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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
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Voorwoord.
Beste lezers,
Wat een mooi weer was het maandenlang.
Lekker erop uit zonder paraplu of regenjas.
Barbecueën, tot laat in de avond buiten zitten.
Het kon ’s nachts wat plakkerig zijn, maar ach
de volgende dag was het weer heerlijk weer.
De bouwers van de nieuwe woningen in de
UNA straat, het nieuwe winkelcentrum en
de opknappers van het Steenzwaenshof konden
hun werk makkelijk doen.
Soms was het wel erg
heet, “blommig”op z’n
Zeeuws.
Ook het verhuizen
naar het nieuwe huis
of de nieuwe winkel
kon zonder moddersporen gebeuren.
Nu is het herfstig en
een goede gelegenheid
om de kersverse
Gruttenpraet te lezen.
Veel leesplezier.

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

Het gat is weg! Nieuwerkerk herrijst.
Het is bijna niet te geloven maar het gat van Nieuwerkerk is na ruim 55 jaar verleden
tijd. Wat er allemaal niet mocht of juist wel moest komen, is te veel om op te noemen.
Zie pag. 15
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Na een prachtige, warme zomer, zitten
we weer in de herfst. Het was lang
droog, en dat was soms fataal voor alles
wat groeit en bloeit. Maar de activiteiten
op ons dorp hebben er niet onder geleden.
Met Nieuwerkerk Bruist troffen we een
prachtig weekend en er was een bijzonder mooi programma.
Inmiddels is het een drukte van belang
aan de Polderweg. Een breed assortiment producten is er te krijgen. We
hopen dat het ook een uitstraling mag
hebben naar de rest van het dorp.
Verder zijn de nieuwe nul-op-de-meterwoningen in de U.N.A.straat gereed. Zo
hebben we op ons dorp de eerste woningen die passen bij anders omgaan met
energie.
Voor zover ik het nu kan overzien lijken
er veel seinen op groen te staan voor wat
betreft ons zwembad DOLFIJN. Als u
dit leest hoop ik dat er meer zekerheid
is.

Openbare vergadering

De woonvisie, waardoor er op korte termijn geen ruimte mee is om huizen te
bouwen op ons dorp. Het Dorpsplan
wat opgesteld moet worden door de
Dorpsraad. En meer van zulke zaken.
Op deze vergadering namen we ook afscheid van onze secretaris Lena Brouwer.
Ze heeft zich gedurende lange tijd ingezet voor ons dorp en voor de Dorpsraad.
Ook vanaf deze plaats hartelijk dank.
We mochten op de vergadering ook een
drietal nieuwe leden van de Dorpsraad
aan u voorstellen, namelijk Marleen van
‘t Hof, Marije Matthijsse en Monique
Verrijzer.
De dames zijn geen onbekenden op het
dorp. We zijn blij dat na vertrek van
twee leden er weer drie nieuwe leden bij
hebben.

komen wonen en heeft u nog niets ontvangen? Meldt u dan bij de Dorpsraad,
info@dorpsraadnieuwerkerk.nl

Volgende openbare
vergadering
In januari hopen we weer een openbare
vergadering te houden. Dat is meteen
onze Nieuwjaarsreceptie. We willen u
daar nu al voor uitnodigen.
De datum is nog niet bekend, maar
houd onze website in de gaten
www.dorpsraadnieuwerkerk.nl, of volg
ons op Facebook.
Chris Timmerman
voorzitter Dorpsraad Nieuwerkerk e.o.
info@dorpsraadnieuwerkerk.nl

Open Monumentendag
Op zaterdag 8 september was het een
bijzondere Open Monumentendag op
ons dorp.
Niet alleen de Johanneskerk en de
molen konden worden bezocht, maar
ook een aantal geschenkwoningen van
na de Watersnoodramp waren te bezichtigen. Dit in het kader van het thema
Europa en de 65-jarige herdenking van
de Watersnoodramp.
Er waren ook dorpswandelingen en
streekdracht vereniging De Arke verleende haar medewerking.
Het was bijzonder dat de bekende geschenkwoningen op ons dorp ook van
binnen te bekijken waren. De Dorpsraad wil alle eigenaren en hun gezinnen
bedanken voor hun medewerking.

Onze openbare vergadering van 10 oktober is goed bezocht. We hadden eerst
iemand van Veilig Verkeer Nederland,
die ons wat bij gepraat heeft over verkeersregel, verkeersborden en welke
voertuigen we zoal in het verkeer tegen
kunnen komen.
Na de pauze hadden we onze dorpsgenoot en fractievoorzitter van de SGP in
de gemeenteraad Floris van der Paauw.
Hij vertelde ons over de zaken waar we
de komende tijd mee te maken krijgen.

Sinds midden vorig jaar heet de Dorpsraad alle nieuwe inwoners welkom met
een pakket van Zeeuwse producten met
ingesloten kortingbonnen van ondernemers van ons dorp.
Dit wordt bijzonder op prijs gesteld.
Bent u de laatste maanden in ons dorp

Dogfood-Service.nl

Arco Pieper

Welkomstpakket

groenten en fruit

Voorkomt voedselproblemen
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nu aan de Polderweg

RUILBOEKEN
KAST
Hans Wandel heeft in overleg met
en voor Karin v/d Ban van café
Cafetaria Charlie, een ruilboekenkast gemaakt . Een ieder kan er
een boek uitnemen en er een in
terug zetten. veel plezier er mee.
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Beste lezers,

Boek over
Nieuwerkerk.
Hoe komt de Tuinstraat aan z’n naam?
Waarom heette de voormalige doe het zelf
zaak aan de Noordstraat d’Achteromme?
Als je in het nieuwe boek van Wim Kesteloo
Nieuwerkerk: Gebouwen en mensen,
vóór de ramp van 1953 leest, begrijp je
waarom.
Als u meer wilt weten over wie er ooit in uw
huis of pand heeft gewoond of in uw straat
is dit lijvige boek (495 pagina’s) een mooie
bron om dat te ontdekken.
Situatietekeningen, foto’s en anekdotes verluchten het geheel.
U kunt het boek verkrijgen bij de auteur
Wim Kesteloo, Ooststraat 5, Nieuwerkerk.
Het boek kost 29,00 euro.

Ben jij misschien diegene die 2 keer
per jaar wilt helpen met de dorpskrant van Nieuwerkerk? Het gaat
om mail beantwoorden, doorsturen
en verenigingen aanschrijven. Niets
moeilijks aan, en wat je niet weet leg
ik wel uit. Het is leuk werk en leuke
collega’s en andere contacten maar
kost wel wat tijd. Kom ons helpen
want de Gruttenpraet kan niet zonder secretaresse! Graag hoor ik je
reactie en geef ik graag het stokje
over na 12 krantjes.

We zoeken jou!
Bel Roelie even; 0636 433 272 of
mail naar dorpskrant@nieuwerkerk.nu

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?

Beste lezers van de Gruttenpraet,
Graag willen we jullie wat meer vertel
len over zondagsschool Hosanna.
Elke week komen we samen in de kerk
zaal en het bijgebouw De Schakel, van
de hersteld hervormde gemeente, aan
de
Ooststraat.
Alle kinderen van 4 tot en met 12 zijn
welkom om te luisteren wat de Heere
ons uit Zijn Woord, de Bijbel wil
vertellen en leren.
We luisteren naar een Bijbelverhaal en zingen met elkaar.
Na het verhaal mogen we een werkje maken wat gaat over het verhaal, of we
doen een samen een leuk spel. Het is een gezellig uur, samen met de andere
kinderen uit de gemeente.
Aan het begin van het seizoen hebben we de startdag, waarop we jaarlijks een
leuke activiteit gaan doen! Ook hebben we met de feestdagen een Kerstviering
en een Paasviering, waar we samen nadenken en vieren dat de Heere Jezus naar
deze aarde is gekomen, en dat Hij de straf voor de zonden heeft gedragen aan
het kruis op Golgotha. Maar ook dat hij is opgestaan, en lééft! Zodat wij, juist
de kinderen, mogen komen bij Hem!
Verder organiseren we tijdens de jaarlijkse verkoping van de kerk, een gezellige
rommelmarkt. Dit doen we in het voorjaar, voorheen in de loods van A.D. de
Wit, maar sinds vorig jaar doen we dit in de loods van Verwijs in Oosterland.
Wil je eens een kijkje nemen op onze website? Daar hebben we foto’s opgezet
die tijdens het zondagsschool uur en de startdag zijn gemaakt! www.hhgsirjansland.nl
Hier vind je trouwens meer info over de gemeente, wat wij geloven, een overzicht van de wekelijkse kerkdiensten en over andere activiteiten zoals de verenigingen, evangelisatie, Bijbelkring, koffie ochtend en nog veel meer!
Elke zondag staan de deuren van het kerkgebouw open, ook voor u en jou!
Wees welkom!
Kom je graag een keertje mee luisteren op de zondagsschool? Stuur even een
berichtje naar de leiding via contact@hhgsirjansland.nl

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 (mei 2019)
vóór 8 april 2019 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.
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geltjes in allerlei kleuren, kolibries,
bloeiende cactussen en prachtige vergezichten doen de vermoeidheid, de hitte
wat vergeten.
Het trekken door de woestijn wordt onderbroken met rustdagen in kleine
dorpjes. Een weerzien met medetrekkers
en vooral veel eten en drinken om zijn
lichaamsenergie op peil te houden.

KNAAGDIEREN KNAGEN
GATEN IN SOKKEN EN
TENTEN.

Wandelen,

Na de woestijn volgt een berggebied met
naaldbossen, beekjes en rotswanden.
Zijn eten draagt hij bij zich in een ronde
container, zodat de beren er niet bij
kunnen!
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Tenen worden gevoelloos door het vele
lopen.

ZWERVERSBESTAAN?
Dan constateert Martin dat er te weinig
tijd rest om zijn einddoel te halen. Na
een moeilijk besluit reist hij met de trein
noordelijk naar de staat Oregon. Daar
loopt hij door (afgebrande) bossen en
over lava gesteente in de brandende zon.
Het wandelpad is makkelijk en maakt
het mogelijk 45 - 50 km per dag af te
leggen. Dat kost zo’n 5500 calorieën per
dag, maar dat is niet mee te sjouwen.

VIER MAANDEN
ACHTEREEN.

Martin Huisman, een in Nieuwerkerk
opgegroeide sportieve man, trok dit jaar
4 maanden door Amerika. Hij volgde de
Pacific Crest Trail, een wandelpad dat
door drie staten van de VS loopt en circa
4200 km lang is. Zo’n 50 keer rond
Schouwen-Duiveland lopen.
Levend vanuit een tentje en een rugzak
(met tentje) en 1 set kleding. Lopend in
temperaturen variërend van 40 graden
tot rond nul. Over puntige
keien klimmen en afdalen.
Oppassen voor slangen,
schorpioenen, muggen, horzels, beren en bosbranden.

WOESTIJN.
Het eerste deel loopt door
Californië. Vlakbij de Mexicaanse grens stapte Martin
de hitte in.
Zeven liter drinkt en zweet
hij uit per dag. Dag in, dat
uit, stoïcijns doorlopend
werd het minder zwaar. Vo-

Met medetrekkers beklimt hij onder een
sterrenhemel de berg Mount Whitney
( 4400 m) om bij zonsopkomst aan te
komen op de top.
Tijdens de afdaling zien ze een coyote
die vis vangt en ook marmotten probeert te verschalken.
Hij en zijn meelopers krijgen te maken
met bosbranden. Muggen dwingen hen
met een muggennet over hun hoofd te
lopen en in hun tentje te eten.
Schoenen verslijten en worden vervangen, net als sokken en tenten waar
knaagdieren ’s nachts gaten in knagen.

