast en
doe een schietgebedje, nou goed.’ Gierend van de lach kreeg ik te horen dat
die tros touw nergens aan vast zat. Dat
ik beter op de bank kon gaan zitten dan
kon ik zien wat er gebeurde en dat
schietgebedjes echt niet hielpen. We
voeren het kanaal naar Sint Annaland in
en meerden af in de haven. Inmiddels
was de zon gaan schijnen en konden de
luiken even opgezet worden. Die waren
zo lek als een mandje. Alles was nat.
Zoutwater droogt ook niet echt lekker
op. Een geluk hadden we wel. Het bed
was nog droog. Het grootzeil gescheurd.
We zijn snel naar het clubhuis gegaan
om onze ouders te bellen dat we veilig
in een haven lagen met boot en al.
Edoch, toen we het clubhuis wilden verlaten kon dat niet meer. De kade was
onder gelopen, het water stond in de
haven een halve meter hoog tegen de
dijk aan. Een splinternieuwe Duitse
Mercedes heeft het niet overleefd, die
kon regelrecht naar de schroothoop.
Lees verder op pagina 5
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Vervolg van pagina 4
Wij hebben gezellig tot half twaalf ‘s
avonds in het clubhuis gezeten met
mede zeilers. Sindsdien ben ik altijd op
mijn hoede voor het weer en de verandering van luchten. Een kanaalrat zoals
dat in zeemanstermen heet is een heel
snelle opkomst van een donkere lucht
gepaard gaand met harde wind en regen.
Een beter uitleg zal zeker op internet te
vinden zijn. Zeilen is nog steeds mijn
lust en leven. Ik ben redelijk fanatiek. Al
kan je dat met onze boot maar beter niet
zijn. 11 ton gewicht tegenover de tegenwoordig heel licht gebouwde bootjes.
Daar win je nooit van. Maar… als er een
leuk windje komt dan speert onze boot
met plezier en zeer stabiel door het
water. Heerlijk de wind door je haren.
De zon in je gezicht en het water langs
de boot wat wil een mens nog meer. Inmiddels liggen we al meer dan twintig
jaar in de mooiste jachthaven van
Schouwen-Duiveland Den Osse. Sinds
dit jaar is de hele haven voorzien van de
meest moderne steigers. Komend seizoen zal ik zeker veel op het water te vinden zijn. Uiteraard samen met mijn lief.
Eenmaal per jaar vaar ik als schipper op
mijn boot met uitsluitend vrouwen als
bemanning. Dat is kicken als je de mannelijke zeilers verbaasd ziet kijken. ‘Alleen maar vrouwen?’ ‘Jazeker. En
rondom ons zijn nog minstens zes zeilboten met alleen maar vrouwen. Dat
heet zeemancipatie’. Erg gezellig georganiseerd door de Nederlandse Vereniging
van Toerzeilers, wel door een vrouwelijke commissie. Dat dan ook natuurlijk.
Mijn lief zijn zestig jaar zeilervaring zal
ik nooit evenaren. Met vijfendertig jaar
zeilervaring mag ik toch wel beetje trots
zijn. Zeilen is voor mij de ultieme vrijheid. Maar niet met storm.
Tekst: Riet Meerkerk

Weet u dat…

5

Recept

o in Nieuwerkerk de eerste
energieneutrale huurwoningen medio
oktober opgeleverd worden?
o daar Nieuwerkerkers gaan wonen als
buur, die al 41 jaar buren zijn?
o een peiling van een politieke partij
aangaf dat 89 % van de bevolking
zwembad Dol-fijn wil behouden?
o een jonge Nieuwerkerkse met een
selectie van pianonummers op een cd
een ziekenhuisschip voor de
allerarmsten in Afrika steunt?
o de even huisnummers op het
Maudplein een Noorse jongensnaam
hebben en de oneven een… ?
o er een fout stond in het bericht van
Wim Kesteloo over de molen?
o de kundige metselaar van de
Nieuwerkerkse molen Anthonie
Boogaart kwam natuurlijk niet in
1951 even terug naar bij metselaar
Mulder, maar in 1851!
o men in het Steenzwaenshof nieuwe
keukens plaats?
o er daar nog meer renovaties
binnenkort van start gaan?

Heerlijke lasagne
naar een recept van
Jacqueline Quist.
glutenvrij
30 min + 40 min oventijd
4 personen
Ingrediënten:
1 pak glutenvrije lasagne vellen a 250 gr
1 courgette
1 ui
200 gr groene pesto
400 gr kipfilet
2 tomaten
500 gr mascarpone
2 teentjes knoflook
3 a 4 eetlepels geraspte kaas
50 gr pijnboompitten
olie/boter om te bakken en in te vetten
BEREIDING
Breng een pan water aan de kook en voeg
de kipfilets toe. Kook deze in 10 tot 15
minuutjes gaar. Verwarm alvast de oven
voor op 200 graden. Snipper de ui en
knoflook en fruit deze aan in een pan met
een beetje olie. Snijd de courgette in
kleine blokjes en voeg toe aan de ui en
knoflook en bak tot de courgette iets
zacht begint te worden. Laat de kip uitlekken en trek met een vork uit elkaar. Roer
de pesto en de mascarpone door elkaar.
Vet een ovenschaal in met een beetje olie
of boter. Leg 3 lasagnebladen op de
bodem. Verdeel ongeveer 1/3 van het
pesto mengsel over de lasagnebladen. Voeg
daar ongeveer ½ deel van de kip over en
½ deel van de courgette met ui en knoflook. Bestrooi met wat pijnboompitten.
Dek af met een nieuwe laag lasagnevellen.
Herhaal dit nogmaals. Gebruik het laatste
deel van het pestomengsel om de lasagne
bovenop mee in te smeren. Snijd de tomaten in schijfjes en verdeel over de bovenzijde. Bestrooi met wat pijnboompitten en
geraspte kaas. Bak de lasagne kip pesto 40
minuten in de oven. Garneer eventueel
met wat verse basilicum.

Eet smakelijk!
Ik geef de pollepel door aan
Annelies de Winter.
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Jedaja stelt zich voor..!
Graag nemen we jullie op een willekeurige woensdagavond mee naar verenigingsgebouw ‘Salem’. Wanneer we het gebouw naderen, horen we al de eerste
klanken . . . Zachtjes openen we de deur en daar zien en horen we vijftig
enthousiaste kinderen zingen: ze zingen met ronde monden en uit volle borst
het lied van de zilvervloot; wat doet iedereen goed mee! Het is prachtig om
de interactie tussen de dirigent en de kinderen te zien.

