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Voorwoord
door Roelie Deurloo

Het is al weer november; tijd voor het 2e
Gruttenpraetje. De redactie loopt nu al als
een gesmeerde trein! Ieder had zijn idee al
wat ze wilden schrijven en er kwamen nog
een paar ideeën over tafel. En wat hebben
we leuke reacties gehad van iedereen op de
1e Gruttenpraet, hartelijk dank daarvoor!
We hebben zelfs een paar abonnees die hier
vroeger gewoond hebben of zich betrokken
voelen bij ons dorp die onze krant nu toe-
gestuurd krijgen!
In dit krantje c.q. glossy magazine (dank-
jewelbestelezers) hebben we 2 prijswinnaars
uit het vorige nummer van de prijsvraag
dorpskennis. Doe mee met de nieuwe prijs-
vraag, en win een tegoedbon die hier op
het dorp besteed kan worden. 
We hebben weer een leuke gevulde agenda
voor jullie, dankzij de inzendingen van di-
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Colofon.
“Gruttenpraet” - dorpskrant voor
Nieuwerkerk - is een initiatief van
Roelie Deurloo en Janet Brouwer.
“Gruttenpraet” verschijnt 2 x per
jaar (mei en november) huis-aan-
huis in Nieuwerkerk.

Redaktie:
Roelie Deurloo
Janet Brouwer
Jacqueline Willemsen
Nathalie de Bilde
Jan de Jonge
Vormgeving:
Cees de Graaf

Uw redaktionele bijdrage kunt u 
sturen per email aan:
gruttenpraet@gmail.com

Advertentietarieven 
1/1 pag. 100,00
1/2 pag  70,00
1/4 pag. 40,00
1/8 pag. 20,00
naamsvermelding 8,00.

Advertenties (liefst in PDF of EPS-
formaat) kunt u mailen naar
ceesdegraaf@zeelandnet.nl
of opsturen naar
C. de Graaf
d’Heule 33
4306EA nieuwerkerk

Druk: Krelloprint Bruinisse

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

VRIJWARING AANPSPRAKELIJKHEID

De redactie van “Gruttenpraet” bestaat uit     vrij-

willigers 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. Ver-

der heeft de redactie het recht de inhoud van in-

gezonden stukken - in overleg - aan te passen of

te weigeren. 

Stukjes inzenden kan altijd, graag met foto (‘s).

Tekst, foto’s en ideeën kunt u sturen naar: 

gruttenpraet@gmail.com

verse organisaties en verenigingen hier op
het dorp. Als je nou zelf plannen hebt om
‘iets op poten te zetten’, neem dan even
contact op met ons. Deze krant ligt straks
bij bijna 1100 gezinnen op de mat, dus pak
je kans! 
Ken je iemand of heb je zelf een mooi ver-
haal ? We hebben vast nog wel een plaatsje
tussen onze vaste rubrieken. Het lijkt ons
ook leuk om een cartoon tekenaar te heb-
ben. Een leuke kolder over herkenbare
Nieuwerkerkse eigenaardigheidjes. Je mag
er ook gewoon 1 opsturen, om te probe-
ren.
We werken ook samen met Corné Flik-
weert om informatie op www.nieuwer-
kerk.nu te zetten. Op deze site lees je altijd
het laatste Nieuwerkerkse nieuws. Wij gaan
een agenda toevoegen en Nieuwerkerkers
belichten. We hopen dit in de toekomst uit
te werken.
Kruip lekker op de bank met Nieuwerkerk
op je schoot!

Laat ze niet verzuipen!
Schouwen-Duiveland doet mee aan de provinciale bewustwordingscampagne ‘Laat ze niet (ver)zui-
pen!’ . Deze staat in het kader van alcoholpreventie bij jeugd. De gekozen manier om jongeren,
hun ouders en hun omgeving te bereiken is de Aanpak per Kern (afkorting: APK). Omdat elke
kern hier op het eiland een eigen netwerk heeft aan vrijwilligers, verenigingen en instanties wordt

per kern een bewustwordingstraject uitgezet. Nieu-
werkerk heeft een werkgroep opgericht met 3 vrij-
willigers vanuit de dorpsraad ondersteund door Het
Welzijnshuis en CJG. Door samenwerking met Nieu-
werkerkse scholen, bedrijven, sportverenigingen en
kerken worden niet alleen de kinderen maar ook de
ouders bereikt. Vaak worden er externe partners
zoals o.a. Indigo Preventie ingezet om professionele
voorlichting te geven over risico’s van alcoholgebruik
door jongeren en hoe dit te voorkomen is.
Een aantal feiten over alcohol en jongeren op een rij-
tje:
Van de 12 tot en met 15

jarigen van Schouwen Duiveland heeft 24% recent alcohol ge-
dronken; 
daarbij is 10% van deze groep een binge- drinker (d.w.z. dat er
meer dan 5 glazen alcohol achter elkaar gedronken werd in de
afgelopen 4 weken) Hersenen groeien en ontwikkelen zich tot
het 23e levensjaar. Daarom is alcohol zo slecht voor jongeren. Plat
gezegd: je word er dom van!
In Nieuwerkerk hebben verschillende APK- acties plaatsgevonden
zoals een ballonnenwedstrijd op Koninginnedag. Een van de win-
naars was Levi Dalebout; zijn ballon kwam 365km. Ver, tot in het
Duitse Friesoythe. Hij heeft samen met de andere 5 winnaars een
mooie prijs gekregen van Rien Schot van de C1000.
In goede samenwerking met voetbalvereniging SKNWK werd een
zeer geslaagde actie gehouden tijdens de jeugd- startdag op 17 au-
gustus; per jeugdteam werd door Indigo voorlichting gegeven in de

vorm van een quiz. De jongeren vonden dit reuze inte-
ressant. Vooral het voetballen met de promillage-bril (dit
is een bril waarmee het lijkt of je 4 a 5 alcoholische drank-
jes op hebt) op gaf een hilarisch effect, omdat veel van de
jeugdige voetballers moeite hadden zichzelf
staande te houden, laat staan de bal te
raken! Voor feiten en tips over jeugd en al-
cohol kunt u informatie vinden op
www.LZNVZ.nl. Als contactpersoon hier
uit de dorpsraad kunt u contact opnemen
met Corine van Klinken 0620683306



Gruttenpraet
Beste Nieuwerkerkers 
en belangstellenden. 

Heeft u nog leuke foto’s, ideeën of zin
om iemand in het zonnetje te zetten? 

Een mooi reisverhaal? 

Een advertentie te plaatsen? 

Dan kunt u contact opnemen via 

gruttenpraet@gmail.com

Wij proberen deze in het volgende
nummer te plaatsen.  30 Maart 2014 is
onze laatste inzendingsdatum voor de
volgende Gruttenpraet. Is uw club niet
aangeschreven voor een stukje of
agenda, dan horen wij dat graag. 
Heeft u geen email, dan kunt u uw
schrijven afgeven bij kapsalon Adriaan,
Poststraat 22, Nieuwerkerk, of kunt u
bellen naar Roelie: 0636 433 272.

Het zou kunnen dat je niet in het dorp
woont en toch heel graag 2 keer per
jaar een “Gruttenpraet” op de mat wilt
hebben. Dat is geen probleem; je kan je
adres doormailen en voor 5,- euro per
uitgave zorgen wij ervoor.

Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt
door vele vrijwilligers en sponsors. 

Wij bedanken iedereen die ons heeft
geholpen.
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Activiteiten
zwembad
Nu het winterseizoen 2013 - 2014 weer van
start gaat, zijn er ook weer de extra activi-
teiten in zwembad Dol-fijn.
• Iedere 2e vrijdagavond van de maand is

het weer gezinszwemmen. Kom gezellig
met papa, mama, opa of oma en kinderen
zwemmen.

• Van maandag 14 tot en met donderdag
17 oktober is er weer zwemvierdaagse.
Sportief 4 avonden banen zwemmen voor
jong en oud! 

- 18.30 - 19.30 uur voor iedereen 
- 19.30 - 20.30 uur: * kinderen (onder be-

geleiding van een
volwassene), 

* kinderen die op het voortgezet onderwijs
zitten, 

* volwassenen. 

Opgeven: 
in het zwembad 
op woensdag 
9 oktober van 
13.15 - 15.00 
uur of vrijdag 
11 oktober van 
11.00 - 17.00 uur
kosten € 6,- inclusief medaille.

• Noteert U alvast de volgende extra activi-
teiten in uw agenda:

• 22 november 2013: loungezwemmen
(dobber op een van de vele drijfmiddelen,
zonder muziek)

• 24 januari 2014: discozwemmen (met
medewerking van DJ Arjan)

•  21 februari 2014: discozwemmen (met
medewerking van DJ Arjan)

• Daarnaast zijn er elke week particuliere
zwemlessen, aquazumba voor volwasse-
nen, aquazumba voor kinderen, ouder-
en-kind zwemmen, survivalzwemmen,
zwemvaardigheid, MBVO zwemmen,
banen zwemmen en op woensdagmiddag
vrijzwemmen! Kijk op onze website voor
meer informatie (zwembaddolfijn.nl).

Zoals u weet kunnen heel veel activiteiten
uitgevoerd dankzij de hulp van vrijwilligers.
Als u het leuk vindt om eens een handje te
helpen, graag! Wij zoeken nog vrijwilligers
die kunnen toezichthouden tijdens extra ac-
tiviteiten, zoals het discozwemmen en loun-
gezwemmen, zwemvierdaagse of tijdens het
vrijzwemmen op woensdagmiddag, maar
we kunnen ook zo nu en dan hulp gebrui-
ken tijdens klussen die uitgevoerd moeten
worden.