Dus verliest Martin veel gewicht.
In een hamburgertent -met een woelige
baard, stof en zoutkorsten op zijn kleding- denkt een meneer dat hij een
zwerver is. Hij geeft hem 5 dollar en als
Martin dan een flinke maaltijd afrekent
met z’n creditcard kijkt hij daar naar
met grote ogen.

BEREN EN ZWETEN.
Eenmaal in de staat Washington heerst
ook daar een hittegolf. 35 Graden en
soms warmer met hoge luchtvochtigheid. Acht tot negen liter drinken dagelijks! En onophoudelijk steil klimmen
en dalen.
Prachtige uitzichten over valleien met
meertjes.
Het einde van het wandelpad is afgesneden door een
bosbrand en dwingt Martin het pad definitief te
verlaten. Een geïnteresseerde oude man geeft hem
een lift van 2,5 uur, zodat
hij nog orka’s kan kijken in
de buurt van Seattle en dan
is deze onvergetelijke ervaring voorbij.
Jan de Jonge.
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Allo Allo.
Door Albert en Wilma Talen.

Velen onder de lezers kunnen zich waarschijnlijk de Televisie serie Allo Allo nog
herinneren, daar gaat het volgende verhaal een beetje over.
Wij hebben het al vaak verteld, en hoe
langer het geleden is, hoe sterker het
verhaal wordt, daarom zullen we nu
maar eens opschrijven voor de Gruttenpraet.

ken, leverde ons meestal geen vriendelijke gezichten op van de Fransen.
Maar als wij ons Nederlandse en
Zeeuwse vlaggetjes hadden uitgestoken, veranderde dit meestal wel.

Onze eerste camper hadden wij in
Duitsland gekocht, vandaar dat we in
het begin een Duits kenteken hadden,
Dit had zo zijn reden. Op een gegeven
moment gingen we in het voorjaar op
vakantie naar Frankrijk, onder andere
naar de kust van Normandië en omgeving. Dat wij daar op D-day rondke-

Tijdens de reis konden we
ergens gratis overnachten
bij een café-restaurant, natuurlijk was het dan wel de
bedoeling dat men daar
ging eten, geen probleem,
dat was ook onze bedoeling. Tegen de avond kwamen we binnen in het
restaurantje, waar het vrij
donker was. Er waren
slechts nog 2 paren.
Het was vrij stil in de zaak
waardoor wij de neiging
kregen om tegen elkaar te gaan fluisteren,
U herkent dit misschien ook wel. De
anderen spraken niet of vrij zacht in
het Frans met elkaar. Dachten wij.
Toen de waard naar voren trad, kwam
bij ons de herinnering boven aan
René, de eigenaar van het café uit de
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komische tv serie allo allo welke
speelde tijdens de 2e wereld oorlog, in
het plaatsje Novion, wat overigens
daar in de buurt echt bestaat, en wat
wij ook hebben bezocht. Totaal niets
te zien of te beleven, zelfs geen cafeetje. Maar goed voor ons gevoel zaten
wij binnen bij café Rene.
Dan iets te eten bestellen, altijd moeilijk in Frankrijk. Wij kozen als voorgerecht “Fruits de mer”Zeevruchten
dus. Na een hele tijd riep René, die
blijkbaar ook zelf in de keuken stond,
dat het gerecht klaar was. Het werd
helaas niet opgediend door de mooie
serveerster Yvette, zij bleef waarschijnlijk bij de “patron”in de keuken,
maar door een oudere dame, waarschijnlijk zijn vrouw.

Zij kwam naar onze tafel met 2
enorme borden met schelpdieren,
slakken en vis. Dit zag
er naar ons gevoel
niet smakelijk uit. En
Wilma riep hardop
uit: dat eet ik niet op.
Albert zag het ook
niet zitten om 2 van
die enorme borden
leeg te eten, en dus
kregen we een vrij
luidruchtige discussie
over het niet lusten
en het niet kunnen
maken om dit terug
te sturen. Hoewel de
anderen in de zaak
het volgens ons niet
konden
verstaan,
volgden ze onze gesprekken
stiekem
met belangstelling.
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Stoofvlees met bokbier
van Annelies de Winter

Uiteindelijk kwam René weer naar
voren, en vroeg wat het probleem
was. Wij hebben toen maar bekend,
dat het er erg lekker uitzag, maar dat
wij het niet lustten. Geen probleem, hij
nam het weer mee, en leverde ons zo
mogelijk nog grotere borden met
vleeswaren.Toen moesten we natuurlijk wel.
Dit ging ook nog niet vanzelf, maar
allez. Wat de rest van het menu was,
weten we niet meer, maar dit ging ook
met wijn en het nodige commentaar
gepaard. Ze verstaan ons hier toch
niet, (dachten wij). Dat bleek toch anders te zijn. Van het éne paar was de
man een Vlaming die bij de Belgische
douane werkzaam was, en met een
Franse vrouw getrouwd. Het andere
paar was een Engelse man met een
Nederlandse vrouw. Zij hadden dus
bijna alles verstaan of begrepen, en
onze lichaamstaal sprak waarschijnlijk
boekdelen. Wij raakten met deze
mensen in een geanimeerd gesprek.
De serie allo allo zei hun uiteraard
niets, maar we hebben het zo,n beetje
uitgelegd.
In dit verband nog het volgende:
Tijdens ons bezoek aan het jazz festival “Jazz by the sea” wat we elk jaar in
Domburg bezoeken, ontmoeten we
bijna altijd een Duits echtpaar, die naar
het zelfde orkestje als wij komen luisteren.
Degenen die ons beter kennen weten
waarschijnlijk wel welk bandje dit is,
maar dit terzijde.

Zij heet Helga, zijn naam zijn we helaas
vergeten,en het is genant om het opnieuw te vragen, maar tussen ons
tweeën noemen we hem oneerbiedig
Herr ….. naar de Duitse officier met
de lange leren jas en het éne stijve
been, uit de TV serie, welke door
Helga overigens op bevel gekust
mocht worden.Weet u zijn naam nog?
Wij wel, maar wij noemen deze elk
jaar wel enige keren.
Na het diner hebben wij bij het restaurant lekker geslapen in de camper,
en de volgende dag onze reis vervolgd.
Later hebben wij de camper over
laten zetten op een Nederlands kenteken, na bij de Rijksdienst voor het
wegverkeer de nodige BPM betaald te
hebben. Dit kon dan wel per pin, ze
wilden wel onze pincode weten, die
heb ik dan maar gegeven, het was
8888, alleen de volgorde heb ik natuurlijk niet verteld. Ze vielen er nog
wel over dat de cabine in metallic lak
was gespoten, dit gaf volgens hun een
meerprijs. De aanwezige radio en navigatie was dan weer niet belangrijk,
jaja.
Later met het Nederlandse kenteken,
viel het ons op dat de Fransen niet
echt veel vriendelijker geworden
waren, het zal wel aan ons liggen zeker.
Groeten,
Albert en Wilma.

Ingrediënten voor personen:
500 gram hamlappen
2 bruine boeterhammen
4 eetlepels grove mosterd
1 ui
1 teentje
knoflook
50 gram
boter
3 dcl bruin
bokbier
1 eetlepel tomatenpuree
3 kruidnagels
3 laurier-blaadjes
Versgemalen peper en zout
Snijd het vlees in gelijke stukken, zo groot
als een flinke dobbelsteen.
Besmeer de boterhammen royaal met de
mosterd.
Pel en snipper de ui en de knoflook.Verhit
de boter in een braadpan en wacht tot het
schuim is weggetrokken en de boter bruin
kleurt.
Bak het vlees rondom bruin en bestrooi
het met versgemalen peper en zout. Voeg
de ui en knoflook toe en bak deze 3 minuten mee. Roer de tomatenpuree erdoor en bak het geheel nog 1 minuut.
Schenk het bier en zo veel heet water in
de pan dat het vlees net onder water
staat.Voeg de laurierblaadjes en de kruidnagels toe. Bedek het vlees met de boterhammen met mosterd en breng het vocht
tegen de kook aan.
Leg het deksel op de pan en stoof het
vlees op een laag vuur(eventueel op een
vlamverdeler) langzaam gaar in plusminus
40 minuten.
Lekker met Vlaamse frieten en gestoofde
witlof, of, met witte rijst en een frisse salade.
Eet smakelijk!
Ik geef de pollepel door aan Anita Kort
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Weet u dat . . .
• Een tijdperk is afgesloten. De laatste
rijdende winkelwagen reed in september door ons dorp. Groentezaak Pieper
reed 44 jaar al toeterend door Nieuwerkerk.
Hij is de laatste.

• Een superduif van de Nieuwerkerkers
duivenhouders eerste werd van een
vlucht ‘Barcelona Nationaal’.
• Deze, door volharden van de duivenhouders, succesvolle duif ’s nachts binnenhuis is, vanwege zijn waarde.
• Connexxion de dienstregeling van de
buurtbus gewijzigd heeft. Voortaan is
er een buurtbus, 9 minuten na het hele
uur, vanaf 9 uur tot 4 uur in de middag bij de bushalte en 1 minuut later
(9.10 uur, 10.10 uur enz.)bij de Steenzwaenshof vertrekt.
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• Ze vielen door schoon en strak ploegwerk in de prijzen.
• Een Nieuwerkerkse familie het voormalige gemaal van Viane van de ondergang behoedde. Nu is het een
sieraad in de polder.
• Nog al wat Nieuwerkerkers dit gebouw kenden als feestjes locatie of
spookhuis.
• Wellicht bij een warme zomer twee
broers ,die varkens houden daar mee
gaan zwemmen net als afgelopen
zomer

• Een Nieuwerkerker, die voor deze
dorpskrant regelmatig artikelen over
de historie van Nieuwerkerk instuurt,
een lijvig boek heeft geschreven.
• De titel van dit boek is: Nieuwerkerk:
Gebouwen en mensen.
• Op het Nederlands kampioenschap
turnen een Nieuwerkerse jongen zilver
behaalde op ringen en sprong.

• Nieuwerkerkse boerenjongens/mannen hebben laten zien hoe goed ze
kunnen ploegen.
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Stichting Dol-fijn
Zwembad Nieuwerkerk
Beste lezers,