Gruttenpraet
Beste Nieuwerkerkers
en belangstellenden.

Al veel te snel is het oefenuurtje voorbij en is het tijd om naar huis te gaan.
Maar niet getreurd, want volgende week mag je weer komen!
Dirigente Cindy de Ronde en deze groep enthousiaste kinderen vormen namelijk kinderkoor Jedaja. Wekelijks oefenen zij van 18.45-19.45 uur in
‘Salem’. Natuurlijk zijn alle kinderen (ook jongens!) in de leeftijd van 6 t/m
12 jaar welkom om te komen zingen. Dus: als je graag zingt, kom dan je
stem laten horen!

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

dorpskrant@nieuwerkerk.nu
Wij proberen een en ander in het
volgende nummer te plaatsen. Zorg
dat uw bijdrage voor de volgende
Gruttenpraet (november 2018)
vóór 12 oktober 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.
Wij bedanken iedereen die ons heeft
geholpen bij deze uitgave.

Nadat de kinderen naar buiten gegaan zijn, komen er opnieuw mensen
‘Salem’ binnendruppelen. Het valt ons op dat het vooral meiden zijn. Wanneer we vragen wat zij hier komen doen, antwoorden ze enthousiast: ZINGEN!
Het blijken de leden van Jong Dameskoor Jedaja te zijn die onder leiding
van dirigent Kees Deurloo, hun repertoire komen 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 voor het eerstvolgende concert van Jedaja: vrijdag 8 juni in de Hervormde Kerk van Dreischor. Aan dit concert werken tevens het Kinderkoor Jedaja alsook het Jeugdkoor David uit Yerseke mee.
Mogen we jullie dan onder het publiek begroeten?
Ook 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 in Salem.
Kijk voor een kleine impressie eens op: jedaja.jouwweb.nl/jong-dameskoor
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HERDENKING
Op 1 februari jl. was het 65 jaar geleden
dat ons dorp en omgeving zwaar werden
getroffen door de Watersnoodramp.
We mochten hiervoor weer onze jaarlijkse herdenking houden. Er waren
velen die de herdenking hebben bijgewoond. Steeds is het weer bijzonder dat
de scholen hieraan meewerken en er ook
veel schooljeugd aanwezig is.

Dartvereniging
“de Juupzuupers”
Wie kent Van Gerwen nu niet?
De Nederlandse pijltjes virtuoos vertoont zijn kunsten wereldwijd en
verdient er een goed belegde boterham mee.
Dartvereniging De Juupzuupers probeert dit peil te bereiken door elke
vrijdagavond te oefenen in het
Dorpshuis Bij Ons in Nieuwerkerk
op 3 banen. Echter de gezelligheid
en ontspanning staan bij de vereniging op één.
Kom gewoon eens langs op vrijdagavond vanaf 20.30 uur om kennis te
maken met de sport.
Darts zijn aanwezig.
Op 19 Mei hebben een open darttoernooi. Een leuke kans om het
van dichtbij mee te maken en natuurlijk kun je je ook inschrijven.
Voor meer inlichtingen:
Website: www.juupzuupers.nl

Dogfood-Service.nl
Voorkomt voedselproblemen

Als u dit leest is het voorjaar al weer
begonnen. Zaken nemen hun loop weer.
De invulling van het winkelgebied langs
de Polderweg krijgt ook al vorm.
Een terugblik naar de afgelopen periode.
Er zijn inmiddels twee openbare vergaderingen gepasseerd.
De openbare vergadering in oktober was
er een met een vol programma. Goed
bezocht, zoals ook de vergadering en
nieuwjaarsreceptie in januari.
VOORZITTER
Zoals hij al in de vorige Gruttenpraet
had aangekondigd hebben we in onze
vergadering van 10 januari jl. afscheid
genomen van onze voorzitter Richard
Dekker. Hij heeft in de 8 jaar dat hij
deel uit maakte van de Dorpsraad veel
voor ons dorp mogen doen, waarvoor
we hem ook vanaf deze plaats hartelijk
willen danken.
Helaas hebben we nog geen opvolger
kunnen vinden voor Richard, en zijn we
nog op zoek.
Als u in de gelegenheid bent om deze
taak op u te nemen doen wij een dringend beroep op u om contact met ons
op te nemen.
JEUGDHONK
In de vergadering van oktober kwam de
jeugd aan het woord over het jeugdhonk. Ze waren enthousiast, al waren er
wat hobbels. Mensen uit de politiek en
het bedrijfsleven zegden steun toe. Alles
zag er veelbelovend uit. Het vervolg was
helaas minder positief. De toegezegde
steun bleef uit.
De partijen die met elkaar in gesprek
waren kwamen helaas ook niet op een
lijn.
Onze oud-voorzitter kon niet anders
dan op de openbare vergadering in januari meedelen dat de Dorpsraad definitief stopt met de plannen voor het
jeugdhonk.

OPEN MONUMENTENDAG
Het Comité Open Monumentendag
van de Gemeente Schouwen-Duiveland
is al druk bezig met plannen voor de
Open Monumentendag op zaterdag 8
september a.s.
Men wil deze keer bijzonder aandacht
schenken aan de monumentenpanden
in de dorpen op Duiveland. De blik van
het comité is ook gericht op Nieuwerkerk.
Als Dorpsraad hopen we dat u uw medewerking wilt verlenen, als er een beroep op u wordt gedaan.
WELKOMSTPAKKET
Sinds midden vorig jaar heet de Dorpsraad alle nieuwe inwoners welkom met
een pakket van Zeeuwse producten met
in gesloten aanbiedingen van ondernemers van ons dorp.
Dit wordt bijzonder op prijs gesteld.
Bent u de laatste maanden in ons dorp
komen wonen en heeft u nog niets ontvangen? Meldt u dan bij de Dorpsraad.
VACATURE BESTUURSLID
Al enige tijd hebben we een vacature
voor een dorpsraadlid. Ieder die actief is
op het gebied van jeugd en/of sport willen we graag oproepen om na te denken
of hier voor hem of haar een taak ligt.
Ook als je nog jong bent ben je van
harte welkom.
VOLGENDE OPENBARE
VERGADERING
In oktober hopen we weer een openbare
vergadering te houden. We willen u daar
allen nu al voor uitnodigen. De gegevens zijn nog niet bekend, maar wij zullen weer ons best doen om u een
aantrekkelijk programma te bieden.
Chris Timmerman
waarnemend voorzitter Dorpsraad
NIEUWERKERK e.o.
info@dorpsraadnieuwerkerk.nl
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Minigrutten
Nieuwerkerk.