Heeft u zin om onze leuke vrijwilligers-
organisatie te komen helpen? Meldt u aan
via: info@zwembaddolfijn.nl!            
Wij zijn heel erg blij met alle hulp!

 

 

TV Duiveland bruist
In maart 2012 is het vernieuwde tennis-
park van tennisvereniging Duiveland in
gebruik genomen. Met 4 nieuwe banen
(waarop het hele jaar getennist kan wor-
den), een mini-veld én oefenmuur, een
terrasoverkapping en de vertrouwde tri-
bune oogt tennispark 'De Grut' mooier
dan ooit. Met een gezellige kantine (waar
het zeker tijdens de competitie, toer-
nooien en toss druk is) en genoeg vrijwil-
ligers en dus ook activiteiten, mag men
wel zeggen dat TV Duiveland bruist.

De ruim 120 seniorleden en ongeveer 50
jeugdleden zijn zeer actief en nieuwko-
mers worden met open armen ontvan-
gen. Een keertje meedraaien op de toss
(=willekeurig 4 tennissers kiezen) op
dinsdagavond of vrijdagmiddag mag altijd.
Voor de kinderen is er op maandagavond
altijd een (tennis)spelletjesavond. Tevens
worden er van 8 tot en met 23 juni en
van 9 tot en met 17 november clubkam-
pioenschappen gehouden voor de leden
van TV Duiveland. Ook organiseert de
tennisvereniging een aantal open toer-
nooien (toegankelijk voor alle KNLTB-
leden): Gruttepikkers I (voor 35 en
ouder), Gruttepikkers II (voor 15 en
ouder), Gruttepikkertjes (tot en met 17)
en Winter Grutt[epikkers] (voor 17 en
ouder).

Tennissers van alle niveaus hebben de
mogelijkheid om tennislessen te volgen
op het tennispark. De lessen worden ver-
zorgd door leraren van tennisschool ATT
(Active Tennis). De kosten voor jaarlid-
maatschap bedragen €132,- voor senio-
ren en €64,- voor junioren. 
Bij aanmelding tijdens het lopende tennis-
jaar geldt uiteraard een gereduceerde
contributie. Voor meer informatie over
tennissen in Nieuwerkerk bij TV Duive-
land kunt u een e-mail sturen naar tvdui-
veland@zeelandnet.nl. 
Hopelijk tot gauw, 
op of langs de banen 
van TV Duiveland!
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Niet passief, maar actief!

Kevin Schiettekatte is net z’n bed uit als ik
hem kom interviewen. Het is laat geworden
gisteren op z’n werk achter de bar bij Mexi-
caans Steakhouse ‘The Green Parrot’ in Re-
nesse. Kevin is geboren en getogen in
Nieuwerkerk, maar woont sinds 2011
doordeweeks in Utrecht vanwege zijn stu-
die fysiotherapie.
Kevin wilde na de Pontes eigenlijk graag
medicijnen gaan studeren, maar hij werd
uitgeloot. Om als alternatief medische we-
tenschap te gaan studeren, trok hem niet.
“Ik wil liever praktisch bezig zijn en met
mensen omgaan”, verklaart hij zijn uitein-
delijke keuze voor de fysiotherapie. De par-
ticuliere Hogeschool voor Fysiotherapie
‘Thim van der Laan’ in Nieuwegein heeft
als voordeel dat ze geen lotingsysteem han-
teren. Tevens biedt de school huisvesting in
Utrecht aan, de THIM-huizen. Dit is een
bijkomend voordeel, want zie maar eens
een kamer te vinden in Utrecht, de kamer-
nood is hoog in de studentenstad. Kevin
woont dus tussen allemaal mede-fysio-stu-
denten.
Ondanks dat het niet zijn eerste keus was,
heeft hij veel plezier in zijn studie. “Het eer-
ste jaar was alleen maar theorie: anatomie,
fysiologie en pathologie. Ik zit nu in mijn
derde jaar en dat is een verdieping van on-
derwerpen en veel wetenschappelijke arti-
kelen lezen. Zo hebben we het bijvoorbeeld
een hele week over whiplash.” Kevin heeft
twee snuffelstages achter de rug. Eentje in
de kleine praktijk van Oosterland en eentje
in een grotere moderne praktijk van Kou-
dekerke. “Het is interessant om de verschil-
len tussen die twee te zien. De één werkt
nog vrij conventioneel, de ander heeft nieu-
were technieken geïntegreerd.” Dit jaar kan
hij alvast aan zijn scriptie beginnen, maar
hij weet nog geen afstudeer-onderwerp. Hij
wil graag iets uitdiepen van één van de
nieuwe ontdekkingen. Volgend jaar bestaat
uit twee lange stages, waarvan hij hoopt er
één in het buitenland te kunnen doen.
Kevin vertelt dat de fysiotherapie aan het
veranderen is: passief wordt actief. “De tijd
van masseren, geluid en stroompjes is ei-
genlijk achterhaald. Het geeft veel meer ef-

fect als je met de mensen traint om meer
kracht en stabiliteit in de spieren op te bou-
wen, dan verdwijnen de klachten meestal
vanzelf.”
Kevin komt elk weekend terug naar Nieu-
werkerk, vanwege werk, voetbal, vrienden
en omdat iedereen uit zijn studentenhuis in
het weekend weg gaat. “Het grote voordeel
van Utrecht is dat je heel centraal zit en er
veel keus is. Als het ergens niet gezellig is
ga je naar een andere uitgaansgelegenheid.
Dat heb je in Nieuwerkerk niet. Meestal
gaan we met onze vriendengroep naar Zie-
rikzee of Renesse.” Kevin past zijn studie
toe op zijn hobby voetbal. Hij is de afgelo-
pen jaren wel eens mee geweest met het eer-

ste team SKNWK als verzorger. Zelf gaat
hij nu ook anders om met zijn lichaam.
Sporten vindt hij leuk en doet dit nu veel
bewuster en meer gebalanceerd. Kevin
vindt dat er veel voorzieningen in het dorp
zijn, maar dat het wel steeds minder wordt.
De Gruttenpraet vindt hij een welkome
aanvulling op het dorpsgevoel. De jeugd
trekt weg uit het dorp wegens studie. Zelf
weet hij vrijwel zeker dat hij niet meer te-
rugkomt in ons dorp, wel wil hij zich er-
gens Zeeland vestigen vanwege het strand,
de gezellige terrasjes en zijn vriendengroep.

De grutjes van Jacq.

Dorpskennis’

De prijsvraag: wie herkent de foto? Van
onze eerste uitgave in mei, heeft 2 winnaars.
Martine de Frel herkende de gevel van Ker-
kring 27. Sophie Bolle (6 jaar) wist dat aan
de Hoge Kerkstraat 12 deze lantaarntjes
hingen. Beiden van harte gefeliciteerd! 

Begin oktober kregen ze een kadobon van
boekhandel ‘de Kanselier’. Corinda Dooge
van de boekhandel overhandigde de bon-
nen t.w.v. 15,-. Martine is in verwachting
en wilde binnenkort  wat leuks  komen uit-
zoeken  voor haar baby.  Sophie was al wat
leuks aan het uitzoeken tussen het speel-
goed.  Naast de boeken hebben ze bij de
Kanselier ook leuke kado artikelen en heb-
bedingen. Zie www.dekanselier.nl; Heel
leuk om daar de bon te besteden!

Hallo Nieuwerkerkers.

Kennen jullie knutselclub Knots? Dat zou
wel moeten want ze bestaat al 23 jaar !
Vroeger kwamen er wel 20 kinders of meer,
maar tegenwoordig is dat meestal maar 2 en
als het erg “druk” is 6 kinderen. Dat is erg
jammer want Lenie en Marjolein zijn heel
erg enthousiast en ze maken samen met de
kinderen de mooiste knutselwerkjes. Ook
vertellen zij een verhaal en doen spelletjes.
Tussendoor word er wat gedronken met een
snoepje , en dit alles kost je dan € 1,00. 
De knutselclub is s’woensdags om de week
in Punt drie op de Kerkring.
Alle kinderen van 4 tot en met 10 jaar zijn
hier van harte welkom.

Ik zou zeggen; kom eens kijken!!!
Groetjes,  Caroline Mouthaan

Voor de actuele datums; zie de agenda in
dit blad.

‘t Blauwe Peperm
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B&B

Marianne Schoenaker

Hoge Kerkstraat 23

4306 CC Nieuwerkerk

06-10152435

foto: ben willemsen

foto: ben willemsen



Openbaar groen:

Het onderhoud van openbaar groen wordt
door de gemeente uitbesteed of zelf onder-
houden, even als de sportvelden en begraaf-
plaatsen.
Voor klachten van onderhoud en voor wij-
zigingen en aanpasingen van openbaar
groen kunt u dit melden bij onze porte-
feuillehouder openbaar groen  dhr. Jac Rens
(643103) of jacrens@zeelandnet.nl

Voor gedenkbomen kunt u voor inlichtin-
gen of het bestellen eveneens terecht bij Jac
Rens. Voor een gedenkboom  krijgt u 25%
subsidie van de dorpsraad.
Voor vernielingen enz. kunt u ook terecht
bij Jac Rens of de servicelijn van de ge-
meente telefoon 452111.