U heeft ongetwijfeld het goede
nieuws al gehoord: Zwembad
Dol-fijn mag weer 10 jaar verder!
Daar zijn wij natuurlijk heel erg blij
mee. De Gemeente heeft dit onder andere gebaseerd op het feit dat er een
grote draagkracht is vanuit de bevolking
en omdat er zoveel werk door vrijwilligers verzet wordt. Onze dank is dus erg
groot, met name voor de inzet van alle
vrijwilligers! Dankzij u hebben wij bestaansrecht!
Maar ook de komende 10 jaar kunnen
wij de inzet van vrijwilligers nog goed
gebruiken. Wij zijn bijvoorbeeld nog op
zoek naar leden voor de activiteitencommissie. De activiteitencommissie organiseert gezellige avonden voor de jeugd.
Er wordt hiervoor 1 a 2x per jaar vergaderd en een winterprogramma in elkaar
gezet. Lijkt u het leuk om mee te denken?
Meldt u zich gerust aan in het zwembad
of via info@zwembaddolfijn.nl.
Ook zijn wij nog op zoek naar extra bestuursleden, ter uitbreiding. Het bestuur
vergadert ongeveer 4x per jaar over de
lopende zaken in het zwembad. Heeft u
interesse om mee te besturen? Neem
dan contact op met de voorzitter Cees
Bax of de secretaris Jessica Ahrens. Telefoonnummers zijn bekend in het zwembad of via info@zwembaddolfijn.nl.
Na de zomervakantie zijn wij weer opgestart met alle zwemlessen en voor het
winterseizoen 2018-2019 hebben we
weer een leuk programma met extra activiteiten opgesteld.
Wist u al dat Zwembad Dol-fijn het officiële zwem-ABC licentie heeft gekregen? Deze licentie geeft ouders en
kinderen duidelijkheid dat de zwemlesaanbieder die in het bezit is van de licentie Zwem-ABC 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 en op
vrijdag. Maar ook volwassenen 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 16 november: Halloween discozwemfeest, 19.30 – 21.00 uur, met
DJ Arjan.
Vrijdag 7 december: Mid-winterzwemfeest, 19.30 – 21.00 uur, zonder muziek, maar met een sterrenhemel, een
leuke winterse snack en lekkere drankjes.
NIEUW: Vrijdag 18 januari: zwemfeest voor jonge kinderen tot met groep
5, zonder muziek, maar met een sterrenhemel en lekker hapjes en drankjes.
Vrijdag 22 februari : Discozwemmen,
19.30 – 21.00 uur, met DJ Arjan.
Vrijdag 15 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 per-
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soon 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 C-diploma nog betere zwemtechnieken aan.
Bij de survival lessen leer je verschillende
technieken om te kunnen “overleven” 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
(0111-641383) als in het zwembad.
Omdat zwembad Dol-fijn minder subsidie van de gemeente krijgt dan nodig
is, 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.
Bestuur en medewerkers
zwembad Dol-fijn.
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Minigrutten
Op onze school werken we dit jaar met gedragsthema’s. De eerste periode van het
jaar, tot de Herfstvakantie is onze gedragsspreuk: Laat zien hoe je wilt dat anderen
met jou omgaan. Alle klassen van onze school hebben over deze spreuk nagedacht,
groep 6 heeft er ook tekeningen bij gemaakt.
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Minigrutten

Nieuws vanuit OBS Duiveland Nieuwerkerk, najaar 2018.
Hallo dorpsbewoners, hierbij weer de
bijdrage vanuit openbare basisschool
OBS Duiveland.
Hieronder brengen we u weer op de
hoogte van het reilen en zeilen op
OBS Duiveland.
OBS Duiveland is in het schooljaar
2018/2019 gestart met 4 combinatiegroepen. Groep 1/2, 3/4,5/6, 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 Maurice, Meester Jacco
en tijdelijk Juf Norma, Meester Oscar
en Juf Cindy. Meester Tim mist u wellicht in dit lijstje….dat kan, hij heeft gebruik gemaakt van mobiliteit binnen
onze Stichting Obase en werkt nu op
OBS De Klimop in Dreischor.
Dit jaar hebben we wederom stagiaires op school, deze werken in verschillende groepen, het zijn Juf Laura
en Juf Anique.We wensen beide dames
veel succes en plezier bij hun stage.
We zijn dit schooljaar inmiddels al
weer een aantal weken aan de slag en
zijn er al diverse zaken aan de
orde geweest.
Het meest opmerkelijk zijn
de volgende 2 zaken.
Dat is 1: het werken met
Snappet op onze school
en 2: het nieuwe schooltijdenmodel, OBS Duiveland heeft

gekozen voor het 5 gelijke dagen
model. We werken daarmee sinds het
begin van het schooljaar. Snappet is
een digitale leeromgeving voor de
kinderen op school. Er wordt mee gewerkt in de groepen 4 t/m 8. De vakken die via Snappet gegeven worden
zijn: Rekenen, taal en spelling. Na de
eerste weken zijn en de kinderen en
de leerkrachten enthousiast over het
gebruik ervan. Wilt u er meer over
lezen ga dan naar www.snappet.nl.
Wat betreft de nieuwe schooltijden,
5 gelijke dagen naar school, van 8.30
tot 14.15 uur met eten op school, ook
daar zijn we
zeer tevreden
over. De kinderen vinden het
fijn, we hebben
behoorlijk wat
hulp van ouders
en ook de leerkrachten zijn inm i d d e l s
gewend. Voor
iedereen levert
het eigenlijk meer rust, duidelijkheid
en tijd op.

voor groep 5 t/m 8
weer plaatsgevonden.
VVN regelt deze keuringen en zij komen
dan langs om te
kijken of de
fietsen OK
zijn!
Ieder jaar
blijkt
echter
dat
niet iedere fiets de OK sticker krijgt.
Aan die fietsen moet dan vervolgens
gaan sleutelen!
Naast bovenstaande hebben we ook
de informatieavond van OBS Duiveland en de 1e open dag van school
weer gehad. Het is altijd goed en leuk
om te zien dat ouders/verzorgers en
andere bekenden op deze manieren
op school af komen. Op deze momenten horen en zien ouders/verzorgers
hoe het er tegenwoordig aan toegaat
op de basisschool en ze zien hun kind
eens bezig in de schoolsetting. Ook is
het goed om te zien dat we op de
open dag ook regelmatig opa’s/oma’s
en andere bekenden zien.

Verder zijn er ook al weer diverse
activiteiten geweest op school.
We beginnen met het Braamfeest; dit
jaar eens geen externe club die ons
kwam helpen maar een spelletjesmorgen in het kader van het thema:
Afval. Momenteel erg actueel vanwege
o.a. de “plastic soep”.
’s Middags zijn alle leerlingen het dorp
ingegaan voor een grote opruimactie, ook dit was een succes. Er werden
toch diverse rommeltjes “opgeprikt”
langs de straten. Het viel echter wel
mee, dus wat schoonhouden van het
dorp betreft; dat lukt hier in
Nieuwerkerk best aardig!
Tot slot nog een bedankje voor alle ouders die deze dag tot
een succes hebben
gemaakt.

Tot slot nog wat nieuws uit de hoogste groep van de school, groep 7 en
8. In deze groep “bruist” het altijd van
de activiteiten en ook dit jaar is dat
weer het geval.
Inmiddels is het drempelonderzoek in
groep 8 al afgenomen, zijn we met de
hele groep naar de brouwersdam geweest, zijn de kinderen op pad geweest met kinderpostzegels en zijn
er al diverse afspraken gemaakt m.b.t.
het voortgezet onderwijs. Onder dat
laatste vallen bijv. het bezoeken van de
voortgezet onderwijs scholen, het afspreken van de voorlichtingsavond
voor groep 8 en het meedraaien met
proeflessen op het voortgezet onderwijs.
Rest mij voor nu niets anders dan een
ieder te groeten namens OBS Duiveland.

Daarnaast heeft ook de
jaarlijkse fietsenkeuring

Jacco Folmer,
directeur OBS Duiveland.
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Het gat is weg!
Het is bijna niet te geloven maar het gat
van Nieuwerkerk is na ruim 55 jaar verleden tijd. Wat er allemaal niet mocht of
juist wel moest komen, is te veel om op
te noemen.
Het oude Jumbo pand staat al sinds
1976 in Nieuwerkerk, best een historisch pand kun je zeggen. Rien Schot
van Jumbo Schot in Nieuwerkerk startte
vijftien jaar geleden in Bruinisse met een
C1000. Na vijf jaar verruilde hij op 11
augustus 2008 de Bruse C1000 voor de
grotere C1000 in Nieuwerkerk. Ruim
negen jaar geleden werd gestart met de
plannen voor een nieuw pand op de locatie van “Het gat van Nieuwerkerk”.
Helaas voor de ondernemer werd het
een zwaar gevecht: ‘De gemeente is erg
gericht op Zierikzee dat moet het hart
van het eiland worden. Gelijke kansen
lijken dan ver te zoeken, de collega-concurrenten vonden ook dat het allemaal
niet kon. Maar wat was erop tegen? Een
verbetering van de entree van Nieuwerkerk. De supermarkt was er al. Van een
extra supermarkt concurrentie was geen
sprake.’
Stapels krantenknipsels vanaf 2008
komen op tafel. Dat het er geen drie zijn
maar misschien wel honderd knipsels is
niet verwonderlijk. Ongelofelijk wat een
gedoe is het om een betere locatie te
krijgen met meer winkels voor de omringende kernen. Veel winkels en winkeltjes zijn in de loop van de jaren in de
kernen verdwenen. Nieuwerkerk werd
steeds belangrijker voor de omliggende
dorpen, want waar kun je nog even snel
een boodschap doen zonder een vermogen aan tijd kwijt te zijn bij moeilijk
toegankelijke parkeermeters en kleine
parkeerplaatsen. Nieuwerkerk heeft
ruime parkeerplaatsen en geen gehannes
met parkeermeters. Voor het “Winkelcentrum de Stolp” kun je parkeren op
extra ruime parkeerplaatsen (wat een
verademing) delicatesse winkels en een
Kruitvat drogist, naast de Aldi en een
schitterend uitgeruste Jumbo met ruime
paden. Heel belangrijk is dat de AED
duidelijk buiten bij de ingang van de
Jumbo aanwezig is voor het geval van

calamiteiten in het hele winkelcentrum.
Een bijkomend voordeel is dat er een
net klantentoilet bij de ingang van de
Jumbo is, een ov-oplaadpunt, postpakket balie, een geldautomaat die voor de
veiligheid binnen de winkel is geplaatst
en een heerlijk kopje koffie voor het vermoeide winkelpubliek. Een centraal afhaalpunt waar je, je
bestelde boodschappen
af kunt halen. Als je hele
dagen werkt is dat een
prima service. Buiten
staan banken waar nog
een mooie boom bij geplant wordt zodat je in
de zomer heerlijk in de
zon met een beetje schaduw op je partner kunt
wachten en gezellig een
praatje kunt aanknopen.
‘De gemeente wil
Schouwen-Duiveland
binnen een aantal jaren
energie neutraal hebben. Daar zijn wij gelijk
op ingesprongen. In de nabije toekomst
is het de bedoeling om 550 zonnepanelen te plaatsen op het dak van ons pand.
Die zie je niet liggen maar zo proberen
we energie neutraal te draaien. Van de
1050 meter bedrijfsoppervlakte aan de
Deltastraat zijn we nu naar 1250 meter
winkeloppervlakte in
“ Winkelcentrum de Stolp” gegaan, dus een aardig
stuk erbij zodat we een veel ruimere opstelling hebben gerealiseerd en een groter assortiment kunnen aanbieden. Ons
streven blijft het klantgericht werken.
Daar houden minimaal eenmaal per jaar
een groot klantenonderzoek naar.
Neemt niet weg dat we van de klanten
tussendoor graag horen als er iets mankeert en wat ze verbetert willen hebben.
Wij gaan dan kijken of dit te realiseren
is. Onze winkel moet voor iedereen
goed en makkelijk bereikbaar zijn voor
zowel valide als invalide mensen. Dat is
onder andere ook de reden dat we ruimere parkeerplaatsen wilden hebben.
Daarbij hebben we een bezorgservice en
deze is vrij ruim. Een straal van twaalf
kilometer vanaf de winkel bezorgen we
de boodschappen, dat is best een grote
actieradius, bijna het halve eiland.
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Onze filosofie is dat wij er voor de klant
zijn en dat waardeert de klant. Ons personeel krijgt regelmatig trainingen wat
betreft onze producten en klantvriendelijkheid. Het klantenonderzoek laat ook
zien dat, dat zeer gewaardeerd wordt.
Ieder klantonderzoek bekijken we en bespreken we uitgebreid.