Hallo dorpsbewoners,
wederom een bijdrage vanuit openbare
basisschool OBS Duiveland.
We praten u weer bij over allerlei
schoolse zaken die op onze school plaatsvinden.

Het schooljaar is inmiddels in volle gang
na onze berichten in de vorige dorpskrant. En eigenlijk naderen we al heel snel
het einde van het schooljaar. Binnenkort
start onze 2-weekse meivakantie en dan
is het nog slechts 9 weken naar de zomervakantie, het gaat dus allemaal heel hard.
De afgelopen maanden is er weer van alles
gedaan. De leerkrachten hebben de scholing van de kanjertraining afgerond. In de
klassen wordt er dan ook regelmatig gewerkt met de activiteiten van de Kanjertraining. De kinderen vinden het erg leuk
en het draagt bij aan een betere sfeer en
omgang met elkaar in de klas.
Van de 3 stagiaires, waar we eerder over
spraken is Juf Anne nog steeds op school,
Juf Janine is na een half jaar stage weer van
stageschool geswitcht, dat hoort zo als je
de Pabo doet. Juf Manouk is inmiddels ook
gestopt op OBS Duiveland en loopt ook
weer elders stage.

Qua activiteiten hebben we natuurlijk
weer heel wat achter de rug. Sinterklaas
kwam in december aan met de quad en
aanhanger en wat een gezellige dag was dit
weer. Sint bracht leuke cadeaus en surprises mee en had voor ieder weer een goed
woordje. Na de Sint was het tijd voor de
Kerstviering, ook dit jaar weer een gezellige avond met zang, buffet, glühwein en
chocomel. In februari stond veel
in het teken van de 65 jarige herdenking van de Ramp. Leerlingen van school deden mee aan de
Gemeentelijk gedichtenwedstrijd,
het bloemleggen bij het monument in Ouwerkerk en natuurlijk
aan de herdenking hier op Nieuwerkerk zelf. Bij de laatste herdenking gaat dat altijd in goed
overleg tussen onze school en de
School met de Bijbel.
Verder zijn in de afgelopen maanden de scholen van Voortgezet
onderwijs bezocht door de leerlingen van groep 8.
Heeft de advisering voor het
Voortgezet onderwijs plaatsgevonden. Dit alles is best spannend
voor de groep 8 leerlingen die de
school gaan verlaten.
Ook zijn we momenteel bezig met
een omzetting van onze schooltijden
voor het komende schooljaar.
Na een inventarisatie onder ouders en
o.a. een informatieavond, is in
ieder geval duidelijk geworden
dat in
het
schooljaar
2018/2019 de schooltijden
gaan veranderen en dat alle
leerlingen op school gaan
overblijven, dit overblijven geschiedt dan in de klas met de
leerkrachten.
Welke variant het wordt;
Continu-rooster of 5-gelijke
dagen model, dat wordt
momenteel uitgezocht.
Wat komt er allemaal nog
aan in de komende weken?
Het einde van het jaar nadert

en dat betekent dat er nog allerlei leuke
en spannende dingen aankomen.
Groep 8 maakt in de laatste week voor de
meivakantie de Eindtoets basisonderwijs.
Voor de groep 8 leerlingen best een
beetje spannend en ook de leerkrachten
hopen altijd dat alles goed gaat.
Na de meivakantie vindt op dinsdag 22
mei de 2e “Open dag” van dit schooljaar
plaats. Op deze dag mogen alle vaders,
moeders, opa’s en oma’s en alle andere
geïnteresseerde mensen meekijken tijdens
de lessen die gegeven worden. Als u het
leuk vindt, bent u natuurlijk van harte welkom! Op deze dag wordt er ook aandacht
besteed aan de lessen rond de Kanjertraining.
In juni gaan de groepen 1 t/m 6 dan op
maandag 4 juni op schoolreis en in diezelfde week gaan de groepen 7 en 8 van
dinsdag 5 juni t/m vrijdag 8 juni op
schoolkamp.
In de laatste schoolweken vinden dan tot
slot de afscheidsactiviteiten rond groep
8 plaats, waaronder het afscheid en de revueavond. Allemaal leuke dingen om naar
uit te kijken.
Voor nu is dit het weer even, wie weet tot
de volgende dorpskrant.
Groeten Team OBS Duiveland.
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Keuveltje
met Mark de Jager
beheerder van de Buurt WhatsApp.
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Cor is nu met pensioen, hij is graficus. Hij woont al 30 jaar in Nieuwerkerk en is sinds 2 jaar terug in
Nieuwerkerk na een buitenland periode van 12 jaar.
Op 15 februari heeft Mark de eerste
preventie ronde in Nieuwerkerk georganiseerd.

door Roelie Deurloo
Inwoners van Nieuwerkerk komen
en gaan. De meeste inwoners weten
dat er een buurt preventiegroep aanwezig is. Dit wordt ook aangegeven
op de verkeersborden als je het dorp
binnen rijdt. Nieuwe bewoners
weten dit niet altijd. Het leek Mark
een goed idee om dorpsbewoners via
deze weg extra te informeren. Een
veilige buurt maak je samen!
Mark de Jager is één van de oprichters van de Buurt
WhatsApp (BWA).
Hij komt oorspronkelijk uit Goes maar
woont hier nu langer
dan 12 jaar. Hij heeft
een opleiding gevolgd in bloemschikken en -binden in
Middelharnis. Daar
werd hij wel eens uit
de les gehaald om een
leraar te helpen met
computer ’probemen’; want met de
computer weet Mark
wel raad. Na deze opleiding ging hij
daarom een opleiding ICT volgen.
Uiteindelijk is hij beroepsverkeersregelaar
geworden en heeft
het daarmee ook
goed naar zijn zin.
Daarnaast helpt hij
sinds februari ook de
dorpskrant. En sinds
2 jaar is hij actief met
hij de BWA.
Vanuit de gemeente

waren er in 2016 al in verschillende
woonplaatsen een buurtapp opgezet,
met als doel een veiligere buurt. In
samenwerking met wijkagenten en
handhaving. Op 10 maart in dat jaar
hebben Mark de Jager, Sonja van der
Cingel en Wim van Dienst de groep
hier opgestart. Beide zijn er mee gestopt; sinds 16 februari is Cor van
Marle samen met Mark beheerder
van de BWA.