Buitengebied:

Ik wil mij even voorstellen, ik ben Lena
Brouwer, de portefeuille buitengebied is
mijn terrein.
Het enige wat ik te melden heb is het fiets-
pad langs de Stolpweg.
Het waterschap houdt nog steeds vast aan
2014, maar vooraf is er als nog een infor-
matieavond hierover.
Heeft u iets te melden, ik ben bereikbaar
onder telefoonnummer 407758 of k.brou-
wer@kpnmail.nl
Schroom niet om iets te vragen of te mel-
den. Ook ben ik secretaris van de St. dorps-
raad Nieuwerkerk e.o.

Sport en Jeugd:

Wij Corine van Klinken en Marja Vierge-
ver hebben de portefeuille sport en jeugd
onder onze hoede. Wij hebben hiervoor ge-
kozen omdat wij iets willen betekenen voor
de jeugd in Nieuwerkerk.
Op dit moment zijn wij druk aan het on-
derhandelen met de gemeente, om een
crossbaan te realiseren.
Ook proberen wij in gesprek te gaan met
hangjongeren om de overlast zoveel moge-
lijk te beperken.
Wij proberen de klachten van de omwo-
nenden serieus te behandelen... mocht u als
inwoners nog ideeen of tips of andere op of 

aanmerkingen hebben wat betrekking heeft
op onze portefeuille dan zouden wij het erg
op prijsstellen om met ons contact op te
nemen.
Onze adresgegevens kunt u vinden op de
site van de dorpsraad.

Verkeer en veiligheid:

Het verkeer is constant in beweging, dit
geld ook voor Nieuwerkerk.

Ons aandachtspunt is op dit moment de
werking van de verkeerslichten en het gat
van Nieuwerkerk wat ontwikkeld gaat wor-
den. De drukte en de wachttijd bij de ver-
keerslichten baard ons grote  zorgen.
We zijn in overleg met de gemeente om dit
probleem bespreekbaar te maken bij Rijks-
waterstaat.
Heeft u suggesties??? Schroom niet, maar
neem dan contact op met de dorpsraad.
Zonder u (inwoners van Nieuwerkerk) be-
ginnen wij niets.

Veiligheid:

Voelt u zich veilig in Nieuwerkerk???
Momenteel is er sprake van overlast bij de
skatebaan en bij C1000.

Dit heeft aandacht zowel bij de dorpsraad
(portefeuille jeugd) de gemeente Schou-
wen-Duiveland, politie en de straatcoaches.
Elke week komen de straatcoaches kijken,
echter deze mensen mogen alleen rappor-
teren.
Wij als dorpsraad hebben aangegeven dat
vooral bij de skatebaan er op korte termijn
wat moet gebeuren, omdat het:
1 al veel te lang duurt en 2 er sprake is van
veel overlast.
Heeft u aandachtspunten meld dit via de
website.

Senioren: 
Ouderengym:
Sinds 2012 wordt er ouderengym gegeven.
Dit vind plaats in de recreatiezaal van
Steenzwaenshof.
Op dit moment zijn er achttien ouderen
die regelmatig deze gymlessen volgen.
Er wordt heel veel gelachen. Er worden li-
chamelijke oefeningen, maar ook geeste

lijke oefeningen gedaan. Dus voor ieder wat
wils.
Het is goed voor lijf en leden.
Heeft u interesse kom vrijblijvend langs en
doe een keertje mee, het verplicht u tot
niets.
De gym is elke week op vrijdagmorgen van
11.00 tot 12.00 uur.

Tafelen in de buurt:  

Het vierde seizoen van tafelen in de buurt
is weer van start gegaan.
Ook Nieuwerkerk doet hier aan mee.
Voor € 5,-- krijgt u een heerlijke maaltijd
geserveerd (exclusief drankje)
De maaltijd wordt klaar gemaakt door leer-
lingen van Pontes Pieter Zeeman School en
zij worden bijgestaan door het Rode Kruis
Het programma is van 11.30 uur en duurt
tot 14.00 uur.
De maaltijden worden geserveerd in de re-
creatiezaal van Steenzwaenshof.
Er kunnen per maaltijd 25 personen deel-
nemen. Er zal op toe worden gezien dat een
ieder aan de beurt komt.
Het project Tafelen in de buurt wordt ge-
organiseerd  door Pontes Pieter Zeeman,
het Rode Kruis, Zeeuwland en het Wel-
zijnshuis.
Financieel wordt het mede mogelijk 
gemaakt door de gemeente Schouwen-
Duiveland.
Heeft u na dit gelezen te hebben interesse,
dan kunt u zich aanmelden bij de secretaris
van de dorpsraad.

Het bestuur

Bestuur dorpsraad Nieuwerkerk e.o.:

Richard Dekker voorzitter
senioren

Lena Brouwer secretaris
buitengebied

Joop Kort penningmeester
verkeer/veiligheid

Peter Vleugel algemeen adjunct
pr.

Corine van Klinken jeugd/sport
Marja Viergever jeugd/sport
Jac Rens openbaargroen/ 

website
Vacant middenstand

www.dorpsraadnieuwerkerk.nl
e.mail: dorpsraadnieuwerkerk@gmail.nl

Van de dorpsraad:
Het is weer tijd om copij in te leveren voor Gruttenpraet. De vakantie periode is weer
voorbij. Het vergaderseizoen van de verenigingen is weer aangebroken.
Nu ik dit schrijf heeft de dorpsraad Nieuwerkerk haar eerste vergadering al achter de rug.
We zijn druk bezig met de voor bereiding van de openbare vergadering. Maar als u dit
leest is de vergadering al geweest.
Dit keer hebben alle portefeuillehouders een stukje geschreven waar zij mee bezig zijn of
waar zij aandacht aan schenken.
De dorpsraad is van mening dat zij u op deze wijze goed op de hoogte houden waar wij
mee bezig zijn.
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Hoog, 
boven op een kast
Op het moment van de ramp van 1 fe-
bruari 1953 woonden mijn ouders, Joh.
Schiettekatte en G.P. Schiettekatte - den
Boer, mijn broer, drie van mijn zussen en
ik als jongste, in de Capelleweg, ongeveer
halverwege Nieuwerkerk en de Stenendijk
bij Zierikzee. 

We hebben allemaal de ramp overleefd.  

Ik schreef een kort relaas over onze redding.
Dat kwam doordat mijn man op de beeld-
bank van de Gemeente Schouwen - Duive-
land een bijzondere foto vond. 
Zéker voor onze familie. 

Het waarom kunt u lezen in onderstaand
stukje. 

Een foto van mij
uit de zomer van
1953.
De hond is niet
van mij hoor,
maar van men-
sen in Enschede
waar ik toen lo-
geerde.

Een unieke foto
Aan het steile dak van dit huis klampte ons
gezin zich heel lang vast tijdens de waters-
noodramp van 1 februari 1953: vader,
moeder, broer, drie van mijn zussen, een
toekomstige zwager en ikzelf.

Met de dood voor
ogen, totdat we er af-
gehaald zouden wor-
den door
mosselvissers uit Zie-
rikzee die met een
roeiboot de polder
van Duiveland in voe-
ren om, naar later zou
blijken, heel veel
mensen van de ver-
drinkingsdood te red-
den. 

Eenmaal in de roei-
boot waarin naar
schatting 15 (!) men-
sen zaten en daardoor
heel diep in het water
lag, vroeg ik als 8 ja-
rige, of onze poes die
nog op de zolder zat,
toch ook mee mocht. Maar er werd geen
aandacht geschonken aan mijn vraag.

Nu was mijn vader een groot dierenliefheb-
ber. Hij zei wel eens dat dieren bij hem in
hoger aanzien stonden dan de mens. 
Hoe hij het voor elkaar gekregen heeft zal
ik nooit meer achter komen, maar hij is
verschillende keren met een roeibootje naar
ons huis gevaren om de poes proberen te
vangen.Maar dat mislukte telkens omdat ze
erg schuw was geworden.
Wel zette hij natuurlijk eten en drinken
voor haar neer. Veel later zijn medewerkers
van de Dierenbescherming er in geslaagd
het dier te vangen. 

Nu kijkt mijn man af en toe op de Beeld-
bank van de Gemeente Schouwen-Duive-

land. En daar
ontdekte hij
eind 2012 - dus
bijna 60 jaar na
de ramp - on-
derstaande foto: 
(Collectie Ge-
meentearchief
Schouwen-Dui-
veland, nr. X
1744)

Ons huis (bij
hoog water, in
tegenstelling tot
de vorige foto,
zie de sponning
van de deur)
met daarnaast
een bootje
waarin 4 perso-
nen.
De tweede per-
soon van links is
mijn vader Joh.
Schiettekatte die
met enkele hel

pers de poes eten en drinken zou gaan bren-
gen of juist heeft gebracht. Ik sluit zelfs niet
uit dat tijdens deze missie de poes is gevan-
gen.

De foto is gemaakt door een verpleegkun-
dige die enkele weken in het rampgebied
werkzaam is geweest.
Haar zoon, woonachtig in Drente, heeft
een fotoalbum van zijn moeder enige tijd
geleden ter inzage gestuurd aan de ge-
meente Noord-Beveland.
Archiefmedewerkers van die gemeente heb-
ben alle foto's gescand en deze foto -  de lo-
catie van de opname zal er, dat mogen we
aannemen bij vermeld hebben gestaan -
doorgezonden aan collega's van het archief
van de gemeente Schouwen - Duiveland.
"Ophalen van huisraad uit een verwoest
huis", stond erbij; het enige wat mijn vader
ooit nog heeft teruggevonden was een
weckpot met groente en een gietijzeren
pan. Maar toen was de Vierbannenpolder
al drooggemalen.
Ze waren hier speciaal....voor de poes!