De opening was feestelijk dat kan niemand ontgaan zijn. Stipt op tijd onder
het toeziend oog van de heer Kamphues
van Jumbo Nederland werd er door het
hele personeel op de startknop gedrukt.
Confetti en serpentines vlogen feestelijk
door de lucht. Rijen dik stond het publiek al vanaf kwart voor negen met een
boodschappenkar te wachten om de
nieuwe winkel te bekijken en de feestaanbiedingen in te slaan. Ik schaam me
er niet voor om te zeggen dat ik ervan
genoten heb. Een hele feestweek bij de
winkels. Proeven en speciale aanbiedingen. Bij de Jumbo een tas, een appeltaartje, gratis ijsjes, suikerspinnen, popcorn
te veel om op te noemen. Ik zag de
nieuwe Jumbo tassen ook bij ons op de
watersportvereniging en dat waren zeker
geen eilanders. Nu alles weer een beetje
genormaliseerd is en de dagelijkse gang
van zaken weer op gang is gekomen, is
het nog steeds druk met auto’s op het
parkeerterrein. Gezien het extra grote
parkeerplein is dat geen slechte ontwikkeling. Nieuwerkerk kan trots zijn op
“Winkelcentrum de Stolp”.
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De familie Van Oeveren:
een toonaangevende familie in Nieuwerkerk
De familie Van Oeveren komt oorspronkelijk niet uit Schouwen-Duiveland.
De stamvader van de familie, ene Leendert, werd in 1663 in Den Bommel geboren. Hij vestigde zich
in Stavenisse. Zijn enige zoon Izaak (1689-1762) bewoonde de hofstede ’t Groenewoud te Sint-Maartensdijk. Hij had uit drie huwelijken maar liefst 22 kinderen, van wie de meesten op Tholen bleven.

Zoon Leendert van Oeveren (1733-1826)
beproefde zijn geluk in Duiveland. Hij
trouwde met de Ouwerkerkse boerendochter Neeltje Janse Kooijman. Zij was weduwe
van Paulus van Donge, die eigenaar was van
de grote hofstede Land- en Zeezigt. Die
boerderij lag aan de Stelweg, op de hoek van
de verbindingsweg naar de Boterhoekseweg,
net westelijk van het huidige krekengebied.
De restanten van de boerderij zijn in 1953
verloren gegaan. En zo werd Leendert eigenaar van een grote hofstede, die hij nog flink
uitbreidde. Zijn vrouw overleed al spoedig,
waarna Leendert hertrouwde met boerendochter Sara Bakker, weduwe van Job Vis,
die een iets noordelijker gelegen hofstede bewoonde. Bij zijn overlijden in 1826 bezat hij
maar liefst drie boerderijen met in totaal
ruim 107 ha grond, voor die tijd heel veel
grond.
De hofstede Land- en Zeezigt werd als pachter bewoond door zijn enige schoonzoon
Adrianus Visser. Leendert had verder drie
zoons. Oudste zoon Izak werd gareelmaker.
Tweede zoon Maarten van Oeveren (17721824) bewoonde een grote hofstede in het
zuiden van de Gouweveerpolder, vlakbij de
meest oostelijke windmolen. Deze boerderij
was door vader Leendert in 1792 gekocht.
De meeste van Maartens kinderen werden
geen boer. Uitzondering was zoon Leendert,
die vanaf 1828 pachter was op de hofstede
Land- en Zeezigt, voorheen van zijn grootvader Leendert.
De jongste zoon van Leendert van Oeveren
was Cornelis van Oeveren (1775-1855). Hij
trouwde in 1799 met Lena Jobse van der
Have (1772-1812), afkomstig van de hofstede Welgelegen nabij Viane. Zij was weduwe van Pieter Hubrechtse Bouman, die
boer was op de Grote Hofstede aan de huidige Middenweg. Hierdoor werd Cornelis
in 1799 eigenaar van deze hofstede met 133
gemeten grond. Al in 1801 werd hij door
het overlijden van schoonvader Job van der
Have ook eigenaar van de naburige hofstede
Hooggelegen aan de Oostweg. In 1803

kocht hij ook nog de tussengelegen Middelste Hofstede met ruim 96 gemeten grond.
Door deze aankopen en erfenissen bezat
Cornelis van Oeveren in 1807 maar liefst
233 gemeten grond (ongeveer 93 ha).
Cornelis van Oeveren had slechts één zoon:
Leendert van Oeveren (1805-1841). Die bewoonde De Grote Hofstede, eigendom van
zijn vader. Nadien was zijn zoon Cornelis
Willem van Oeveren pachter op de hofstede,
weer opgevolgd door schoonzoon Adriaan
Jan Romeijn. Ook de dochters van Cornelis
van Oeveren kwamen allemaal op een boerderij terecht. Oudste dochter Sara, gehuwd
met haar neef Cornelis Visser, bewoonde tot
1828 de boerderij Hooggelegen, totdat haar
vader die boerderij verkocht aan jhr. W.D.
de Jonge te Zierikzee. Tweede dochter Geertrui huwde Willem Beije, landbouwer op
Spaanse Zee in de Beddewaardepolder.
Derde dochter Lena, die jong overleed,
huwde Marinus Koopman, landbouwer op
de hofstede Even Buiten aan het begin van
de Vissersweg bij Ouwerkerk (nu familie
Bos).
Cornelis’ jongste dochter Cornelia van Oeveren (1804-1850) huwde in 1834 boerenzoon Jakob van de Zande, afkomstig uit
Ellemeet, die als boerenknecht door het
leven ging maar wel vanaf 1837 tot 1844 bedrijfsleider was op de boerderij Landlust aan
de huidige Middenweg (nu familie Romeijn). Hun kinderen waren later arbeider.
Nu had Cornelia van Oeveren vóór haar huwelijk een buitenechtelijke zoon (“voorkind”) Cornelis (1829). Deze Cornelis zou
het later nog ver schoppen. Dat had hij te
danken aan zijn grootvader Cornelis van
Oeveren en aan zijn tante, bij wie hij kennelijk een streepje voor had. Op 13-jarige
leeftijd ging hij inwonen bij zijn kinderloze
oom en tante Beije-van Oeveren op de hofstede Spaanse Zee.
Grootvader Cornelis van Oeveren verkocht,
zoals gezegd, in 1828 de boerderij Hooggelegen met ruim 44 ha grond. Desondanks
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bezat hij in 1832 nog altijd bijna 140 ha
grond. In 1836 verkocht hij ook De Grote
Hofstede en De Middelste Hofstede aan de
Rotterdamse wijnkoper Leonardus Pieter de
Reus. Cornelis van Oeveren ging zelf in
1836 wonen in de monumentale woning uit
1688 aan de westzijde van de Ring te Ouwerkerk, waarin nu het Dorpshuis is gevestigd. Vanaf 1854 woonde zijn kleinzoon
Cornelis van Oeveren bij hem in. Na het
overlijden van Cornelis sr. in 1855 bleef
kleinzoon Cornelis, nog ongehuwd, in het
huis van zijn opa wonen. Hij werd ook eigenaar van de woning.
Cornelis van Oeveren (1829-1916) trouwde
in 1858 met Gerina Bal (1832-1911), dochter van Johannes Bal en Johanna van de
Stolpe van de hofstede Nooitgedacht, op de
hoek van de Oude Nieuwlandseweg en de
Zonnemansweg te Nieuwerkerk. Zij bleven
tot 1869 op het dorp Ouwerkerk wonen.
Cornelis was hier enkele jaren lid van de gemeenteraad. Toen in 1860 zijn tante Geer-

truida Beije-van Oeveren kinderloos
overleed, bleek dat zij de hofstede Spaanse
Zee in de Beddewaardepolder met ruim 40
ha grond aan haar neef Cornelis had nagelaten. Deze boerderij, die tot 1961 behoorde
tot het grondgebied van Nieuwerkerk, lag
aan het toenmalige Beijersdijkje, zo genoemd naar de bewoners, de familie Beije.
De boerderij werd op dat moment nog als
pachter bewoond door een aangetrouwde
neef. Toen die in 1869 naar Zuid-Beveland
verhuisde, konden Cornelis en Gerina naar
hun eigen hofstede Spaanse Zee verhuizen.
Zij woonden hier tot 1889 en hadden vier
kinderen: twee zoons, Johannis Willem en
Willem Hubrecht, en twee dochters. Hun
oudste dochter Cornelia Johanna (18601937), huwde Job van de Zande, vanaf
1890 landbouwer op de Hooge Hoeve,
anno 2018 bewoond door diens achterachterkleinzoon. Jongste dochter Cornelia Johanna (1868-1906) huwde Frans van de
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Stolpe, landbouwer aan de Boterhoekseweg
te Ouwerkerk. Hun enige dochter was de
moeder van de dames Gaanderse van Burg.
Van Eetenstraat 1. Cornelis van Oeveren,
geboren als buitenechtelijk kind, boerde
goed: hij behoorde rond de eeuwwisseling
lange tijd tot de honderd rijkste inwoners
van Zeeland. Hij bezat bijna 78 ha grond en
liet bij zijn overlijden in 1911 een batig
saldo na van fl. 218.260,-, voor die tijd een
fortuin. Naar Nieuwerkerk verhuisd, werd
hij al na vier jaar, in 1873, lid van de gemeenteraad. Hij bleef dit bijna veertig jaar,
tot 1911, toen hij inmiddels 81 jaar was.
Ook was hij in de periode 1895 tot 1911
wethouder van Nieuwerkerk. Vanaf 1885
tot 1904 was hij de eerste voorzitter van de
landbouwvereniging Eendracht Bindt te
Nieuwerkerk. Ook was hij in 1892 oprichter
en eerste voorzitter van de zuivelfabriek De
Duif te Nieuwerkerk.

In 1889 verhuisden Cornelis van Oeveren
en Gerina Bal naar de hofstede Nooitgedacht, de boerderij waarop zij was opgegroeid. Hun oudste zoon Johannis Willem
van Oeveren (1863-1929) bleef achter op
Spaanse Zee. Hij trouwde twee jaar later –
een maand voor de geboorte van hun oudste
kind – met de acht jaar jongere arbeidersdochter Johanna Zorge (1871-1945), die
van gereformeerde huize was. Het was in die
tijd zeer uitzonderlijk dat een boer van gegoede komaf met een arbeidersdochter
trouwde, maar Johannis Willem had, gelet
op de ver ontwikkelde zwangerschap, weinig
keus. Te prijzen valt dat hij anders dan
menig tijdgenoot het zwangere meisje niet
in de steek liet. Johannis Willem van Oeveren timmerde in bestuurlijk opzicht flink
aan de weg. Omdat zwager Job van de
Zande al lid van de gemeenteraad en wethouder was, kon hij dat niet worden. Wel