Samen met de wijkagent en handhaving zijn ze door het dorp gaan lopen
om te kijken waar huizen inbraak gevoelig zijn. Ze letten dan op donkere
plaatsen en gebouwen waar het raam
open staat. Als het nodig was spraken
ze bewoners er op aan of ze
zich er bewust van waren. Het
lijntje naar de wijkagent en
handhaving is voor Mark
kort; zij zitten samen in een
andere beheerdersgroep. Zo
blijft Mark op de hoogte of
hij ons moet informeren via
de BWA.
Als je bij de BWA wilt aansluiten kan je een mail sturen
naar:
BPNieuwerkerk@gmail.com
dan krijg je een automatische
reactie met uitleg en een aanmeldingsformulier.
Zo heeft Mark overzicht van
alle leden en wordt je toegevoegd. Als je nog vragen hebt
kan je de beheerders altijd een
email of WhatsApp sturen
maar niet via de BWA; die is
alleen voor noodgevallen
en/of verdachte situaties. Er
lezen namelijk op dit moment
ongeveer 200 leden mee, bent
u de volgende? ;-)
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Wintersport-reis
met hindernissen
Op de ski piste.

Wij, Wilma en Albert Talen waren al jaren gewend om voor de
wintersport naar Oostenrijk te gaan.
Voor de verandering gingen we in 2008 een keer naar Frankrijk,
vanwege de grote verhalen over de prachtige ski gebieden die er
zouden zijn. We reden met de personenauto naar de plaats
Samoens, bij het “Grand massif”in de Franse Alpen. We namen daar
een hotel, zoals we in Oostenrijk ook altijd deden. Dat was wel
een tegenvaller hier in Frankrijk. Meer sneeuw op de televisie dan
op de bergen, krakende vloeren en piepende deuren.Voor het
binnenzwembad moest je eerst naar buiten, en dan in een hok
(nissenhut) met plastic golfplaten, brrr.
Het ontbijt bestond uit alleen stokbrood met jam, de koffie leek op
slootwater, en wilde je ‘s avonds nog iets drinken, dan was er alleen
een “bar”met witte plastic kuipstoeltjes en TL verlichting. En
gluhwein uit plastic bekertjes Dat waren we beter gewend.
Maar de ski pistes waren mooi, en dus besloten we het een
volgende keer het nog eens te proberen, maar dan met de camper.

Met de knieën in de zon.

Dan heb je zelf je comfort bij
je. Alles stond klaar en ingepakt,
we vertrokken met veel regen.
Nog maar net in Belgie wilden
we water gebruiken, maar er
kwam niets uit de kraan. Albert
dacht gelijk, de waterpomp is
stuk, dus we gingen op zoek
naar een camper bedrijf. We
vonden er één in Brussel.
Ondanks dat de beste man
vlaams sprak begreep hij pas na
enige tijd wat we nodig hadden,
en zei toen, heb je wel water in
de tank. Ja die hadden we de
vorige dag vol gedaan. Omdat
de pomp onder in de tank
gemonteerd is, ging hij mee om
te kijken welke pomp we nodig
hadden. We draaiden het deksel
eraf, en jawel hoor, de tank was
helemaal leeg. De man zei “
daar hangt een waterslang,
bedient u”. Wat een afgang. Wij
camperden toen nog niet zo
lang en nooit in de winter, en
het is zo dat als de
buitentemperatuur onder de
plus 4 graden komt, dan gaat er
een veiligheidsventiel open en

loopt al het water uit de tank,
om eventuele schade door
bevriezing te voorkomen.
Dat was dus de afgelopen nacht
het geval geweest. Doordat het
thuis bij vertrek al volop
regende, en de straat dus nat
was hadden we geen lekkage
gezien.
Dan maar snel verder. We
wilden de volgende dag eerst
de salon (een auto beurs) in
Geneve bezoeken en zouden
helemaal over de autoroute
rijden. Het bleef maar regenen.
Toen we bij de afslag kwamen

waar we de vorige keer
binnendoor waren gegaan,
bleek dat toch wel 80 kilometer
korter te zijn. Dus we gingen
toch maar binnendoor.
De regen ging over in natte
sneeuw, want de weg ging
omhoog. Vorige reis scheen de
zon. De natte sneeuw ging over
in droge sneeuw en de vlokken
werden steeds groter en de
weg steeds meer omhoog. Het
werd al donker en de borden
waren ingesneeuwd zodat je
niet meer zo goed kon zien
welke kant je op moest. En de
navigatie was ook al niet te
vertrouwen. Het ging steeds
steiler omhoog zelfs zo dat we
halverwege midden op de weg
bleven hangen. MERDE. Gelijk
bereidwillige Fransen er bij om
te helpen duwen, zonder
resultaat. Een fransman vroeg in
zijn beste Engels: doe joe aeve
winter equipment? Nee, wel
een zakkammetje. Op den duur
waren er zoveel helpers dat ze
zelfs aan de zijkant gingen
duwen, en het bleek dat de
camper totaal niet omhoog was
te krijgen maar wel opzij. Toen
met allen aan één zijkant van de
cabine geduwd werd, draaide de
camper letterlijk om zijn
achteras en stonden we in een
paar tellen met de neus naar
het dal. MERCI BIEN.
Nu langzaam laten zakken tot in
een dorpje, en gelijk slapen.
We hoorden de volgende
morgen de strooiwagens al
langskomen, die hadden we de
vorige avond niet gezien. . .
De weg was schoon, we zagen
onderweg dat we 1.200 meter
hoog zaten, en we waren nog
op tijd in Genéve.
Dan door naar de Franse Alpen.