Met recht kunnen we spreken van een toe-
valstreffer, een unieke foto, vooral voor
onze familie.

En hoe is het nu met de poes afgelopen zult
u zich misschien afvragen. Nou, die is nog
een aantal jaren bij de familie geweest.
Maar de schrik zat er goed in bij het arme
dier. Als het hard regende zocht ze voortaan
een veilig heenkomen. 
Hoog, boven op een kast.

februari 2013 
Mieneke Leijdekkers-
Schiettekatte 
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Koeienresort
De nieuwe stal van Leon van der Wel, net
buiten het dorp aan de Stoofweg, valt direct
op. Achter de iglo’s voor de pasgeboren kalfjes
rijst een imposant glazen koeienresort op. Ik
dacht eerst dat het een wellness voor mensen
was, met knuffelkoeien ofzo, maar de enige
gebruikers zijn toch echt de koeien. Leon
leidt me enthousiast en trots rond op zijn be-
drijf en vertelt voluit over zijn werk.

Hij is de vierde generatie melkveehouder.
Zijn ouders hadden een melkveebedrijf in
Wateringen, dat ligt tussen Den Haag en
Delft in. Maar de Randstad rukte op en er
was te weinig plek om een toekomst op te
bouwen. De Flevopolder en Groningen vielen
af omdat de boerderijen te ver van de dorps-
kernen afliggen en toen hij met de makelaar
over de Stoofweg reed, met Nieuwerkerk op
steenworp afstand, had hij z’n stekkie gevon-
den. In 1996 heeft Leon de boerderij gekocht
en is hij op 14 augustus 1997, samen met
tachtig koeien, naar Zeeland verhuisd.

Als 24-jarige vrijgezel is hij goed opgevangen
door buren Van de Zande en is hij het vereni-
gingsleven gaan opzoeken. Bij de voetbal
leerde hij Marian de Valk kennen en een ro-
mance bloeide op. Inmiddels hebben ze twee
prachtige zonen; Jur van zeven en Mats van
vier jaar oud. Vier poezen maken het huis-
houden compleet. Leon heeft geen dag spijt
van zijn vertrek, want bij het jaarlijkse fami-
lievoetbaltoernooi in Wateringen ziet hij hoe
het er is volgebouwd. Het leuke van Nieuwer-
kerk is het kleinschalige. “Iedereen kent el-
kaar, hoewel dat soms wel eens een nadeel
kan zijn”, zegt hij lachend. Het is mooi dat er
zoveel voorzieningen zijn en die moet je koes-
teren. Wel vindt hij dat de verenigingen teveel
elk voor zich bezig zijn. Hij pleit voor meer
samenwerking en bijvoorbeeld één of twee

keer jaar bij elkaar te komen om ideeën uit te
wisselen.

In 1996 heeft hij een grote koeienstal laten
bouwen waarin de eerste zeventien jaar zijn
veestapel kon uitgroeien tot honderdtwintig
koeien. Dit voorjaar is de nieuwe koeienstal
gebouwd omdat zijn vaders koeien erbij kwa-
men. Momenteel heeft Leon zo’n honderd-
zestig koeien en negentig stuks jongvee. “Een
bedrijf heeft een lange termijn visie nodig,
zodat je je kunt voorbereiden op groei en
nieuwe technologie. Deze nieuwe stal is erop
gericht de koeien zo gezond en oud mogelijk
te laten worden en er minimaal antibiotica-
gebruik is.

Een koe moet elk jaar kalveren om voldoende
melk te geven. Dat gebeurt door kunstmatige
inseminatie met soms gesekst sperma. “Dat is
wel duurder, maar hierdoor krijg je alleen
koeien en geen stieren, want die kunnen we
op een melkveebedrijf niet gebruiken. Plus
dat de bevalling van meisjes minder kans op
complicaties geeft, dan van jongens.” Het

kalfje wordt direct weggehaald en
in een iglo gezet tot ze tien dagen
oud zijn. “Dat klinkt misschien
cru, maar zo krijgt de moeder
geen heimwee naar het kalf. Plus
dat een koe zo’n dertig liter melk
per dag produceert en een kalf er
maar  acht drinkt, hierdoor kan
uierontsteking ontstaan.” Hierna
verhuizen de jonkies regelmatig
naar groepsstrohokken, om zo
met de juiste voeding tot een koe

op te groeien. Naarmate een koe ouder
wordt, krijgt ze strammere gewrichten. On-
geveer na vier keer kalveren komen ze in het
resort terecht. De koeien kunnen 24 uur per
dag zelf bepalen waar ze gaan liggen, wanneer
ze eten of drinken, gekrabd en gemolken wor-
den. Het meest ingenieuze vind ik toch wel
de melkrobot. Een volautomatische machine
reinigt eerst de uiers waarna gemolken wordt,
terwijl de koe brokjes eet. De computer
houdt precies bij hoeveel melk er uit welke
uier komt, de hoeveelheid en de kwaliteit
ervan. Als er iets niet goed gaat, krijgt Leon
een seintje, zodat hij de koe extra aandacht
kan geven. Zodra een koe niet meer kan kal-
veren gaat ze van het bedrijf af. 

Volgend jaar laat Leon een klein gedeelte van
zijn koeien ook buiten in de wei grazen. Als
een soort promotie voor de melkveesector,
want mensen zien graag koeien buiten staan.
“Al houdt een koe er niet zo van om buiten

te zijn. Regen vindt ze niet leuk en als het
warmer dan 24°C wordt krijgt ze last van hit-
testress. Ook de kwaliteit van het gras varieert
enorm, afhankelijk van het weer, en kan va-
riëren in suiker- en eiwitgehalte.”

Het voer van de koeien bestaat veelal uit kuil-
gras en snijmaïs, dat door elkaar gemengd
wordt aangeboden. Dit teelt en oogst Leon
zelf en wordt achter het bedrijf ingekuild. De
machines hiervoor staan in een aparte schuur.
Veel werk dus voor een man alleen. In het
weekend heeft hij een zaterdaghulp en tijdens
vakanties komt er een vaste invalster. Maar
volgens mij doet hij het nog niet zo slecht,
want ik zag heel wat prijzen op zijn keuken-
kast staan.

Toch vindt Leon nog tijd voor hobby en dat
raadt hij andere boeren ook aan. “Het is goed
om sociale contacten op te doen. Stel dat je
het werk niet meer kunt doen, moet je dan
op de bank gaan zitten niksen?” Leon is be-
stuurslid van SKNWK, afdeling sponsoring.
Hierdoor heeft hij contact met andere MKB-
ers en kan hij wat terugdoen als dank voor de
fijne integratie. Tevens is hij ledenraadslid en
regiobestuurder (Z-Holland & S-D) van de
coöperatie Friesland-Campina, waarvan
15.000 melkveehouders de eigenaar zijn. Van
alle melk wordt maar  5%  als weidemelk
door de Nederlanders geconsumeerd, de rest
- waaronder Leon’s melk - gaat als kaas of
melkpoeder de hele wereld door, in Azië en
West Afrika zijn jaren geleden al nieuwe af-
zetmarkten gecreëerd. Door de verhoogde le-
vensstandaard daar gaan mensen over van
rijst, naar aardappelen en zuivel. Van melk-
poeder wordt o.a. babyvoeding, toetjes, zui-
veldranken en lactose gemaakt. Dit laatste
wordt weer door de farmaceutische industrie
gebruikt in medicijnen.

Op termijn zal Leon weer eens aan een open
dag voor publiek meewerken. Er is er een
filmpje gemaakt die u op www.nieuwer-
kerk.nu kunt bekijken.

De grutjes van Jacq.

GRUTTENPRAET NR. 2 - NOVEMBER 2013 13

foto: ben willemsen

foto: ben willemsen

foto: ben willemsen



GRUTTENPRAET NR. 2 - NOVEMBER 2013 14

Schoolnieuws OBS Duiveland
Voor het eerst dus een stukje in de Gruttepraet van 
Nieuwerkerk! Wat een leuk idee om als één van de
twee 
basisscholen in Nieuwerkerk een verhaaltje in de 
Nieuwerkerkse krant te mogen schrijven.
Gelukkig zijn er nog twee basisscholen in ons dorp en
wordt er op beide scholen met veel enthousiasme en
kennis gewerkt aan goed onderwijs voor onze kinde-
ren. 
Als je de media mag geloven, moet alles anders en zijn
we op weg naar grote kindcentra in een paar plaatsen
op ons eiland en zal de toekomst eruit zien met bus-
sen, die onze kinderen naar zo’n centrum gaan ver-
voeren. Gelukkig is het nog lang niet zo ver en hier op
school klinkt steeds vaker de roep om werkelijke in-
vesteringen in ons onderwijs in plaats van de nu al
weer jarenlange bezuinigingen, die ons treffen.