was hij vanaf 1916 tot 1929 lid van Provinciale Staten van Zeeland. Omstreeks 1911
volgde hij zijn vader op als voorzitter van
zuivelfabriek De Duif. Vanaf 1915 tot 1922
was hij voorzitter van de landbouwvereniging Eendracht Bindt, die op dat moment
een belangrijke functie vervulde bij de gezamenlijke aankoop van meststoffen. Ook was
hij vanaf 1918 tot 1929 voorzitter van de
kring Schouwen-Duiveland van de Zeeuwse
Landbouw Maatschappij (ZLM). Tenslotte
was hij in 1897 oprichter en tot aan zijn
overlijden secretaris-penningmeester van de
onderlinge veeverzekeringsmaatschappij
“Draagt Elkanders Lasten”.
Het echtpaar Van Oeveren-Zorge had drie
kinderen. Dochter Gerina Cornelia huwde
buurjongen Cornelis Jan van Westen van de
hofstede Botland aan het begin van de Oude
Polderdijk. Hij was net als zijn schoonvader
vele jaren voorzitter van de landbouwvereniging. Verder was hij in 1932 oprichter en
vele jaren voorzitter van de eilandelijke Coöperatieve Aankoopvereniging (die van de
graansilo bij het Sas) en medeoprichter en
tot 1958 voorzitter van de Boerenleenbank
te Nieuwerkerk. Hun oudste zoon Jan Cornelis (Jan-Kees) van Oeveren, gehuwd met
Hendrika Hage, die kinderloos bleef, bewoonde tot 1942 de hofstede Beddewaarde
aan de Beddewaardsedijk (vanaf 1942 familie Vis), die in 1919 door zijn vader was gekocht. Jongste zoon Cornelis (Kees-Jan) van
Oeveren, gehuwd met Cornelia Antoinetta
Struijk, bewoonde vanaf 1921 de ouderlijke
hofstede Spaanse Zee. Hij werd opgevolgd
door zijn enige zoon Johannis Willem, gehuwd met Janna Dana Gaanderse. Anno
2018 is de hofstede met de omliggende landerijen eigendom van hun schoonzoon PietJan van Langeraad, gehuwd met Annet van
Oeveren, die zelf op zijn ouderlijke boerderij
Dreischors Nieuwland wonen.
Toen het echtpaar Van Oeveren-Bal in 1898
verhuisde naar het huidige Kerkstraat 18,
werd jongste zoon Willem Hubregt van Oeveren (1866-1946) boer op Nooitgedacht.
Hij trouwde in 1898 met Suzanna Viergever
(1874-1920), afkomstig van de Pitshoeve in
Zonnemaire. Willem van Oeveren was evenzeer maatschappelijk actief. Hij was van
1922 tot 1932 als opvolger van zijn broer
voorzitter van de landbouwvereniging Eendracht Bindt. Toen de door zijn vader in
1892 opgerichte zuivelfabriek De Duif het
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als coöperatie niet kon bolwerken, kocht
W.H. van Oeveren in 1922 de zuivelfabriek
en liet hij de fabriek “op speculatieven
grondslag” (bedoeld is: voor eigen rekening
en risico) een doorstart maken. Hij bleef eigenaar tot de Verenigde Zuivelbereiders
(V.Z.) de fabriek in 1942 overnam. Na 1953
werd de zuivelfabriek overgeplaatst naar Zierikzee. Willem Hubrecht van Oeveren had
één zoon en vier dochters. Twee dochters
bleven ongehuwd. Oudste dochter Gerina
Cornelia huwde Johannes Adriaan van
Nieuwenhuijze, landbouwer op Landzicht
aan de Zonnemansweg (vanaf 1955 familie
Stouten), en jongste dochter Helena Johanna huwde Jacob Cornelis de Kam van de
hofstede Hooggelegen te Ouwerkerk, ooit
eigendom van verre voorvader Cornelis van
Oeveren.
In 1925 liet Willem Hubrecht van Oeveren,
in 1920 weduwnaar geworden, de villa
Ooststraat 51 bouwen, naast Zonnehoek. Al
in 1921 had hij het eigendom van de hofstede overgedragen aan zijn 18-jarige zoon,
waarschijnlijk vanwege het overlijden van
zijn echtgenote en vanwege het feit dat hij
geld moest vrijmaken om de zuivelfabriek te
kunnen financieren. Nooitgedacht werd
vanaf 1925 bewoond door zoon Adriaan
Cornelis van Oeveren (1903-1996), in 1925
gehuwd met Lena Adriana de Kam (18991980), afkomstig uit Wissenkerke. In 1925
werd aan de westzijde de huidige woning in
villastijl gebouwd en in 1929 een nieuwe
schuur. Op 27-01-1939 brandde de schuur
af, waarna de huidige schuur werd gebouwd.
Hun enige zoon Willem Hubrecht van Oeveren (1927-1962), in 1953 gehuwd met
Willemijntje van Gastel (1924-2008),
begon in 1955 een nieuw bedrijf in Nagele
(Noordoostpolder). In 1955 vestigden zich
vanuit Zierikzee op de hofstede Cornelis van
den Hoek (1905-1958) en Lena van der
Wekken (1908-1980) met hun gezin. Nadien werd de boerderij bewoond door hun
zoon Anton van den Hoek (1937), in 1963
gehuwd met Rie Heule. Zij bewoonden de
boerderij tot 1995. Sindsdien is eigenaar en
bewoner Hanne Doeleman.
De familie Van Oeveren heeft heel wat sporen nagelaten in Nieuwerkerk en Ouwerkerk en veel betekend voor de Duivelandse
samenleving. Ik hoop in deze bijdrage daarvan iets zichtbaar te hebben gemaakt.
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Dan wordt de wrongel verzamelt en in
kaasnetten gedaan.
De vloeistof die op
de wrongel drijft, de
wei, wordt afgetapt
en weggespoeld. (De
wei wordt vaak als
voeding voor kalfjes
benut)
De wrongel gaat dan
in de kaasnetten
onder de kaaspers
om het overtollige
vocht er uit te persen.

Ambachtelijk
kaasmaken.
Boerenkaas, die ambachtelijk gemaakt
wordt, is met eigen dagverse melk bereid. Anders kan het niet, want wie
kaas maakt moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. De kaas wordt van
dagverse, rauwe melk gemaakt zonder
kleurstoffen.
De koemelk wordt in een kaastobbe
op temperatuur gebracht en dan
voegt men zuursel en stremsel toe.
Zuursel om de suikers in de melk af
te breken en stremsel om de melk te
doen stremmen (indikken). Na een
half uur begint de melk te stremmen.
Dan ontstaat de zogenoemde wrongel. Deze wordt door ronddraaiende
messen in de kaastobbe ongeveer 20
minuten gesneden.
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Nieuwerkerk
Bruist! 2019
Graag willen we van de gelegenheid
gebruik maken om onze sponsors en
onze vrijwilligers te bedanken. Mede
dankzij hen was Nieuwerkerk Bruist!
2018 weer een groot succes voor jong
en oud.
In deze Gruttenpraet kunnen we de
datum voor de 10de editie van Nieuwerkerk Bruist! bekend maken! Op
vrijdag 21 en zaterdag 22 juni 2019
zullen er weer tal van activiteiten
plaats gaan vinden. Dus zet de dagen
alvast in uw agenda.
We hebben helaas afscheid moeten
nemen van Marinda Bolle en Mark v.d.
Velde, 2 van onze bestuursleden en
vanaf deze plaats willen we ze graag
bedanken voor hun inzet en inbreng.
Mocht u zich ook in willen zetten
voor Nieuwerkerk geeft u zich dan op
om mee te denken binnen ons bestuur of als vrijwilliger. Vele handen
maken licht werk!

Nu krijgt de kaas zijn vorm en vastheid. Het in een pekelbad leggen is de
volgende stap bij het kaasmaken.
Dit pekelen bevordert de smaak van
de kaas.
Grote kazen liggen daar wel drie
dagen in, kleine 24 uur. Na het pekelbad ondergaat de kaas nog een coating ter bescherming en om uitdroging
en schimmelvorming te voorkomen.
Eenmaal op de plank worden de kazen
regelmatig gekeerd.

En dat het veel werk gaat worden
staat natuurlijk buiten kijf want in
2019 wordt Nieuwerkerk Bruist! voor
de 10de keer georganiseerd en voor
deze jubileum editie hopen we de activiteiten uit te kunnen breiden. Dus
heeft u leuke, nieuwe ideeën of denkt
u een bijdrage te kunnen leveren, laat
het ons weten via info@nieuwerkerkbruist.nl
Groet en tot snel,

De smaak van het platteland proef je
in deze ambachtelijk bereide kazen.
Met dank aan Margreet van
kaasboerderij de Stolpe voor
de aanvullingen en de foto’s.

Wim Dorst, Marja Spitholt, Elly van Lieshout, Marleen van ’t Hof, Fieke Kooman en Monique Verrijzer
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Hulp en Hilda.
Afgelopen september was er tijdens Open Monumentendag speciale
aandacht voor de Europese hulpverlening na de watersnood in de dorpen van Duiveland. Er was een openingsavond in ‘t dorpshuis van Nieuwerkerk. Zaterdag kon je o.a. meewandelen met het echtpaar van
Dijke,Betsie en Jan, die veel interessants vertelden over o.a. de geschenkwoningen. In een Deense geschenkwoning kon men een Deense kachel
zien, die als centrale verwarmingskachel diende. Al in 1955 was er dus
centrale verwarming in Nieuwerkerk.

Naast Jumbo waren er ook nog nieuwe
ondernemers. Zo kwam er een vestiging
van Kruidvat, Koetshuis kaas, Arco Pieper
groenten en fruit en Bloemenwinkel
Bloempje Sluis naar de Polderweg. Ook
Aldi heeft hier nu zijn winkel.

Pookie.
Nieuwerkerk, een zaterdagochtend,
9 uur, de telefoon gaat.
‘Jan, hallo’
‘Pookie is ziek. Erg ziek,’
zegt een paniekerige stem
‘Mevrouw Y, bent u het?’
‘Ja, er moet iets gebeuren.
Moet naar de dierenarts!”
‘Is uw dochter er niet?’
‘Nee, die is in het buitenland.
Kan jij komen?’
‘Uh, ja..maar heeft u al een afspraak
met de dierenarts?’
‘Nee’
‘Dan maak ik die en kom
dan naar u toe, oké?’
‘Pookie is erg onrustig”
‘Probeer nog even rustig te blijven ,
ik ben er zo.
Nadat het medisch “paspoort” van Pookie
gecontroleerd is, onderzoekt de dierenarts
Pookie.
Het onderzoek wijst uit dat de al op leeftijd zijnde Pookie weer last heeft van zijn
oude kwaal.
Er wordt een speciale zalf voorgeschreven.
Pookie wordt gewogen en Jan mag een
grote zak speciaal hondenvoeding naar zijn
auto dragen.
Enkele maanden later in een supermarkt
loopt mevrouw Y. met vrijwilliger Jan langs
de schappen dierenvoeding.
‘Daar sticks voor Pookie,’wijst zij.
Jan pakt haar arm vast, kijkt haar aan en
zegt niets.
Mevrouw Y. kijkt Jan aan en begrijpt ‘t.
Voor Pookie hebben ze niets meer nodig.

Via iemand kreeg ik een exemplaar het tijdschrift
“De Spiegel” van januari 1954 in bezit. Daarin
stond o.a. het verhaal over knuffelhond Hilda in
Nieuwerkerk.

In een artikel schrijft journalist dhr. v. C.

[…dat op 4 maart caféhouder Felius terugkeert naar Nieuwerkerk.
Na verloop van tijd volgden de bakker,
de metselaar en de mannen van de
werkploeg. De bakker zorgde voor
brood, maar ook voor melk, vlees en
groente en verder alle
nodige boodschappen.]

Bakkerij Clarisse.
Bakkerij Clarisse had
bijna geen waterschade,
omdat deze bakkerij op
het hoogste punt van
Nieuwerkerk - de Stekelstraat- stond. Wel
moest bakker Clarisse in benarde omstandigheden brood zien te bakken. De
oven stoken met hout. Het water dat ze
nodig hadden zou men mogelijk eerst
uit het bad van de familie Flikweert in
de Hoge Kerkstraat geschept hebben.
Die familie had een bad vol zoet water
uit de regenbak in hun tuin. Al snel
kwam er een tank met drinkwater.
[….Drinkwater en voedingsmiddelen
werden verder per boot uit Zierikzee
aangevoerd.
Op 31 augustus kwam ook de hervormde predikant dominee Westerhof
over met z’n gezin.
De dominee hield ’s zondags kerkdiensten bij hem thuis in de Hoge Kerkstraat
in de achterkamer.
Met elkaar waren er toen acht gezinnen
in het volkomen geïsoleerde dorp.
De mannen van de werkploeg werkten
aan het schoonmaken van straten en

putten en het verrichten werkzaamheden in het vloedgebied.]

Hulpverleners.
[… zoals de mannen en vrouwen van de
C.C.H. ( Coördinatie Commissie Hulpwerk) die emmers vol slik uit de huizen
ruimden. Deze internationale hulpwerkers verbleven in de oude Rijkslandbouwschool
op de Ring. Teetje
Hanedoes was één van de vrouwen van
de C.C.H.]
Als dank voor de hulp bij het
schoonmaken na de ramp werd
haar een fotoalbum aangeboden
van Nieuwerkerk. Ook kreeg zij
een oorkonde van de Stichting
Nieuw Schouwen-Duiveland.