We vonden de camping vlakbij
de ski lift. Het was één
modderpoel, dus enkele rondjes
gereden om nog een beetje
droog plekje te vinden. Het was
best druk op de camping, en de
meesten hadden enkele pallets
voor de deur liggen vanwege de
modder.
De volgende dag op de lange
latten. Tijdens de eerste beste
keer in de gammele lift met 2
stoeltjes, viel Wilma bij het
uitstappen boven uit de lift en
bezeerde haar knie. Het leek
nog mee te vallen, ze kon in
ieder geval nog de berg af
komen.
Maar toen bleek het toch niet
goed te zitten en was het voor
die dag afgelopen. De knie ging
steeds meer pijn doen, dus wij
op zoek naar een dokter in het
dorp. Wilma bij Albert achterop
de fiets. Het been recht vooruit.
De dokter bleek er helemaal
voor ingericht, er werden gelijk
foto’s gemaakt van beide
knieën. Het was aan beide
kanten niet goed. Gelukkig
lagen de braces opgestapeld tot
aan het plafond. Ze kreeg er
aan elk been één en de dokter
stopte het geld zo in de
achterzak, met het verzoek om
over 4 dagen terug te komen
voor controle. Ja dat snap ik.
Gelukkig was het mooi weer
geworden. Wilma kon in de
zon zitten bij de camper met
uitzicht op de Mont Blanc, deze
was inderdaad wit, terwijl
Albert ging skiën (Toen nog
zonder helm).
Na de vier dagen alleen maar
niet eenzaam terug naar de
dokter waar bleek dat de ene
brace met voor en achter een
opening verkeerd om was
gedragen, waarop hij zei, je had
eigenlijk achteruit moeten
lopen. Het geld ging weer zo in
de achterzak en wij besloten
maar op huis aan te gaan.
Al met al een vakantie met
hindernissen, met de knieën is
het gelukkig wel weer goed
gekomen. Maar met de camper
op wintersport naar Frankrijk,
jamais, dat nooit meer.

De camping in Frankrijk.

Albert en Wilma Talen.
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Wisseling
van de
wacht.
Het zal je maar overkomen. Ruim twintig keer verhuizen en dan eindelijk in
2000, je stekje hebben gevonden. Een
kleine ruimte waar je, je atelier in kunt
maken. Manlief zijn eigen muziekruimte. Zonder problemen van geluidsoverlast je favoriete muziekinstrument
bespelen en de muziekstukken oefenen.
Het leven kon niet meer stuk. Van de
hemel kwamen Jacqueline en Ben in een
soort hel. Door een medische misser,
lagen al de dromen van Jacqueline op
z’n kop. Haar lichaam begaf het en van
heerlijk hun droomstulpje opknappen
tot een paleis, lag alles in duigen. Opstaan en weer vallen, heen en weer geslingerd worden tussen hoop en ellende.
Ruim zeven jaar geleden ging de knop
om. Dit gaat zo niet langer. Verkopen
dan maar. Met pijn in het hart zetten ze
hun droompaleisje te koop. Niemand
had interesse. Na jaren dan maar uit de
verkoop. Nog wat klussen en weer opnieuw proberen. Slopend was het, zowel
voor lichaam als geest. Met nu de goeie
makelaar als inzet was het bij de eerste
kijker raak. Mensen die door het “nog
wel wat aan op te knappen”, heen konden kijken. Toen kwam een roerige periode. Een huis zoeken en vinden met
alles gelijkvloers, werkkamers voor allebei en een fijne slaapkamer voor hen
samen. Moeilijk als je uit een groot huis
komt met enorm veel ruimte, geen geluidsoverlast, een schitterend zonnige
tuin op het zuiden. Een grote keuken.
Dat deed enorm veel pijn om het achter
te laten. Ben heeft er heel veel moeite
mee. ‘Jacqueline kan gewoon niet meer.
Het onderhoud is veel te zwaar. De trappen op en af dat gaat gewoon niet meer.
Dan kan het niet anders of ik kies voor
het welzijn van mijn vrouw. We zitten
dichter bij onze zoons en Jacqueline
haar moeder, die ziek is (inmiddels over-
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leden). Het zal wel wennen, maar dat zal
nog wel moeite kosten. Wat ik het
meeste ga missen is mijn muziekkamer.
In muziek kan ik alles kwijt.’ Inmiddels
zijn Jacqueline en Ben alweer twee
maanden verhuisd en degenen die het
huis als eerste zagen en de naam boven
de deur in ogenschouw namen, voelden
het direct. “De Magneet” ‘Het leek wel
of het huis aan ons trok als een magneet,
koop mij. We zagen heus wel dat er nog
het “een en ander” aan gedaan moest
worden. Gelukkig kunnen we daar goed
doorheen kijken. Het huis voelde gelijk
goed. Dat hebben we nog niet eerder
gehad. Een hele serie huizen hebben we
gezien en beoordeeld. Maar het gevoel
zoals we met dit huis hebben, was toch
wel apart. Heerlijk met de grote tuin op

ken laten we voorlopig voor wat hij is en
de badkamer is voor ons prima te gebruiken. De bovenverdieping van het
voor en achterhuis, ja, daar hebben we
nog wel ingrijpende plannen voor. Het
dak krijgt ook de nodige aandacht. We
hebben er alle vertrouwen in dat het ons
“paleisje” wordt. De mensen in de straat
hebben ons het gevoel van welkom zijn
gegeven en dat maakt het extra leuk om
te wonen. Verder zal het in de toekomst
hard werken worden, maar dat hebben
we er graag voor over.’ Het naambordje
en de vlaggenstokhouder liggen al klaar
om aan de gevel geschroefd te worden.
Wie weet is dit bij het uitkomen van de
“Gruttenpraet” al gerealiseerd. Voor Michiel is Nieuwerkerk geen onbekend
dorp, vanaf zijn zevende jaar heeft hij er

het zuiden. Ik kan nu een eigen kamer
maken met fitness apparatuur en Michiel een ruimte voor zijn autospullen.
Echt super.’ Zegt Simone Kristelijn. Een
eerste koophuis is altijd spannend. Wat
moet er als eerste aangepakt worden.
Wat kan later. Michiel en Simone hebben eerst de woonkamer en de zijkamer
aangepakt. ‘Voor ons werk gaan we allebei nog wat opleidingen volgen. Dan
moet je rustig kunnen leren.’ De woonkamer en zij/studeerkamer hebben een
grondige opknapbeurt gehad. ‘De keu-

bijna twintig jaar gewoond. Simone is
geboren en getogen in Zierikzee, met
een korte uitstap naar Ouwerkerk. Onverwacht je eerste koophuis vinden en
dan toch weer terug naar de plaats van
je jeugd. Simone denkt dat wennen niet
zo moeilijk zal zijn. ‘Een leuke straat
met leuke mensen, een leuk huis, dan
moet het toch leuk wonen worden?’
Welkom in Nieuwerkerk Michiel en Simone.
Tekst en foto’s : Riet Meerkerk
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Op vrijdag 20 april organiseerde OBS Duiveland tijdens de koningsspelen
een sponsoractie. Deze sponsoractie werd genoemd:

OBS on wheels.
Het goede doel was: Stichting Jens uit Ouwerkerk. Stichting Jens is een
stichting waar gehandicapte kinderen met dolfijnen mogen zwemmen.

Ik ben Ymke en ik zit in groep
acht. Met groep 7/8 gingen we 20
km fietsen.
We gingen via Nieuwerkerk naar
Ouwerkerk. Bij het verkeerslicht
duurde het heel erg lang voordat
we allemaal aan de overkant van
de weg waren. Want er konden iedere keer maar een paar kinderen
tegelijk oversteken. In Ouwerkerk
maakten we een stop en kregen we
iets te eten en iets te drinken.
Daarna fietsten we naar Oosterland. Daar gingen we weer even
stoppen om onze benen te strekken. Hierna fietsten we via
Sirjansland terug naar Nieuwerkerk. We fietsten in een makkelijk
tempo en het was lekker weer.

Ik vond het een leuke fietstocht en
ik hoop dat we heel veel geld bij
elkaar hebben gefietst voor stichting Jens!
Stichting Jens is een stichting die
zich richt op gehandicapte kinderen met het Pitt Hopkins syndroom. Met het bij elkaar gefietste
sponsorgeld kunnen wij bijdragen
aan de stichting voor hun dolfijnentherapie. Dit is een methode
waarmee deze kinderen echt een
stap verder kunnen komen in hun
ontwikkeling.
Ieder op zijn eigen niveau.
En, dit kan zowel voor het kind
als voor de ouders een geweldig
goed en groot handvat zijn voor de
toekomst.

In de vorige Gruttenpraet heeft u kunnen
lezen dat het weekend Nieuwerkerk
Bruist! op vrijdag 22 juni en zaterdag 23
juni 2018 valt.
Tijd om wat meer over het programma
te vertellen.
De sport– en spelletjesochtend van de basisscholen, zowel als de viswedstrijd worden op
vrijdag 22 juni gehouden.
’s Morgens zullen de kinderen van onze
beide basisscholen samen op het sportveld
en deels op de tennisbaan een leuke ochtend
invullen waarin zij de strijd met elkaar aangaan op het voetbalveld en op de tennisbaan.
Zowel
SKNWK
als
de
Tennisvereniging verlenen wederom hun
medewerking hieraan!! Het is heel fijn dat
vrijwilligers zich elk jaar opnieuw weer willen inzetten voor ons mooie evenement!!
Vele handen maken licht werk en het is nog
gezellig ook. Dus kom erbij, laten we er
samen iets moois van maken!!
Op vrijdagavond is er op de Kerkring weer
een grote Avondmarkt!! De NOV verwacht
tussen de 40 en 60 kramen te kunnen plaatsen. Met natuurlijk weer een gezellig terras.
De prijsuitreiking van de viswedstrijd verplaatsen we naar de Kerkring zodat de vissertjes extra in het zonnetje worden gezet.

De zaterdag beginnen we, zoals elk jaar, met
de Dikke Banden Race; DE wielerronde
voor kinderen van 5 t/m 12 jaar. Ook de
Bolus Eetwedstrijd, het Ringsteken op trekkers, schminken, cupcakes versieren, een
draaimolen een optreden van O&U staan
weer op het programma. en JA, dit jaar is
ook de schietvereniging weer echt aanwezig!
Op de zaterdag kan iedereen zowat de hele
dag meedoen met clinics Basketbal!! Een initiatief van onze dorpsgenote Sofie Dalebout.
Samen met Mevo 80, basketbalvereniging
Zierikzee en Burgh Haamstede staat zij de
hele dag klaar om iedereen kennis te laten
maken met deze leuke sport!! En de kleintjes
kunnen de hele dag instappen in een echte
stoomtrein!!!
We zijn nog bezig met de invulling van verdere middagactiviteiten maar we kunnen al
wel vertellen dat er op vrijdagavond en zaterdag een expositie te zien zal zijn in Punt
3, die wordt georganiseerd door Brusea, het
visserijmuseum van Bruinisse. Slagerij Bert
Timmers heeft toegezegd weer voor de inwendige mens te komen zorgen dit jaar en
Anne en de Zeeuwse Kofferband is ook weer
van de partij! We sluiten de zaterdag natuurlijk weer af met Bellenblaasdansen en een
Schuimparty!! Houdt u de website
www.nieuwerkerkbruist.nl in de gaten voor

verdere bijzonderheden en voor de verdere
invulling van de middag!! En op deze site
vindt u ook onze sponsors die we alvast weer
hartelijk willen bedanken want zonder hun
inbreng is het niet mogelijk zo’n leuk weekend te organiseren!
Als laatste nog even: de koffie of thee staat
natuurlijk weer vanaf 09.30 uur voor u
klaar. Dus neem plaats op het gezellige terras, bij de kinderspeelhoek met net als vorig
jaar een grote zandbak!! Graag tot ziens tijdens de 9de editie van dit bruisende evenement!!
Bestuur Nieuwerkerk Bruist

Wim Dorst, Marja Spitholt,
Elly van Lieshout, Marinda Bolle,

Marleen van ‘t Hof, Fieke Kooman,
Mark v.d. Velde en Monique Verrijzer
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Volleybalvereniging Cluzona

In de jaren zestig was het onderwijzer
Arie Luwema, die de eerste stappen zette
met het volleybalspel. Enkele korfballers o.a. probeerden toen het volleybalspel te leren. Net als voetbal, korfbal en
gymnastiek was volleybal eerst een tak
van S.K.N.W.K. sportkombinatie Nieuwerkerk.
Toen in 1966 een Brabantse in Nieuwerkerk kwam wonen zette het volleybal in Nieuwerkerk een grote stap