In augustus hebben we een start gemaakt met weer
een nieuw schooljaar en met ruim honderdtwintig kin-
deren in vijf groepen viel de krimp-schade bij ons nog
mee. Na een prachtige zomer was het met al dat
prachtige weer wel even wennen om weer in het da-
gelijkse schoolritme te komen, maar toch merkten we
aan de kinderen ook, dat zij het wel weer fijn vonden
om naar school te gaan. Eigenlijk is er niet zo heel veel
veranderd en de routine van alle dag keert snel terug.
Zo’n schooljaar begint vooral in groep drie met het
leren lezen door de kinderen uit die groep. In de voor-
gaande jaren hebben de kinderen al veel letterervaring
opgedaan en zijn goed voorbereid aan de stap naar
groep drie begonnen. Het huidige onderwijs vraagt
een geleidelijke overgang in de groepen en omdat ons
gebied is verklaard tot een gebied, waar taal een
kwetsbaar onderwerp vormt, wordt heel veel aan-
dacht besteed aan taalontwikkeling bij onze jonge kin-
deren. Wij werken ook met leestassen, zodat de
kinderen ook thuis extra leeswerk hebben en dat
werkt prima. Ook besteden we veel meer uren aan
taalachtige activiteiten dan aan de overige vakken.
Gelukkig zien we ook goede resultaten met deze aan-
pak. In groep drie worden de kinderen ook al snel ver-

deeld in groepen van ongeveer het zelfde niveau. Het
lijkt op het werken met groepsplannen, waarbij de kin-
deren de stof op het voor hen passende niveau krijgen
aangeboden. Dat werkt prima, al heeft de leerkracht
er, in dit geval, haar handen vol aan.
Het is prachtig om te zien hoe de kinderen al na korte
tijd de eerste boekjes lezen en als dat eenmaal lukt,
gaat er een wereld voor ze open! Zonder de andere
groepen te kort te doen, vormt dit wel één van de
mooiste momenten op een school. Kinderen zijn er
ook heel trots op en willen iedereen laten weten, dat
ze al zo goed kunnen lezen!
Een paar jaar geleden hebben we het rekenonderwijs
vernieuwd en gekozen voor de methode Wizwijs, die
uitgaat van het Singapore rekenen. Singapore rekenen?
Nooit van gehoord zult u zeggen. Maar een aantal
jaren geleden heeft men in het Verre Oosten deze re-
kenmanier ontwikkeld om ervoor te zorgen, dat kin-

deren vooral beter begrijpen hoe het met onze getal-
len zit en ze daarmee met meer inzicht dan voorheen
leren rekenen. Dus minder kunstjes en meer begrip
voor de getallen, zodat met meer inzicht een hoger
niveau kan worden gehaald.
Een hele omslag dus, die na jaren voorbereiding op
onze school is ingevoerd. Ook een grote omslag bij de
leerkrachten, die grondig geschoold moesten worden
om goed met deze manier van rekenen om te leren
gaan. Zelfs de schrijvers van de methode zijn op school
geweest om ons te leren. Ongetwijfeld zijn er ouders,
die hun kinderen thuis op een andere manier hebben
zien op tellen en aftrekken, laat staan delen en verme-
nigvuldigen. Nu voor het derde jaar ermee werkend
geven de toetsuitslagen een positiever beeld dan voor
heen, maar we blijven voorzichtig met die toetsen,
want alles wordt tegenwoordig maar getoetst en
scholen worden meer en meer “afgerekend” op die

toets- resultaten en dat is jammer.

Toetsen dus. Een hoop ophef over de
Cito-eindtoets en in de pers een
wethouder, die bolussen uitdeelde
aan de kinderen van een school met
een tien. Jammer, dat die school de
Cito-eindtoets niet maakte, maar
een andere toets. Ook jammer, dat
diezelfde wethouder niet voor alle
kinderen van ons eiland een bolus
rondbracht, die kinderen doen name-
lijk allemaal verschrikkelijk hun best,
evenals hun leerkrachten, om een
goed resultaat te bereiken. Jammer
ook, dat onze staats-secretaris zo
snel was met het aanleveren van de
resultaten per school en ook nog
een hoop andere info over die scho-
len, terwijl als je iets vraagt aan dat
ministerie je meestal nooit antwoord
krijgt of er maanden op moet wach-
ten. Of we er betere scholen mee
krijgen?? Scholen zijn heel wat meer
dan een einduitslag…

In september vierden we het Braam-
feest en we zijn nog de enige groep
in Nieuwerkerk, die dat doet. Ik heb
nog eens opgezocht in de oude boe-
ken hoe het zat met Braam. Het
bleek dat meneer Braam ooit een
feest in september voor het hele
dorp had bedoeld na zijn overlijden
in Amerika en dat het ook ooit zo
begonnen was. Uiteindelijk doet allen

Minigrutten 
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onze school nog iets aan Braam en ik moet
zeggen, dat het ieder jaar een mooi en super
gezellig feest is op de laatste woensdag van sep-
tember. Samen met onze actieve Ouderraad en
een aantal vrijwilligers organiseren we rond
een thema dit feest, waarbij we eigenlijk al heel
lang het geluk van mooi weer hebben. 
Dit jaar ging het over smaak en dankzij  spon-
sors uit Sirjansland en Albert Heijn konden we
de kinderen van onze beide scholen (Sirjans-
land deed ook mee) een smaakvol programma
voorschotelen. 
Veel proeverij van allerlei voedsel vormde voor
de kinderen een uitdaging om van alles naar
binnen te werken. Deze keer natuurlijk wel ge-
zond spul en daar is ook veel van gegeten. De
gedroogde pruimen waren duidelijk minder po-
pulair, maar dat vond ik als kind vroeger ook
al…
Met spelletjes buiten en binnen hadden we een
fijne feestdag op woensdag en geweldig was
het, dat juf Hedy, al weer drie jaar met pensi-
oen, nog dansjes uitvoerde als onderdeel van
de spelletjes met groepjes kinderen. Alsof ze
nooit was weggeweest, prachtig om te zien. 

Trouwens al u het wilt zien, kijkt u dan eens op
de website van onze school  www.obsduive-
land.nl onder het kopje nieuws. Dan krijgt u
een goed beeld van al die schoolactiviteiten, die
buiten om het “gewone” onderwijs worden ge-
organiseerd en aangeven, dat een school, zoals
ik hiervoor beschreef, nog wel heel wat meer
is dan een cijferfabriek, waar alleen de uitkomst
van de toetsen bepaalt of je goed, beter of best
bent. Gelukkig maar, want we organiseren het
hele jaar rond allerlei zaken in onze school, die
bijdragen aan de ontwikkeling van onze kinde-
ren en die, naar we hopen, ook bijdragen aan
het geluk van onze kinderen.

Hoogtepunt vormt de afgelopen jaren ook de
spelletjesmiddag met de School met de Bijbel
in het kader van Nieuwerkerk Bruust. Drie ge-
leden “zomaar” begonnen en nu al een traditie
binnen het korte bestaan van Nieuwerkerk
Bruust. Heel gezellig dat samen spelen en or-
ganiseren met beide scholen van het dorp.
Wanneer je soms in de kranten leest over die
moeizame samenwerking tussen scholen denk
je toch wel even, dat het een stuk eenvoudiger
kan als de wil er is om samen te werken. Wat
ons betreft nog jaren verder, want we kijken er
met veel plezier op terug: ruim driehonderd
kinderen met even zoveel bezoekers op het
sportveld in Nieuwerkerk. Voor foto’s, zie ver-
schillende websites, het staat er allemaal op.
In deze periode bereiden we ons al weer volop
voor op de eerste grote toetsperiode, die
eraan komt en worden de cadeaus voor de Sint
besteld met direct daarachteraan de viering van
Kerstmis, die elk jaar een sfeervol gebeuren is
voor onze school. Dan daarna alweer januari
2014 met misschien wel weer een super gezel-
lig ijsfeest op de ijsbaan van Nieuwerkerk. Wie
weet…..?

Tot een volgende keer,

Gerard Oele
OBS Duiveland



Wat betekent
“Grutterie”
Grutten zijn de onregelmatig geplette en
gebroken stukjes van voornamelijk boe-
kweitzaad, gerst en haver, die uit een grut-
molen komen: grut. Het was een goedkoop
volksvoedsel, tot de komst van de aardap-
pel. Het werd gegeten als brei, pap en koe-
ken.
Iemand die een malerij had, of grutterswa-
ren verkocht, werd grutter genoemd; vaak
waren die zaken gecombineerd. De naam
komt nog voor, nu met een iets groter as-
sortiment: “De Gruijter”.
Al in 1768 had Nieuwerkerk een huis met
schuur dat bekend stond als “De Grutterij”,
gelegen naast de “ouwe koaje“  (nu Molen-
straat 3-5), van Gillis Janse van der Wiele.
Bij deze grutterij was er een winkel.
Veel later, op 4 juli 1844, vraagt Marinus
de Graaf vergunning “tot het oprichten
ener fabriek, als doende een grutterij door
een rosmolen”.
In eerste instantie wordt dat door de ge-
meente geweigerd omdat hij in de paar jaar
daarvoor ook met zijn bakkerij (zie Kerk-
straat 24) niet aan zijn financiële verplich-
tingen kon voldoen. 
Ook al omdat de buren, J. Hallingse en I.
v. d. Velde niet hebben geprotesteerd, wordt
er toch vergunning verleend en kan de
Graaf zijn huis met grutterij bouwen.
Op 14 juni 1845 wordt een akte opge-
maakt waarbij Zoeter de grond in erfpacht
geeft aan de Graaf, het huis en erf zijn dan
al gebouwd.  
Die grond ligt ongeveer op de grens van
waar nu Deltastraat 4 en 6 zijn.
De naam “De Grutterij” bestaat nog steeds
voor die omgeving, maar de Graaf hield het
destijds als bedrijf maar heel even vol; hij
kon wéér zijn schulden niet betalen.
In 1846 vertrekt hij en vraagt vergunning
om een nieuwe molen te bouwen in Sirjans-