Foto’s.
Er staan foto’s in het artikel van
o.a. dominee Westerhof en zijn
vrouw, bakker Jaap Clarisse, dhr. W.C.
Heyboer, dhr. J de Bil, dhr. C. van der
Maale, dhr. J. Folmer en ....Hilda.
Hilda, het witte hondje - alleen achtergebleven- , omdat het de evacuatieboot
had gemist.
Vier weken had ze de eenzaamheid en
ellende overleefd en werd nu natuurlijk
vertroeteld door iedereen.
Zo zit ze lekker op de schouder van Jan
Folmer, terwijl die op z’n fiets aan het
kletsen is met
J. de Bil. En één van C.C. H.’ers ( man
met de hoed) heeft Hilda liefdevol in
zijn armen tijdens een pauze bij het
graaf- en schoonmaakwerk.
Jan de Jonge.
Bronnen: De Spiegel, 31 januari
1954Nieuwerkerk:
Gebouwen en mensen,
Wim Kesteloo,Nieuwerkerk, 2018.
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Post en telefoon op Nieuwerkerk.
Tot ca. 1650 worden brieven op het platteland bijna uitsluitend door koopmansboden te voet of te paard en via bestaande vrachtdiensten vervoerd; alleen tussen de
belangrijkere steden is sprake van een regelmatig postvervoer per speciale bode.
De bodedienst wordt per stad verpacht aan de hoogste
bieder, en de brieven moeten binnen een bepaalde tijd bezorgd worden, voor een vastgesteld bedrag, dat door de
ontvanger wordt betaald. De lopende bodes zijn slim, vaak
wordt de post halverwege twee plaatsen uitgewisseld, dan
hoeft elke man maar de halve route te lopen.
Door toenemend postverkeer wordt het werk financieel
steeds aantrekkelijker, er komen postmeesters die het
meeste werk door knechten laten doen.

In het midden van de 17e eeuw, na de
vrede van Munster, neemt de handelscorrespondentie sterk toe, er worden paarden
ingeschakeld en de postmeesters gaan het
vervoer uitbesteden aan stalhouders die
werken met postwagens en koetsen. De
postiljons kondigen hun komst aan met
een posthoorn. De post wordt in gesloten
tassen vervoerd, maar aan de tas of aan de
koets zit een apart vak met een klep voor
post die onderweg wordt bezorgd of ontvangen.
De postiljons zien al snel mogelijkheden
voor wat extra privé inkomsten, soms zo
erg dat de helft van de post “onder de
klep” vervoerd wordt. Ondanks dat, blijven de inkomsten van de postmeesters
hoog, zo hoog dat Rotterdam in 1714 besluit om het postwezen tot een stadsaangelegenheid te maken. Vele steden volgen
en daarna wordt het postgebeuren een
staatsaangelegenheid.
1766 In Zierikzee wordt het eerste postkantoor van het eiland opgericht.
Een brief vanuit Nieuwerkerk naar buiten
het eiland wordt vanaf nu door de vrachtrijder meegenomen naar het postkantoor
in Zierikzee, de postmeester geeft de post
aan een postloper die het naar het veer
Viane-Stavenisse brengt. Van Stavenisse
gaat het per postiljon via Tholen via het
veer over de Eendracht naar Steenbergen.
Daarvandaan rijdt een andere postiljon
naar Zevenbergen waar de aansluiting
naar Rotterdam zit.
Dat betekent minder werk voor de beurtschippers maar die gaan akkoord en krijgen, ter compensatie van hun verlies aan
inkomsten, anderhalve stuiver van elke

uitgaande brief.
Het postkantoor komt aan de Oude
Haven, in het huis van H. van Hekke, die
commissaris is van de Hollandse veren.
Het volgende jaar worden er 4368 brieven
vanuit Zierikzee verzonden; maar toch
wordt er bijna niets verdiend. In 1768
vervalt de uitkering aan de beurtschippers.
Ook de verplichting om buitenlandse
brieven die via Steenbergen gaan, over
Middelburg te laten lopen, komt te vervallen, zodat er nog meer kosten bespaard
worden.
1787 De vrachtrijder van Nieuwerkerk
naar Zierikzee, Leendert Pieterse van der
Have, moet £ 1.10.- per jaar afdragen aan
de Vrouwe van de Hoogheerlijkheid, Johanna Suzanna van der Mandere, douairière van Paulus Eduwaldus van der Perre.
In 1789 is C. P. de Vin de vrachtrijder. De
voetbodedienst Zierikzee-Zijpe wordt vervangen door een postwagendienst.
1796 Op 8 feb.1796 stelt de rentmeester
van de Vierbannen een nieuwe vrachtrijder aan tussen Nieuwerkerk en Zierikzee,
het wordt Cornelis Fonteijne, die voorheen hetzelfde werk deed op Zonnemaire.
Op Nieuwerkerk wordt de postwagendienst na 1796 op donderdagen vervuld
door vrachtrijder Abraham Gertse uit
Nieuwerkerk.
1799 Het postwezen wordt onder de
Franse bezetting genationaliseerd. In de
praktijk voornamelijk in Holland. De verbindingen met de rest van Nederland en
het platteland zijn slecht, daarom wordt
daar nog steeds voornamelijk door parti-
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culieren vervoerd en bezorgd.
Ondanks het aannemen van de postwet in
1807 verandert er op het platteland nog
niet veel.
1810 Op 1 mei 1810 wordt Piet Beekman op Bruinisse aangesteld om op maandag, woensdag en zaterdag de post van
Bruinisse via Oosterland en Nieuwerkerk
naar Zierikzee v.v. te brengen. Op donderdagen wordt de dienst weer vervuld door
Abraham Gertse, maar op
7 mei 1825 komt de schout opeens met
het bericht dat Gerse moet stoppen.
1831 Er is een integratie van de postvoorzieningen met het ministerie van financiën.
In de door hen uitgegeven voorschriften
voor het postvervoer lezen we o.a. het volgende:
Dienstbrieven naar het kabinet des Konings zijn vrij van briefport, net zoals de
post tussen ingenieurs, havenmeesters,
sluis- en brugwachters en tolgaarders.
Militairen beneden de rang van officier,
hier en in de koloniën betalen minder
port.
De postiljon moet gekleed zijn in een
donkerblauwe buis met een rode kraag,
een broek van blauw laken, een paar laarzen, een blauwe rijmantel en een gladde
ronde hoed met oranjekokarde. Verder
moet hij een posthoorn hebben en een koperen plaat op de arm of borst dragen met
een gekroonde W.
Alle rijtuigen moeten gelijk zijn, daarvoor
zijn tekeningen beschikbaar; ze worden
getrokken door één paard.
De postiljons moeten stoppen bij elke
aangewezen postinrichting maar mogen
tussendoor niet vertoeven in een huis, herberg of stal.
1849 Er vaart, meestal 3 keer per week,
een stoomboot tussen Middelburg en
Rotterdam. Die neemt ook post mee van
tussenliggende plaatsen zoals Zierikzee,
Zijpe en Dordrecht. Tussen Zierikzee en
Zijpe rijdt een postwagen.
De bode-loop van Brouwershaven naar
Zierikzee wordt opgeheven en per 1 okt.
1849 vervangen door een postrit, verzorgd
door J. E. Droogendijk uit Brouwershaven. De wagen vertrekt ’s morgens half zes
van Brouwershaven en is ’s avonds kwart
over zeven weer terug.
In grote delen van Nederland gaat de post
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sinds 1844 zoveel mogelijk per trein.

Kerkring 1.
1851 De tweede postwet, die van 1850,
zorgt voor veel veranderingen, er wordt
o.a. bepaald dat elke gemeente een postkantoor moet krijgen.
In juli 1851 komt er een dagelijkse postdienst voor Nieuwerkerk met Bruinisse en
Zierikzee.
De eerste postbus wordt geplaatst in de
Stekelstraat (nu nr.3), bij gareelmaker Johannes van Driel, die ook met de verzameling en uitreiking der brieven is belast.
Van Driel mag 2,5 cent rekenen voor de
bezorging van brieven, op het dorp en tot
¼ uur in de omtrek, en 5 cent daarbuiten; het bezorgen van een drukwerk kost
1 resp. 2 cent.
De vrachtrijders, die eerder de post vaak
meenamen, mogen dit werk niet meer
doen als de verschuldigde porto niet is betaald.
Tot de tram komt, wordt de post vervoerd
met een tweewielig groen karretje met het
posthoorn embleem, dat elke dag van
Zijpe naar Zierikzee rijdt.
Er komen regelmatig richtlijnen binnen
op het poststation in Zierikzee over post
die naar het buitenland verzonden wordt:
via welke steden, en tegen welke tarieven.
Een geweldige organisatie, met veel afspraken met het buitenland.
1852 Vanaf 1 jan. 1852 kunnen er in Nederland postzegels worden gebruikt; in
plaats van achteraf betalen door de ontvanger, wordt er in het vervolg vooruit betaald door de verzender.

Er komen zegels van 5, 10 en 15 cent.
De firma Dronkers uit Middelburg begint
een veerdienst van Middelburg naar Bergen op Zoom. Om voor subsidie in aanmerking te komen doet de boot ook
Noord-Beveland en Zierikzee aan.
In 1864 wordt dat de Spoorbootmaatschappij die op 7 plaatsen, maar niet in

Velen van u zullen zich dit adres zich herinneren als zijnde de woning en praktijk van de dokter.
Echter nu zult u over niet al te lange tijd hier trouwringen e.d. in de showroom kunnen bewonderen. De familie Wind heeft het pand gekocht en is met interne aanpassingen bezig.
De heer Wind vertelde mij dat hij en z’n vrouw al 30 jaar vanuit Noord- Holland naar Zeeland
komen voor hun hobby: duiken.
Zij ervaren Nieuwerkerk als een net en mooi dorp met vriendelijk mensen.
Een dorp met veel faciliteiten waar ze zich op hun gemak voelen.
Leuk is wellicht te vermelden dat ooit de Nieuwerkerse architect Willem Brouwer het pand
ontwierp en dat nu de in Nieuwerkerk geboren en getogen Nieuwerkerker Wouter de Jonge,
architect, in opdracht van de familie Wind de bouwtekeningen geleverd heeft.
Jan de Jonge.