Ruilen.
Twee grutterpikkers uit het groepje dat
in Spanje ging volleyballen, hadden
belangstelling voor speciale Spaanse
bierpullen.
Via de bediening in de vaak bezochte bar
Asterix (aan de ene kant van ‘t smalle
straatje) en bar Obelix, (aan de andere
kant van ‘t straatje) lukte het
uiteindelijk niet bierpullen te
bemachtigen.
Ze lieten zich echter niet uit het veld
slaan en maakte met een al wat oudere
kelner in hun hotel een afspraak voor het
volgende jaar.
En toen ze het jaar daarop eind april weer
in hetzelfde hotel die doorgewinterde
kelner ontmoetten, vond een ruil plaats
tussen bierpullen van
Heineken, Amstel en
San Miguel en Estrella
Damm.
Gracias camerero!

vooruit. Joke van Alphen richtte samen
met anderen een heuse volleybalclub
op.Een naam kon men niet zo een twee
drie verzinnen. Het werd toen de

Club zonder naam, Cluzona.
Er werd getraind en ook wedstrijden gespeeld in de gymzaal van de openbare lagere school. Na elke jaren trainen en
oefenwedstrijden spelen ging Cluzona
competitie spelen. Men schreef een
dames- en herenteam in bij de NEVOBO( Nederlandse Volleybal Bond)
competitie. Na drie seizoenen stapt Cluzona uit die competitie. Voor competitiewedstrijden moest men steeds verder
reizen en dat werd bezwaarlijk voor de
kleine vereniging.
In Zierikzee in sporthal Onderdak is
een bedrijfscompetitie opgestart en Cluzona ging daar toen ook volleyballen.
Naast volwassen spelers nodigde men op
een gegeven moment ook meisjes in de
leeftijdscategorie van 14 tot 18 jaar uit
om te komen trainen. De club wilde de
Nieuwerkerkse jeugd kennis laten
maken met het volleybalspel. Met succes
, want op enig moment melden zich 44
leden. Dat was een luxe voor de kleine
vereniging. De training werd toen gegeven o.a. door mej. Bogaart en mevr.
J.van Alphen, mevr. J. den Haan en dhr.
J. Goudzwaard.
In de bedrijfscompetitie speelde men
met een wisselend aantal teams. Een damesteam kon vaak wel ingeschreven
worden, maar elk seizoen een herenteam
was moeilijker. Wel was Cluzona een ge-

duchte tegenstander. Zo zei iemand het
in een interview in de PZC ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de
club: ‘Cluzona heeft een gerenommeerde
naam weten op te bouwen. Met name de
mentaliteit van nooit opgeven, dwingt
het nodige respect af bij de tegenstanders
.’
Op een gegeven moment kon de club
jeugdteam
inschrijven
in
de
(bedrijf )competitie in Zierikzee, die
later de recreatiecompetitie heette. Het
team was erg succusvol.
Net als bij andere verengingen wisselde
het aantal spelers nog al. Zo vormde
Cluzona een keer met de Peestekers
samen een team. De Peestekers was het
clubje volleyballende Schouwen-Duivelandse boeren.
Natuurlijk speelde men ook toernooien,
die clubs organiseerden in de wijde omgeving van Nieuwerkerk. Een bijzonder
toernooi was dat in Spanje. In Lloret de
Mar werd een internationaal volleybaltoernooi gehouden eind april. Het
duurde een week. Volleyballen in de
openlucht in een lekker zonnetje.
Maar in 2009 was het, na 43 jaar bestaan te hebben, gebeurd met Cluzona.
Dezelfde oorzaak als bij andere sporten
namelijk te weinig leden om nog door
te gaan.
Voormalig speler en sponsor Cor van
Marle organiseerde afgelopen april een
erg gezellige reünie in ons dorpshuis.
Opgetekend door Jan de Jonge
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Het houden van een hond
of kat mag, mits….

Enkele jaren geleden ging een gruttenpikker (restauratiebouwkundige)
voor een opdracht foto’s maken en metingen doen van een Noorse woning.
De gruttenpikker vertelde mij iets over deze woningen.

Noorse woningen zijn houten prefab
woningen, die na de watersnoodramp
geschonken zijn door Noorwegen. Het
waren bouwpakketten die ter plekke
door aannemers in elkaar konden wor-

den gezet.
Mensen keken vreemd tegen deze huizen aan, want ze waren Hollandse huizen van steen gewend. Houten huizen
hadden de naam in de zomer te warm te
zijn en in de winter te koud. Deze geschenkwoningen waren echter goed geïsoleerd voor die tijd. Tussen de dubbele
wanden zat geteerd papier of glaswol.
Met oliekachels (oliestook) kon de woning verwarmd worden.
Maar de kleuren waren wat opzichtig:
hemelsblauw, maar ook paars en zelfs
roze. Dat werd aangepast aan de Nederlandse kleurnormen.
Onder andere aan de gemeente Nieuwerkerk werden geschenkwoningen toebedeeld.
Om in aanmerking te komen voor zo’n
woning moest men aan een aantal voorwaarden voldoen.
Alleen gezinnen konden een woning

krijgen. Gezinnen moesten een goede
sociale reputatie hebben en voldoende
bij kas zitten.
Kandidaten konden een modelwoning
in Nieuwerkerk gaan bezichtigen. Die
was ingericht door de
plaatselijke middenstand (Lievense, Tanis,
De Braal).
Bij de bouw van deze
huizen ging wel eens
wat mis. Zeker, omdat
de checklist van materialen en bouwtekeningen in het Noors en
Engels waren geschreven.
Tegenwoordig zou Engels minder problematisch zijn, maar in 1954
nog wel. In de bouwinstructies stond: schoorsteen los van vloeren! Timmerlui hier,
omdat ze niet begrepen wat ze lazen en
ook omdat ze eigenwijs/eigengereid
waren, zetten de vloeren vast aan de
schoorsteen. Met als gevolg dat de houten vloeren mee omhoog kwamen, flink
krom trokken bij ’t stoken.
Het gemeentebestuur kreeg het dringend verzoek van het Nederlandse Rode Kruis
straten en pleinen, waar geschonken Noorse woningen aan stonden, naar
bekende Noorse personen
of steden te vernoemen.
Daarom hebben we in ons
dorp het koningin Maudplein, vernoemd naar een
Noorse koningin.
En de Erling Steenstraat is
vernoemd naar de presi-