land; ook dat wordt eerst geweigerd, maar
na tussenkomst van de provincie komt de
molen er toch. 
Ook daar moet de Graaf een paar jaar later
noodgedwongen vertrekken. (verhaal D.
Haak)
Op 2 feb. 1847, wordt het huis met tuin
door de erven Zoeter op een openbare ver-
koping voor f.601,-. verkocht aan de land-
bouwer Dirk van Farowe die bekend is door
de preken in zijn schuur op zijn hofstede
“Cereales”.
Zover over de grutten, nu dat pikken nog.
Dat is veel lastiger, pikken heeft meerdere
betekenissen: stelen, afslaan van gewassen
met een “pikke”, of het oprapen van het
land, van erwten, bonen en andere gewas-
sen.
En dan is er nog een “pikkeltje”, een heel
klein muntje, maar dat is te lang geleden.
Boekweit groeit alleen op arme grond, en
ook in de jaarlijkse opgaven van landbouw-
gewassen, komt boekweit hier niet voor;
dus het werken daarmee valt ook af.
Jammer genoeg blijft er maar één ding over:
het stelen van grutten. 
Namen als stoepeschieter, klokkedief, enzo-
voort, zijn tenslotte ook niet vleiend be-
doeld!
Meer info over de Nieuwerkerkse 
geschiedenis op  
http://communities.zeelandnet.nl/kesteloo
Wim Kesteloo, Nieuwerkerk, 2013.

Tegenwoordig woont op Deltastraat 4 en 6
Hans de Bilde en zijn vrouw Annerienke de
Bilde Boogert. Zij kochten het huis in 2012
van Willem Stoutjesdijk.
Het huis kreeg een flinke metamorfose , zo
werd een stuk aangebouwd en werd de kap
wat hogerop getrokken. De familie de Bilde
bewoont momenteel het huis met hun drie
kinderen.      
Voor meer geschiedenis van Nieuwerkerk neem eens
een  kijkje op:
http://communities.zeelandnet.nl/kesteloo
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Stille 
kracht
Veertig jaar geleden
was Joke ten Hove
hoogzwanger van
hun dochter Nellie
en werd het tijd
voor een vaste
kracht voor in de
winkel, naast de
schoolmeisjes op zaterdag.
Er werd een advertentie gezet en terwijl
Henk Sr. brood aan het bezorgen was in het
dorp, kwam hij Carla Bom met haar zus
Corrie tegen. Carla vertelde aan Henk dat
ze wel interesse had en zo begon ze op 1 no-
vember als eerste vaste kracht in supermarkt
ten Hove.

Het werk beviel haar en de familie zo goed
dat ze nooit meer is weggegaan. Henk ver-
telt: “ze is niet zo opvallend aanwezig, maar
doet haar werk goed en is altijd opgewekt.
In de afgelopen veertig jaar heeft ze nog
nooit woorden met een klant gehad, dus
dat zegt heel wat!” Na komst van de Prijs-
slag heeft Ten Hove zich gespecialiseerd in
brood en banket, met een klein assortiment
kaas en vleeswaren. Carla heeft wel zes ver-
bouwingen meegemaakt, zowel van de win-
kel als de bakkerij. Ze is na haar trouwen
met Johan de Ronde en kinderen krijgen,
parttime blijven werken. “Haar kinderen
stonden samen met onze kinderen in de
box. Heerlijk was dat”, glundert Henk.
Carla ziet inmiddels de derde generatie Ten
Hove opgroeien en is dit voorjaar zelf ook
oma geworden.

Het lekkerste uit de bakkerij vindt ze appel-
flappen met slagroom en de jongens doen
er een extra grote dot op, als ze weten dat
het voor Carla is. “Slagroom vindt ze nog
steeds erg lekker, ondanks dat ze eens is uit-
gegleden en ze met haar gezicht middenin
een plaat Moorkoppen viel. De chocola en
slagroom dropen eraf ”, vertelt Henk la-
chend. “Ook heeft ze eens opgesloten geze-
ten in het toilet, terwijl de winkel
volstroomde. Pas toen de klanten ongerust
kwamen vragen waarom er niemand kwam
helpen, ontdekten we waar ze zat. Toen
hebben we gauw een aannemer laten
komen om het kapotte slot te vervangen.”
Henk is vol lof over zijn trouwe werkneem-
ster. “Ze is zo’n beetje de stille kracht van
onze bakkerij. Toen ze 25 jaar in dienst was,
hebben we een verrassingsetentje met haar
familie georganiseerd in restaurant ‘de Vier-
bannen’. 

Dit keer vierden we haar jubileum met spe-
ciale actieproducten tijdens het eerste week-
end van november. Om haar te eren, want
dat heeft ze dubbel en dwars verdiend!” 

De grutjes van Jacq.



Is er een baby op komst? 

Leest u dan even dit onderstaande stukje!

Alvast van harte gefeliciteerd met uw zwanger-
schap! Met een baby op komst breekt er een
drukke maar ook heel leuke tijd aan. U kunt al-
lemaal leuke dingen gaan doen, zoals het uit-
zoeken van een babykamertje en
babykleertjes. U kunt zich gaan verheugen op
hoe uw kindje eruit gaat zien. Wij zijn ervoor
om u in deze tijd vol leuke dingen, ook nog
even op de minder leuke dingen in het leven
te wijzen. En op de dingen die nu eenmaal
moeten. Dat willen wij, namens ons kantoor, bij
deze doen, zonder de illusie te hebben volledig
te zijn. 
Wij gaan ervan uit dat u alles voor uw kindje
goed geregeld wilt hebben. Vergeet u dan
vooral  uw testament niet. In het geval u beiden
(u en uw partner) komt te overlijden, terwijl
uw kindje nog minderjarig is, dan wilt u naar
wij aannemen graag dat iemand waar u veel
vertrouwen in heeft en iemand die u en uw
kindje lief is, de dagelijkse zorg voor uw kindje
op zich neemt. Dit kunt u zelf regelen, namelijk
in een testament, met een voogdijverklaring.
Als de ouders geen voogd aanwijzen, dan be-
noemt de rechter een voogd. 
Veel toekomstige ouders staan er niet bij stil,
maar u kunt, naast de voornaam van uw kindje,
zelf een keuze maken in de achternaam van uw
eerste kindje. Uw kunt kiezen of u wil dat uw
eerste kindje de achternaam van u of uw part-
ner gaat dragen. Deze keuze is eenmalig en
geldt voor alle volgende kinderen binnen het
gezin. Reden temeer om hier goed bij stil te
staan. 
Bovendien is het onze taak om u erop te wij-
zen dat indien u ongehuwd bent of indien u
een geregistreerd partnerschap bent aange-
gaan en u wil dat uw kindje automatisch van
de vader  gaat erven, dat de vader het kindje
dan moet erkennen bij de burgerlijke stand. Let
wel, door erkenning ontstaat ook een onder-
houdsplicht naar het kindje.
Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd
partnerschap, dan krijgt u automatisch samen
het gezag over uw kind. Dit geldt ook als de
man niet de biologische vader is. Voorwaarde
hierbij is dat er geen andere ouder is, dus dat
de verwekker het kind niet erkent. Buiten het
huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft
alleen de moeder automatisch gezag over het
kind. Wilt u samen het gezag, dan moet u dit
dus zelf aanvragen bij de griffie van de recht-
bank.
Mocht u vragen over een van deze boven-
staande onderwerpen hebben, dan kunt u altijd
bij ons kantoor terecht. Wij zullen u met raad
en daad terzijde staan!

AndriessenZonnevylle notarissen
Havenpark 21
4301 JG Zierikzee
tel: 0111-415051
Fax: 0111-413655
e-mail: notarissen@andriessenzonnevylle.nl

Keuveltje 
met Arianne Dorst 
door Roelie Deuroo

Arianne Dorst woont al 30 jaar in Nieuwerkerk. Ze werkt in Zierikzee in bejaardentehuis
‘Borrendamme’. Ze is een zorgzaam type; eentje die van aanpakken weet. Geen grijze
muis maar een leuke verschijning die verder kijkt dan haar neus lang is. Zoals bijvoorbeeld
in het buitenland; andere culturen leren kennen door bij mensen thuis te komen. Zo is
ze op 24 jarige leeftijd in Kenia terecht gekomen. Hier heeft ze zoveel gezien, dat ze zag
dat haar hulp nodig was.
6 jaar geleden heeft  Arianne een

reisgenoot gekregen in Kenia: Pasci,
een jonge man uit België. Samen
zagen ze hoe kinderen op straat leef-
den en aan hun lot overgelaten wer-
den. Kinderen die verstoten waren,
mishandeld en misbruikt. Ze beslo-
ten om samen met de Afrikaanse
kinderbescherming een kindertehuis
op te zetten onder de naam KeBeNe
(Kenia, België, Nederland)
Ze hebben geld ingezameld door
middel van acties en van dit geld
hebben ze een stuk grond gekocht aan de kust van Kenia. Hier hebben ze huisjes laten
plaatsen, met elk huisje hun eigen doel. 1 voor les te geven 1 voor de meisjes om te slapen,
een andere voor de jongens. Een hut om het eten klaar te maken…  Zo kunnen ze de 36
kinderen tussen de 2 en 18 jaar een thuis geven.
Het doel is om de kinderen -buiten de basis behoeften- klaar te maken voor de toekomst.
Doordat ze  in het kindertehuis onderwijs te krijgen, kunnen ze later een baan zoeken en
voor zichzelf zorgen. Na hun 18e staan de kinderen niet zo weer op straat, ze kunnen dan
naar huis of kunnen begeleid wonen in huisjes buiten KeBeNe. 