Zierikzee aanlegt om post, vracht en passagiers te vervoeren; een paar jaar later
komt Zierikzee er weer bij.
In 1912 gaat de provincie zich met de
veerdienst bemoeien, de boot vaart van
Middelburg naar Zierikzee maar doet ook
Wolphaartsdijk, Kortgene en Katseveer
aan.
In 1923 vervalt Middelburg; in 1946
wordt het Zierikzee-Katseveer.
1854 Er komt behoefte aan een snellere
vorm van communicatie en dat is moeilijk
als er water tussen zit. De in 1799 voor de
kustverdediging opgezette visuele communicatie via semaforen wordt nog gebruikt
voor havenberichten, maar is niet bestemd
voor particulier gebruik. Brouwershaven
krijgt nu als eerste plaats op het eiland een
draadje naar Rotterdam voor het overbrengen van signalen via het door Morse
in 1845 ontwikkelde toestel.
1860 Ook Zierikzee krijgt nu een kabelverbinding via Tholen naar Bergen op
Zoom, en een jaar later worden Zierikzee
en Brouwershaven met elkaar verbonden.
Intussen kunnen de morsetekens nu als
tekst gelezen worden,
|
S maar er blijven regelmatig klachten over de verminking van
woorden en over te late bezorging van de
telegrammen.
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1861 In 1861 vraagt de gemeente Nieuwerkerk een Post-hulpkantoor aan omdat
het aantal poststukken zo gestegen is,
maar dat verzoek wordt afgewezen.
De kosten voor kolen, petroleum, schoonmaken enz. van het pas geopende telegraafkantoor in Zierikzee (nu Havenpark
37), inclusief het bestelloon van de telegrammen, bedraagt f. 297,07. In 1862 is
dat gestegen naar f.447,44, en dat is zonder de beloning van de kantoorhouder
en/of telegrafist.
1863 Jan Nolet, de postbode tussen Zierikzee en Bruinisse, is overleden, 48 jaar
oud.
Per 1 april 1863 wordt Johannes Adriaan
Nolet (1843-1914), die getrouwd is met
Lena Kloet, benoemd in zijn plaats voor
een periode van 3 jaar en 9 maanden.
Hij loopt elke dag om half vier ’s middags
van Zierikzee via Nieuwerkerk en Oosterland naar in Bruinisse waar hij om half
zeven aankomt. Daar vertrekt hij om
negen uur, zodat hij pas
’s nachts om 12 uur in Zierikzee aankomt.
Hij ontvangt daarvoor f.300,- per jaar.
1864 Het postvervoer van-, naar- en op
Schouwen-Duiveland gebeurt als volgt:
Nr. 640, een dagelijkse postrit Zierikzee-
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Scherpenisse v.v. die 3 uur duurt en wordt
uitgevoerd door P. v. Oost uit Stavenisse.
Vertrek 12 u uit Z-zee en 15.30 uit Scherpenisse.
Nr. 641, een dagelijkse bode-loop Zierikzee-Scherpenisse v.v. door postbode J. H.
Enter uit Zierikzee, die 4,5 uur duurt.
Vertrek 6 uur uit Zierikzee en 11 uur uit
Scherpenisse.
Nr. 642, de veerdienst tussen Viane en
Stavenisse voor de bode-loop naar Scherpenisse gebeurt door W. van den Berg uit
Viane, en C. Boomsluiter te Stavenisse.
Nr. 643, er rijdt een postwagen voor de
verzending van de postpakketten van Zierikzee naar Zijpe v.v., corresponderende
op de stoomboot tussen Middelburg en
Rotterdam, die uitgevoerd wordt door F.
J. van Oppen en Kanaar en Cie. uit Zierikzee.
1865 Per 1 jan. wordt de bode-loop tussen Zierikzee en Bruinisse door Joh. Adr.
Nolet gewijzigd. Hij vertrekt nu ’s morgens 8 uur uit Bruinisse en dat geeft aansluiting in Zierikzee op de postbode van
11 uur naar Scherpenisse; als die postbode
terug is vertrekt Nolet om half vijf naar
Bruinisse. Hij krijgt een éénmalige vergoeding van f.25,- voor de extra kosten.
1870 In 1870 verkoopt Johannes van
Driel zijn huis in de Stekelstraat A-70 (nu
nr.3) aan zijn zoon, de gareelmaker Pieter
Hendrikus van Driel (1835-1911) die ook
wat de post betreft in het voetspoor van
zijn vader treedt.
In 1872 komt er een hulppostkantoor op
Capelle, J. Laban wordt er “brievengaarder”.
1881 De post begint nu ook met het vervoer van pakketten. De brievengaarder
zorgt voor bezorging op het dorp, maar
hij stelt iemand anders aan voor de buitendienst en Stevensluis. Capelle valt
onder Zierikzee.
1882 Van Driel stelt zijn zwager Leendert
Lievense, een klein-landbouwer met twee
volwassen zoons, aan om elke dag lopend
de post te bezorgen, ook op Zondag.
Zeven uur weg, en vroeg in de middag
weer thuis. De wegen en voetpaden zijn
door de heersende crisis erg slecht.
En dat voor f. 200,- per jaar, waarbij hij
zijn kleding en schoeisel zelf moet betalen!

Op zondag is er weinig post, maar dan
moet er op het verste adres wel “De Veldpost” bezorgd worden; een half uur lopen
voor een halve cent, want dat is het posttarief voor drukwerk!
Maar daar wordt door onze bezorger iets
op gevonden: het komt nogal eens voor dat
poststukken eerst naar Nieuwerkerk aan
de IJssel worden gestuurd, daar worden ze
afgestempeld en met een grote aantekening “Zeeland” er op, doorgestuurd.
Dus schrijft onze man zo nu en dan “Zeeland” op de enveloppe, en bezorgt op
Maandag.
Dat grapje lukt een poosje, maar dan
krijgt de boer het in de gaten, hij zegt
”Postje j”ouw mun vô de gek, ‘k è oord
dat as die krante eêst in Olland êwist is,
dat ur dan een stempel van dat durp op
het bandje mô stae, in waer is tat?” Het
postje bekent schuld en vraagt nog, of hij
alsjeblieft op maandag mag bezorgen,
maar daar komt niets van in. Hij krijgt ten
antwoord: “’t Is ier ’s zondags zô stille, ik
wille dan toch wê graeg us un mens op ‘d
ostie zie”
Het postje blijft maar twee jaar, maar het
kost van Driel geen enkele moeite om iemand anders te vinden.
1891 Schipper C. Boomsluiter uit Stavenisse, die de post- en veerdienst tussen
Viane en Stavenisse onderhoudt, krijgt
f.40,- van de Koningin-Regentes wegens
“betoonden ijver bij het postvervoer tijdens de moeilijke en gevaarvolle dagen
van ijsgang in januari”.
Sinds 1900 is het belang van het veer flink
verminderd omdat er een tramlijn is geopend tussen Steenbergen en Brouwershaven via de Zijpe-pont.
In 1892 wordt J. Lievense benoemd als
postbode.
1894 Op 11 nov.1894 wordt brievengaarder Pieter van Driel benoemd als telegraafkantoorhouder. Om dit nieuwe
werk onder de knie te krijgen brengt extra
werk mee. Ook het onderhoud van de accu’s met de verstelbare zinkstaaf in de salmiakoplossing en de galvanometer zijn
dingen die voortdurend aandacht vragen.
Daarom wordt Simon Sies benoemd als
postbode voor de buitendienst.
Op 12 mei 1896 wordt het nieuwe telegraafkantoor opengesteld voor het pu-
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bliek, de tijd van snelle berichten breekt
ook hier aan. Het is nog wel geen internet,
maar toch!
1902 Pieter stopt als post- en telefoonkantoorhouder, hij wordt hulpkantoorhouder.
Zijn zoon Johannes Jacobus van Driel
(1871-1949) wordt de nieuwe kantoorhouder. Het kantoor is op Zondag open
van 8 tot 9 uur.
1903 Pieter van Driel is behalve plaatsvervangend telegrafist ook gemeenteontvanger, en om zijn eerlijkheid te
garanderen heeft hij destijds een borgtocht
afgegeven met als onderpand zijn huis in
de Stekelstraat. Dit jaar koopt hij een huis
in de Kerkstraat voor f.2000,-. De borgtocht voor zijn functie is verhoogd tot
f.1300,-, er is al een hypotheek en daarom
moet het huis nu opeens f.3500,- waard
worden!

Links het grote huis van v. Driel in de Kerkstraat, met de postbus.
1904 Op 10 sep.1904 staat de andere
zoon van Pieter, de handelaar Adriaan M.
van Driel, voor de rechter. In mei zou hij
een aangetekende brief verstuurd hebben
met daarin f.4600,-, maar bij aankomst
bleek er maar f.100,- in te zitten.
Wel had hij aan de ontvanger gevraagd
om de brief in het bijzijn van directeur der
posterijen te openen, en vergoeding te vragen, als het geld niet in de enveloppe zou
zitten. Hij blijkt aan één der getuigen ook
nog gezegd te hebben dat hij het geld
nooit echt verstuurd heeft!
Het lijkt wat simpel. Misschien wilde hij
iets doen aan de familieschulden.
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1905 De telegraaf-kantoorhouder Johannes van Driel vraagt opeens ontslag, per 1
apr.1905. Ook zijn vader vraagt ontslag
als plaatsvervangend telegrafist, maar ook
als gemeenteontvanger, en schatter voor
de drankwet. Ze kunnen niet meer aan
hun financiële verplichtingen voldoen en
vertrekken uit de gemeente; misschien
heeft ook het gedrag van Adriaan er iets
mee te maken. De gemeenteraad benoemt
Jacob den Boer (1872-1939) die al als
brievengaarder hier werkzaam is, als
nieuwe kantoorhouder. Zijn vrouw Maria
Martina Heule (1876-1974) wordt als
vervangster benoemd want ze heeft ook al
als zodanig gewerkt in St. Philipsland.
Den Boer moet wel zelf voor een geschikt
lokaal zorgen. Daarom koopt hij voor
f.2100,- een pas gebouwd huis in de latere
Poststraat van de vereniging “School met
den Bijbel”, die besloten heeft om toch
maar een nieuwe school te bouwen.
1908 Op 16 dec. 1908 brandt de schuur
naast het postkantoor volledig af. De
brandweer is gelukkig snel ter plekke en
kan zo het postkantoor beschermen.
1909 Hoewel er al gesproken wordt over
een telefoonkantoor, is het tot nu toe een
telegraafkantoor met eerst de morse-, en
later de gesproken telegrammen. Pas op
17 aug. 1909 wordt er op Nieuwerkerk
een rijkstelefoonkantoor geopend in het
hulppostkantoor waar telefoongesprekken voor particulieren mogelijk zijn.
Links een stukje van het huis, in het midden het post- en telegraafkantoor met een
straatverlichtings-arm. De paal is de beginpaal van de bovengrondse telefoondraden die naar de huizen lopen; naar elke
aansluiting twee draadjes. Naar het
hoofdkantoor in Zierikzee lopen een paar
draden, langs de tramlijn. Als er meer gesprekken zijn dan die paar lijnen, dan
wordt er teruggebeld als er verbinding gemaakt kon worden.
In de postkantoorruimte staat een bord
met contactgaten.
Elk gat heeft een nummer en een klepje.
Als iemand een gesprek wil voeren, draait
hij aan een zwengel op zijn toestel, dan
gaat er een bel op het postkantoor en valt
het klepje open. De kantoorhouder stopt
zijn werkzaamheden, loopt naar het bord
en steekt een contactpen, in het juiste
gaatje. Dan heeft hij verbinding met de
klant en vraagt wat die wil. Een lokaal