22

dent van het Noorse Rode Kruis, de
heer Erling Steen. Erling Steen was aanwezig bij de onthulling van de straatnaam, mei 1955.
LUXE EN HUISDIEREN.
De geschenkwoningen waren luxe voor
die tijd. Er was een doortrek-WC, een
douche met een mengkraan en boven
waren er vier slaapkamers. Dubbele
ramen en een vaste trap.
Nu zouden we dat betuttelend vinden.
Maar toen werd bepaald, dat als je een
kat of hond had, dat ‘t oogluikend werd
toegestaan, mits die dieren geen overlast
bezorgden.
Ook een volière werd gedoogd. Sommige hielden er de kippen in. Maar een
varken of geit houden mocht niet! Anno
2018 mag je een steenbok of een kangaroe houden. Tijden veranderen.
Jan de Jonge.

Foto boven en onder:

Even terug: familie Steen.
Op zoek naar het verleden van zijn
familie zocht zoon Arild Steen contact met Corné Flikweert. Die regelde snel van alles en zo stonden
Arild Steen en diens zoon Jorgen
Emaus in maart 2015 naast het
straatnaambordje, dat zijn vader 60
jaar daarvoor onthuld had.
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PG Nieuwerkerk Actief
www.pknnieuwerkerk.nl

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. Dit keer
een terugblik op diverse activiteiten
in het voorbije halfjaar.
Het is alweer ruim een jaar geleden dat
we als Protestantse gemeente Nieuwerkerk een oorkonde kregen als waardering voor de inspanningen die zijn
verricht rondom de renovatie van ons
monumentale kerkgebouw. En die inspanningen zijn niet voor niets verricht.
Het kerkgebouw heeft samen met het
bijpassende kerkcentrum Punt-3 al vele
eeuwen lang een kernfunctie voor het
dorp, waarin naast zondagsdiensten, vele
doordeweekse activiteiten plaatsvinden
voor jong en oud. Ook in het afgelopen
halfjaar is weer veel georganiseerd.
Net voor de jaarwisseling waren weer de
nodige activiteiten rondom het Kerstfeest bij te wonen. Voor heel het dorp en
omgeving was er de Kerstnachtdienst
met, inmiddels als traditie, een belangrijke bijdrage van onze eigen Nieuwerkerkse muziekvereniging O&U. Het
was een warme en sfeervolle bijeenkomst rondom de evangelieverkondiging met het verhaal over Jezus’
geboorte als middelpunt.
Het nieuwe jaar
begon enthousiast met diverse
bijeenkomsten en
bijzondere diensten. Voor jonge
kinderen was er
op 14 februari
weer een Kliederkerk-bijeenkomst
waaraan alle kinderen uit Nieu-

bijbel door middel van schrijven, tekenen en schilderen. Zij leerde dat je teksten als in de bijbel anders leert zien en
begrijpen als je ze zelf
Kliederkerk:
verwerkt in eigen woorLuisteren naar het verhaal
van de bruiloft in Kana. den en beelden. Volgens
haar stimuleert het je om
meer tijd met God door te
brengen. Het was bijzonder
om te zien hoeveel verschillende technieken hiervoor
bruikbaar zijn. Verder kunnen we terugzien op mooie
en goed bezochte zondagswerkerk en omgeving mochten deelnediensten rondom Pasen, met op Witte
men. Het thema dat de leiding had geDonderdag een mooie bijdrage van zang
kozen was de Bruiloft in Kana. Alle
door Helma Kot onder begeleiding van
aanwezige kinderen konden in Punt-3
haar man Aart en op Paasmorgen een
het bruiloftsfeest zelf nabeleven in bruiprachtige bijdrage van gospelkoor ‘Gloloftskleren en ze mochten samen ook
rify’ uit Middelburg.
prachtige bruiloftstaarten maken en opeten natuurlijk!
En dan was er natuurlijk iedere week
‘Hart van Nieuwerkerk’, dat ook de koBegin februari vonden in Punt-3 voor
mende maanden gewoon weer haar deualle belangstellenden uit het dorp twee
ren open zet voor alle dorpelingen. Veel
film- en verdiepingsavonden plaats over
mensen, met name ouderen en alleenHannah Arendt. Zij was een bekende
staanden, hebben de behoefte om de
Duits-Amerikaanse Joodse filosofe en
week een beetje te breken door een
politiek denker die zich verdiepte in topraatje te maken of mee te doen met de
talitaire politieke systemen. De eerste
activiteiten die georganiseerd worden in
avond werd de film over Hannah
het ‘Hart van Nieuwerkerk’. Op de
Arendt bekeken en gemeentelid drs.
woensdag voor Pasen werden bijvoorArjen de Jongste gaf een week erna op
beeld, op initiatief van de Diaconie, 500
de tweede avond met een lezing inzicht
eieren in dozen gedaan voor de Voedselin haar leven, werk en filosofische ziensbank. Aan de andere kant van de zaal
wijze. Eind februari vond in Punt-3 een
werden mooie bloemstukjes opgemaakt
creatieve bijeenkomst plaats onder de
voor Pasen. Volop activiteit dus weer die
noemer ‘Biblejournaling’. Els Hartog uit
morgen. Door de maatschappelijke ontMiddelharnis gaf hier een workshop crewikkelingen is zo’n doordeweekse ontatief bezig zijn met de inhoud van de
moetingsplaats actueler dan ooit.
Wekelijks bezoeken
de knutselhoek: Bloemstukjes zo’n 60 personen ‘het
maken voor Pasen tijdens het
Hart’. In een gezellige
‘Hart van Nieuwerkerk’.
en ontspannen sfeer
ontmoeten ze elkaar. Weet u welkom op
de woensdagen van 9.30 tot 11.30 uur.
Voor verdere informatie over activiteiten, kerkdiensten, contactmogelijkheden, foto’s van evenementen enzovoort,
verwijzen we u naar de website van onze
Protestantse gemeente:
www.pknnieuwerkerk.nl.