Het idee voor de toekomst is
om voor deze kinderen work-
shops op te zetten in bijv.
houtbewerking of een naaiate-
lier om hen te stimuleren tot
een baan en het project zelf-
voorzienend te maken. Om
dit voor elkaar te krijgen
komen er leuke acties om geld
in te zamelen. Tegelijkertijd is
het van belang dat de kinde-
ren opgevoed worden in hun
eigen cultuur, het geloof in
God en dat ze contact houden

met hun familie. Het viel Arianne op hoe gastvrij en dankbaar ze door het leven gaan. 
Om goed personeel te vinden en de structuur te handhaven moet ze regelmatig terug naar
het kindertehuis, dit wisselt ze af met Pasci. Dit alles moet onder visie van de kinderbe-
scherming daar, anders slui-
ten ze het tehuis. Zo zal het
in de toekomst ook gaan, het
is een inzet voor het leven.
Door acties hier op het dorp
(zoals bijv. de oliebollenactie
op 26 okt. Langs de deuren)
komt het opgebrachte geld
op de rekening van Stichting
KeBeNe als doel het onder-
houden van het kindertehuis. 

Voor meer foto’s en 
informatie kan je kijken op 
www.kebene.com
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Sportpraet.
Deze keer staat de Nieuwerkerkse ijsvereni-
ging centraal in deze rubriek.

Harde wind en regen zijn mijn deel als ik
over het Kluunpad naar het clubgebouwtje
loop dat bij ijsbaan ’t Winterhof staat. Dit
weer is niet echt schaatsweer. Daar past
licht  vriezend weer met zon en weinig
wind beter bij. Dat is weer om de ijzers
onder te binden en lekker te gaan schaat-
sen.

Ik word verwelkomd door vier van de vijf
bestuursleden van de ijsverening. Gerrit
Brouwer, voorzitter; Sam Flikweert, secre-
taris; Leo Padmos, leden administrateur en
Anja Boot, algemeen bestuurslid. Martin
Kleemans, de penningmeester is afwezig.

Mijn eerste vraag is :
Hoe lang ligt ijsbaan 
‘t Winterhof nu hier?

In 2006 is begonnen met de aanleg van de
baan en in december 2007 was die schaats-
klaar en is hij in gebruik genomen. We zijn
hier nu dus voor het zevende jaar.

Wat was de aanleiding 
om hier een nieuwe ijsbaan 
aan te gaan leggen?

Eerst werd er geschaatst op de vijver in het
Slingerbos. Op zich een plek die mooi ge-
legen was. Maar te gemakkelijk toeganke-
lijk en vlak bij de scholen en de eenden
vormden steeds een groot probleem. We
moesten de eenden wegvangen als het ging
vriezen. Een wak voor ze open houden.
Vaak bevuilden ze de ijsbaan met modder
en uitwerpselen. 
Het kwam dan vaak voor dat men op de
andere eilandelijke ijsbanen al kon schaat-
sen, maar op Nieuwerkerk nog niet. De
jeugd en anderen gingen dan naar elders
om te schaatsen. Het was duidelijk dat er
een betere voorziening nodig was.

Hoe hebben jullie dat plan 
voor een nieuwe ijsbaan 
verder uitgewerkt?

In 2003 ontstond het idee voor een nieuwe
ijsbaan op een deel van het volkstuinen-
complex. Op dit complex lagen heel wat
lapjes en stroken braak. Door de andere tui-
nen te klusteren zou er genoeg ruimte zijn
voor een ijsbaan.
De dorpsraad, de gemeente Schouwen-
Duiveland en de inwoners van Nieuwer-
kerk bleken erg  positief te staan tegenover
ons plan. Dat resulteerde er in dat in 2004
een huurovereenkomst met de gemeente
werd getekend voor het terrein waar de ijs-
baan en het clubgebouw zouden komen.
We hebben daarna een plan van aanleg ge-
maakt met hulp
van handleidin-
gen/brochures
die de KNSB
hierover beschik-
baar stelt. Ook
zijn we naar an-
dere ijsclubs op ’t
eiland gaan kij-
ken om te zien
hoe men het daar aangepakt had. Zo had-
den we alleen een ovale baan in gedachten,
maar in Schuddebeurs zagen we nog een
oefendriehoekje bij de baan. Dat idee heb-
ben we overgenomen.
We hebben nu een ovaal ( ca. 42 x 130
meter) en een oefendriehoek( ca. 20 x 50
meter).
In Oosterland hadden ze goede ervaringen
met goedkoper folie, dat hebben wij ook
toegepast.

De aanvoer van zo zoet mo-
gelijk water was in het begin
een puzzel. Het uit de water-
gangen pompen was niet echt
een optie. Maar zie: uit de
sloot die parallel aan de N59
loopt, vlakbij dus, kon en
mocht van het waterschap
ook. Het bergen van water
was toen een hot item en wij
deden dat in wezen ook. Nu
benutten we het zoete water
in die sloot en pompen het
op de baan.

Ook Rijkswaterstaat ging akkoord met ons
plan mits we niet de ingang (de dam) aan
de parallelweg van de N59 zouden gebrui-
ken.
Na de baan hebben we in 2011 het clubge-
bouw, dankzij de medewerking van vele on-
dernemers kunnen realiseren. 

Ik denk dat de ijsvereniging
door deze fraaie ijsbaan 
opgebloeid is. Klopt dat?

Inderdaad. Eerst, dus voor dat we hier
zaten, hadden we ongeveer 270 leden, nu
hebben we

ca. 600 adressen op de ledenlijst, dat zijn
ruim 1.000 leden. Exact is dat niet aan te
geven, omdat we veel gezinslidmaatschap-
pen hebben.
Wel kunnen we zeggen dat we de oudste
(1893) en grootste, qua leden, vereniging
zijn van Nieuwerkerk. Ook hebben we nu
niet meer te maken met vele bestuurswis-
selingen. Dat is gunstig, want dan kunnen
we een consistent, stabiel beleid blijven voe-
ren.

Op jullie website las ik dat 
jullie ook contacten hebben met
andere ijsverenigingen. Vertel
daar eens iets over.

Ja, dat zijn leuke contac-
ten. Zo hebben we ons
aanleg-plan opgestuurd
naar een Nederlandse fa-
milie, die in Zweden een
camping/pension hebben
en wilden weten hoe je
een ijsbaan als die van ons
kan aanleggen. Ze wilden

een echte Hollandse ijsbaan bij hun cam-
ping/pension in Zweden.

Ook mensen van de ijsclub van Tholen-
stad vroegen advies. Zij wilden van de Veste
naar een ijsbaan als op Nieuwerkerk.
En uit Almkerk zijn er bestuursleden van
de ijsclub komen kijken hoe wij het aange-
pakt hadden.

Wat organiseren jullie 
op de ijsbaan?

Als er ijs is stroomt de baan natuurlijk gelijk
vol, want schaatsen doet iedereen. Dat is al
vanouds. 
Bij schaatsen speelt de sociale status, het ge-
loof en de leeftijd nauwelijks een rol. 
Die eerste dagen  faciliteren we voorname-
lijk. Daarnaast organiseren ook spelletjes,
wedstrijden en schaatslessen.Die schaatsles-
sen worden door een gediplomeerde chaat-
strainster, Petra den Drijver, gegeven. 
De scholen mogen ook gratis komen
schaatsen. Ook lagere schoolkinderen kun-
nen individueel gratis schaatsen. En na-
tuurlijk is er een koek
en zoopie 'tent'.
En als er een winter is
waarin niet geschaatst
kan worden dan gaan
we een dag met een
bus naar een kunstijs-
baan.

Lees verder op 
pagina 21
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Sportpraet vervolg

Zijn er nog dingen die jullie be-
langrijk vinden om te vermel-
den?

Dat de samenwerking met de dorpsraad het
hele traject om te komen tot een nieuwe ijs-
baan bijzonder goed was en nog steeds is.
Wij de inwoners van Nieuwerkerk willen 

binden en daarom de contributie zo laag
mogelijk houden en deze persoonlijk
komen innen.
Dat uit een enquête in de zomer van 2009
onder de jeugd van Nieuwerkerk bleek dat
zij de ijsbaan van Nieuwerkerk de leukste
voorziening vonden. 

Kunnen jullie tot slot nog een
leuk voorval, anekdote, vertellen
m.b.t. de ijsvereniging?

In de ijsperiode van 2012 was de ijsbaan
nog geen dag open toen er gebeld werd
door een RTL tv-zender met de vraag of
men de ijsbaan een avond kon reserveren
voor opnamen.
Daar waren we echt ongelukkig mee, want
het betekende dat onze eigen leden niet
zouden kunnen schaatsen. Maar dat wilde
men graag vergoeden. We probeerden er
vanaf te komen met een halve smoes dat
onze verlichting ( toen nog )zeer slecht was,
waarna ze informeerden of we dan een ge-
schikte ijsbaan in de buurt wisten, Gouda
of zo?
Bleek dus dat ze dachten met de ijsbaan van
Nieuwerkerk a/d IJssel van doen te hebben.
Kwamen we mooi met de schrik vrij. 

En 'giet it oan' deze winter?

Dat zou fijn zijn, het is al zo lang geleden.
Hoe langer het duurt, hoe groter de kans
dat het doorgaat. Op Nieuwerkerk wel!