nummer is makkelijk, een kwestie van een
pen in het desbetreffende gaatje stoppen
en draaien om de bel daar over te laten
gaan.
Alle andere nummers en plaatsen lopen
via het kantoor in Zierikzee, en soms via
nog één of meer andere centrales; alles
handmatig. Nauwkeurig worden de
begin- en eindtijd van het gesprek genoteerd, want aan de hand daarvan krijgt de
klant zijn rekening.
De lokale telefoonaansluitingen kosten ca.
f.25,- per jaar, plus 30 cent per drie minuten als men buiten het dorp belt. Lokale
gesprekken kosten 2,5 cent.
1913 Naast 467 ingekomen en 541 uitgaande telegrammen worden er via het
huppostkantoor 1015 gesprekken en oproepberichten behandeld.
Het Rijk begint de telefoonnetten naar
zich toe te trekken, in 1915 ontstaat ”De
Administratie der Posterijen en Telegrafiën”, de latere PTT.
Per 1 jan. 1913 wordt A. van Oost door
de gemeente benoemd als telegrambesteller
voor f. 100,- per jaar.
1920 De kantoorhouder, de vervangend
kantoorhouder etc. zijn per 1 jan. uit de
gemeentedienst ontslagen, de mensen
komen in Rijksdienst.
In 1963 gaat van Oost met pensioen, hij
heeft dan 44 jaar bij de PTT gewerkt,
bijna alle jaren als postbode op Nieuwerkerk.
Zijn: “De penst, astumblief, gemôge”
waarmee hij de post aanreikt, zal ik
nooit meer vergeten!
1923 Het telefoonverkeer neemt snel toe,
op het postkantoor worden nu 895 telegrammen verzonden en ontvangen, en er
worden 2968 telefoonverbindingen gemaakt. De veerboten op de Oosterschelde
ontvangen f. 5,00 per reis waarop post
vervoerd wordt.
Ook Viane heeft nu een telegraaf- en telefoonstation.
1925 De huis aan huis bladen en reclame
komen bij de te bezorgen post, een
enorme vergroting van de omzet.
1928 De naam van het bedrijf wordt veranderd, het wordt Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie: PTT.
1929
A-210.
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Op 27 sep.1929 verkoopt Jacob den Boer
het huis met (post)kantoor en erf voor
f.5100,- aan Johannis Jan Kosten (1897), voorheen postkantoorhouder in Dreischor. (Biermasz)
Kosten werkt hier tot en met 1934; dan
verkoopt hij het huis en kantoor.
Kosten met de postzak op weg naar het
tramstation.
1935 Kosten verkoopt het huis met postkantoor aan Pieter Schrier (1888-) die de
nieuwe postkantoorhouder wordt.
De PTT betaalt maar weinig kantoorhuur
aan de postkantoorhouders, Schrier krijgt
daar f. 70,- per jaar voor. Pieter is zonder
beroep als hij in 1911 trouwt met Johanna
de Mul (1887-1928), hij is postbezorger
als hij in 1934 hertrouwt met de ziekenverpleegster Adriana van Sabben (18971980); het huwelijk wordt in 1942 door
echtscheiding ontbonden.
Schrier komt al in 1917 bij de PTT; op 3
jan.1942 viert hij zijn 25 jarig jubileum;
sinds 1935 is hij kantoorhouder op Nieuwerkerk.
Schrier trekt de woning samen met 400
m2 tuin tot sectie M-2226, groot 680 m2.
In 1942 is Schrier 25 jaar in dienst, dat
wordt gevierd.
In 1944 evacueert hij naar Colijnsplaat.
1945 Marinus Mol (1903-1990) wordt
aangesteld als hulpbesteller.
1947 De PTT kan niemand vinden die
telegrambesteller wil worden in de gemeente.
1951 De besteller M. Mol verzorgt ook
het bezorgen van telegrammen en expresse
stukken. Soms, als hij bezig is met zijn de
normale postbezorging, doet zijn vrouw
dat.
De PTT vindt dat niet voldoende, ze zoeken een hulp-telegrambesteller, en dat
wordt Johannes Bom uit de Stoofweg.
De vergoeding is 15 of 35 cent, al naar gelang de afstand. Als de afstand meer dan
35 minuten is, wordt er 60 cent per uur
betaald plus 3 cent rijwielvergoeding per
kwartier. Op Zondag komt er 50 % bij.
Het gemiddelde uitbetaalde bezorgloon is
ca. f.8,- per maand.
1953 Pieter Schrier evacueert naar de
Binnensingel 96 in Vlaardingen. Hij is
aan zijn pensioen toe en komt niet terug
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op zijn postkantoor.
Omdat de nieuwe postkantoorhouder
Cornelis Pieter van Putten nieuw wil bouwen, wordt het oude postkantoor in 1954
verkocht aan de vlasser Nicolaas Stoffel
Krabbe.
Postbezorger Cornelis Pieter van Putten,
die dan op de van Randwijckstraat 42 in
Yerseke woont, heeft toezegging gekregen
dat hij met ingang van een nader te bepalen datum benoemd zal worden als kantoorhouder in Nieuwerkerk.
Al op 21 sep. 1953 vraagt hij aan B. en W.
om medewerking bij de aankoop van een
stuk grond met een frontbreedte van 13 à
15 meter voor de bouw van een nieuw
postkantoor, op een waardige plaats. Nog
geen drie weken later vraagt van Putten,
die dan als kantoorhouder tijdelijk op Colijnsplaat werkt en daar in de kost ligt, of
er al wat bekend is over de grond.
In december is het de PTT die bij de gemeente vraagt om een tijdelijke huisvesting voor de dienst (en het gezin) van de
tijdelijke kantoorhouder.
1954 In april 1954 komt er op Nieuwerkerk een houten loods op de Ring waar
een hulppostkantoor in gevestigd wordt.
Van Putten wordt kantoorhouder en heeft
voorlopig een woning toegewezen gekregen op Beijersdijkje, nr. 61, waar eerst Joh.
Stoutjesdijk in woonde.
1954 In dec.1954 krijgt Cornelis Pieter
van Putten (1916-1999) vergunning om
een nieuwe woning en postkantoor te
laten bouwen in de Poststraat, op de secties 2158, 1257,1258 en 1259, totaal
groot 1330 m2. Dit gebouw komt dus te
staan op de twee percelen waar vóór de
ramp de huizen A-298 en A-299 stonden.
De aannemingssom is f.26.967,-.
Ir. F. Klokke heeft het getekend; er zijn
twee kamers en vier slaapkamers.
Van Putten is getrouwd met Anna Maria
Poleij (1918-2004).
1957 De bedieningsinstallatie voor de telefoon die na de ramp nog nieuw teruggeplaatst is, wordt nu geautomatiseerd, het
meeluisteren door een telefoniste is niet
meer mogelijk.
1961 Postbezorger Koos van Oost gaat
met pensioen, Johannes Jacob Brouwer
(1935-) wordt in zijn plaats benoemd. Jo-
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1983 In mei 1983 wordt het nieuwe
postkantoor op Badhuisstraat 5 feestelijk
geopend door burgemeester van Bommel.
Schietekatte is ook daar postkantoorhouder, tot hij een week naar school moet om
met computers te leren omgaan, er breekt
een nieuw tijdperk aan.
Door deze, en vele andere veranderingen,
vindt hij het werk niet leuk meer en hij
dient een verzoek in om weer postbezorger te mogen worden. Dat verzoek wordt
ingewilligd. In 1987 gaat hij als bezorger
op Haamstede werken; in 1993 gaat hij
met pensioen.
hannes zal het werk tot 1996 blijven doen.
1973 Tot 1973 wordt er voor het treinvervoer van de post een aparte postwagen
aan een passagierstrein gekoppeld waarin
dan een paar mensen zitten om de post te
sorteren. Nu is de hoeveelheid post daarvoor te groot geworden en komen er speciale posttreinen.
1976 Er komen computer gestuurde sorteermachines, die wel afhankelijk zijn van
de pas ingevoerde postcode die per 1980
verplicht wordt.
1980 Van Putten is met pensioen gegaan,
hij is 65. Daarmee komt ook het gebruik
van zijn kantoor te vervallen.
Vanaf 1 jan. 1980 wordt er een stacaravan
op het dorpshuisplein gebruikt als postkantoor. Johannes (Wannes) Schietekatte
wordt daar de baas.
Aan het eind van het jaar verhuist men
naar het pas gebouwde houten noodpostkantoor in de Burgemeester van Eetenstraat.

1986 De onderdelen Rijkspostspaarbank
en de Postcheque en Girodienst gaan verder onder de naam “Postbank”.
1988 Schietekatte wordt opgevolgd Anja
Verstrate-Verhage (1962-). Zij zal het
werk tot 1994 blijven doen, waarvan de
laatste jaren een deeltijdbaan met Miranda
Deurlo.
1989 De PTT gaat verder als KPN.
1990 In 1990 wordt het geld uit de telefooncel bij het postkantoor gestolen; er is
veel schade.
1994 De KPN gaat naar de beurs, het bedrijf wordt van de aandeelhouders.
1997 Het postkantoor wordt verkocht
aan A. McLuskey die het tot woning verbouwd.
1998 KPN en TNT wordt PostNL.
Wat er nog over is van het postgebeuren
verhuist naar een ruimte bij “De Baak”,
later naar Ooststraat 1, en nog later naar
het benzinestation aan de Stolpweg. Nu is
het ondergebracht bij “Jumbo”.
Nog wat namen, maar lang niet allemaal,
van mensen die kortere of langere tijd
voor bezorging van de post op Nieuwerkerk gezorgd hebben,: Adriaan Sies, Piet
Panne, Piet van den Berge, Willem de
Bleijker en Anneke Loos.
Wim Kesteloo, Nieuwerkerk, 2018.
p.s. Joop van Loo schreef voor de
kroniek van 1988 een uitvoerig artikel
over semaforen, telegrafie en telefonie op
Schouwen Duiveland.
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Een goed bezochte startdienst van de
Protestantse gemeente Nieuwerkerk op
het boerenerf van Jaap Flikweert.

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. In het
voorbije halfjaar hebben we hiervan
weer de nodige voorbeelden voorbij
zien komen en ook in de komende
periode zijn weer vele activiteiten gepland.
Op zaterdag 8 september stonden de
kerkdeuren van de Johanneskerk zoals
elk jaar gebruikelijk weer wagenwijd
open vanwege de nationale Open Monumentendag. Vrijwilligers van onze
kerkgemeenschap waren hier present
om belangstellenden te ontvangen, rond
te leiden en te vertellen over de rijke historie van het al eeuwenoude Nieuwerkerker Godshuis. Tevens was een
diapresentatie te bewonderen met beelden van het dorp tijdens en na de Watersnoodramp uit het jaar 1953. Voor
wie meer wilde weten over de oorsprong
en het hoe en waarom van de vele verschillen van klederdrachten uit het Zeeland van weleer was er een uitgebreide
presentatie door de vereniging ‘Ons
Boeregoed’. In totaal kwamen ruim 35
bezoekers uit Nieuwerkerk en tot ver
daarbuiten het kerkgebouw en de activiteiten bezoeken.

De zondagmorgen, een week later, was
het ongebruikelijk stil in de Johanneskerk.
Vanwege de Startzondag, het begin van
het kerkelijk jaarseizoen, was voor de gemeenteleden namelijk een speciale buitendienst georganiseerd op het erf van
gemeentelid Jaap Flikweert aan de
Loensweg. Een schitterende dienst met
koffie en koek vooraf en als afsluiting
een gezamenlijke lunch.
Dankzij het mooie weer en de grote opkomst was het een bijeenkomst die deed
denken aan vroegere tijden. Van de tijd
voor kerkgebouwen als de Johanneskerk
verrezen en christenen veelal bijeen kwamen op plaatsen in de open lucht, in
huizen en boerderijen.
Het laat velen weer even beseffen hoe
fijn het is om in alle vrijheid, bij weer of
geen weer, in eigen dorp een kerkgebouw te hebben om wekelijks bijeen te
kunnen komen.
Een weekje later kwamen ook de kinderen van de jeugdcatechese Rock Solid en
Solid Friends bijeen in Punt-3 voor een
feestelijke startbijeenkomst.
Het was een middagdeel gezellig samen
gourmetten gecombineerd met het uitwerken van een thema met spel, bijbellezing en uitleg.

En dan was er na de vakantieperiode
weer iedere week een ‘Hart van Nieuwerkerk’, dat ook de komende maanden
gewoon weer haar deuren open zet voor
alle dorpelingen. 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 maatschappelijke
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.
De komende maanden kunnen kerkleden en dorpsgenoten weer de nodige
diensten en activiteiten bijwonen in de
Johanneskerk en Punt-3. Denk aan de
diensten rondom Kerst en de jaarwisseling. Zo zal op 24 december om 19.30
uur weer de jaarlijkse Dorpskerstzangdienst plaatsvinden met medewerking
van ons ‘eigen’ O&U.
Voor verdere informatie over aankomende activiteiten, kerkdiensten, contactmogelijkheden, foto’s van evenementen enzovoort, verwijzen we u naar
de website van onze Protestantse gemeente www.pknnieuwerkerk.nl.