Met dank aan de bestuursleden 
van de ijsvereniging.

Opgetekend door: Jan de Jonge.
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A.W. in ’t Veld Transport
Merellaan 1 

4306BL  Nieuwerkerk

SKNWK,Voetbalvereniging
Burg. v Eetenstraat 28
4306CW  Nieuwerkerk

www.sknwk.nl

Kwekerij Arjo den Drijver
Nieuweweg 2 - Nieuwerkerk

openingstijden: 
vr 13-17 uur, za 10-13 uur

Theetuin ’’de Stokroos’’
Krabbenhoekseweg 2  
4306NL  Nieuwerkerk

Muziekvereniging O&U
“Een durp zonder muziek is als erpels zonder
zout. En das nie te vreten”, aldus Bram van den
Berge, voorzitter van muziekvereniging O&U.
Na een half jaar verbouwen woont hij sinds ok-
tober met Janny samen in een fraai huis in de
Magnoliastraat. Boven heeft hij speciaal een
blaaskamer ingericht, want hij oefent elke dag
minstens een half uur op zijn euphonium.

Fanfare Oefening en Uitspanning bestaat al sinds
1901. Zo’n vier jaar geleden is de fanfare over-
gegaan in muziekvereniging O&U, in een moder-
nere outfit en populairder lichte
muziek. Dirigent Sjaak Laroes uit Ka-
pelle staat elke maandagavond vol en-
thousiasme met zijn stokje te zwaaien
en het bestuur doet zijn best om de
club te laten floreren. Inmiddels bestaat
de helft van de leden uit jeugd en is
O&U één van de snelst groeiende mu-
ziekverenigingen van het eiland.

“Vroeger deden we marcheren door ‘t
durp, met ons blauwe uniform aan en
de pet op de kop. Ik was acht jaar toen
ik bij de muziek kwam. Destijds had je
niet veel anders en zaten er hele fami-
lies in het corps. Daarom ben ik blij dat we zo-
veel jeugd erbij hebben gekregen, want de jeugd
heeft de toekomst!” Bram vertelt dat ze extra
dingen voor de jeugdleden organiseren. Op
woensdag en zaterdag wordt er apart met de
leerlingen gerepeteerd. Sjaak heeft voor aange-
paste muziek gezorgd, zodat er na een aantal les-
sen al kan worden meegeblazen. Tevens wordt
er een jaarlijks uitje gemaakt, vorig jaar was het
bowlen met een frietje erbij. “Zo leutig als je die
glunderende gezichtjes ziet.”

O&U geeft een gratis jaarconcert, is vaste gast
op de Watersnoodherdenking, Nieuwerkerk
Bruist en is regelmatig te vinden in het dorpshuis
bij feestavonden, koning(inne)dag en bij bejaar-
dentehuizen. Ook worden er diensten in kerken
begeleid. Zoals bij alle verenigingen op het eiland
is er flink gekort op subsidiegeld door de ge-
meente. Daarom is het zo belangrijk dat de dor-
pelingen hun oud papier in de container voor de
muziek doen. Deze staat bij Dali Computers in
de Oude Noordstraat. Indien er veel aanbod is,
wil Huib de Valk persoonlijk langs komen met
zijn kar om het mee te nemen. “We hebben ook
donateurs, die zijn onmisbaar en dragen we een
warm hart toe. Nieuwe geldschieters zijn na-
tuurlijk welkom,” lacht Bram, die in oktober ze-
senzestig is geworden en van zijn pensioen
geniet. “Het nieuwe uniform is gesponsord door
de ondernemers van het dorp, daar zijn we ook
heel content mee”.

Bram vertelt dat O&U heel hard op zoek is naar
een vaste slagwerker. “We moeten nu voor elk
optreden een slagwerker vragen. Gelukkig zijn
er een paar die graag komen helpen, maar het is
beter als er een vaste komt. Dan kunnen we
misschien de pauken ook weer gaan gebruiken.”
Het leuke van deze muziekvereniging is, dat alle
instrumenten welkom zijn, behalve dan een doe-
delzak of kerkorgel. Bijvoorbeeld een toetsenist
of bassist zou een welkome aanvulling zijn. Dor-
pelingen die geïnteresseerd zijn om een muziek-
instrument te gaan leren spelen - jong of oud -
kunnen dat heel voordelig via de muziekvereni-

ging doen. Bij de muziekschool krijg je dan kor-
ting en ook de vereniging betaalt een groot deel
van het lesgeld. Daartegenover staat dan wel dat
je je een aantal jaren verbindt aan O&U. Een
ander pluspunt is dat muziekinstrumenten in
overleg via de vereniging geleverd kunnen wor-
den, want daar gaan vaak ook duizenden Euro’s
in zitten.

De vaste repetitieavond is op maandag om half
acht in Ons Dorpshuis. In het eerste gedeelte
doet de jeugd mee. In de pauze is er tijd voor
een bakje koffie met gelach en geleuter, waarin
de jeugd naar huis vertrekt om op tijd in bed te
kunnen liggen of huiswerk te gaan maken. Hierna
wordt nog stevig doorgerepeteerd tot ongeveer
half tien. Bram zegt dat in de bijna zestig jaar dat
hij muziek speelt, de vereniging een onmisbaar
onderdeel van zijn leven is geworden. Vroeger
ging hij zelfs op verjaardagen toch gewoon naar
de repetitie, zo zit het ingebakken. “Muziek
maken met z’n allen is veel leutiger dan alleen!!”

Contact met O&U:
Secretariaat: Ans Plug, tel. 64 40 02
Oud papier: Huib de Valk, tel. 64 26 10
Donateurs: Marleen Kort, tel 42 18 18

De grutjes van Jacq. (die ook mee toetert in de
muziek)



van Bert van Tilburg

Kabeljauw met gember, 
aardbeiensaus en zelf gesneden 
pittige roerbakgroente 
(voor 2 personen)
Ingrediënten:

150/200 gram kabeljauw
per persoon
1 klontje boter
1 theelepel rozemarijn
1 theelepel tijm
Een paar druppels 
citroensap
Peper en zout
1 kleine courgette 
1 rode paprika
1 ui
Half bakje champignons
1 teen knoflook
1 theelepel sambal
1 theelepel kerriepoeder
3 eetlepels ketjap
150 gram ongekookte basmatirijst
1 theelepel gemberpoeder
4 eetlepels aardbeienjam
1 theelepel basilicum azijn 
2 eetlepel water

Kook de rijst zoals aangeven op de verpak-
king. Eventueel een bouillon blokje toevoe-
gen.

Snijd de courgette, paprika, ui en champig-
nons naar eigen inzicht in stukken.

Zelf gesneden roerbakgroenten smaakt
beter dan uit een zakje.
Doe de aardbeienjam in een kom en voeg
de gember, basilicumazijn en het water toe
en roer alles goed door elkaar.
Smelt de boter in een koekenpan en bak
hier de kabeljauw aan beide zijde bruin in
ca 3 min.
Neem de stukken vis uit de pan en leg ze
op een stuk aluminiumfolie bestrooi peper
en zout erover en verdeel de rozemarijn en
de tijm over de stukken vis. en besprenkel
er enkele druppels citroensap over. Vouw de
hoeken van het aluminiumfolie naar elkaar
toe en knijp de folie luchtig dicht. Laat de
vis ongeveer 10 min nagaren in een voor-
verwarmde oven op 160 graden.
Doe de olijfolie in een wok en pers hier het
teentje knoflook in uit, gooi alle groente
erbij en laat het een paar minuten bakken
wel regelmatig omgooien. Voeg de sambal,
kerrie poeder en ketjap toe en laat het nog
een minuut doorbakken.
Haal de vis uit de oven en leg de stukken
op een bord schep de gember aardbeiensaus
naast de vis.
Schep de rijst en de groente op het bord en
eet smakelijk. 

Tip: ook lekker met gebakken aardappelen 

Ik geef de pollepel door aan:
Marianne Schoenaker
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Recept
Graag wil ik mij

even aan u 

voorstellen: 

Rabobank 

Ambassadeur 

Hanneke Punt, 

uw lokale 

aanspreekpunt.

De Rabobank is van oudsher sterk 

betrokken bij de lokale gemeenschap.

Dat was ruim honderd jaar geleden

zo, en dat is nog steeds zo. Onze

dienstverlening gaat natuurlijk wel

met haar tijd mee en dat betekent

onder andere minder persoonlijk 

contact op onze kantoren en in onze

kernen. Vanuit onze merkwaarden 

betrokken, dichtbij en toonaangevend

willen wij onze coöperatieve identi-

teit duidelijk in de markt neerzetten. 

Door de introductie van de Rabobank

ambassadeur zetten we een 

belangrijke stap in deze richting.

Ambassadeurs zoals ik, zijn 

persoonlijke aanspreekpunten in de

lokale gemeenschap. We verstevigen

de band tussen de inwoners en de

bank. Wij zijn de ogen en oren van 

de bank. 

Als ambassadeur vertegenwoordig ik

onze bank in diverse netwerken, ben

ik aanwezig bij (sponsor)activiteiten,

evenementen, verenigingen, 

vergaderingen en bijeenkomsten in

Dreischor, Ouwerkerk en 

Nieuwerkerk. 

Ik ontmoet u graag! 

Heeft u vragen of opmerkingen dan

kunt u contact met me opnemen via

email:

communicatie@oosterschelde.rabobank.nl

of kijk eens op onze website: 

www.rabobank.nl/oosterschelde

Met vriendelijke groet,

HannekePunt

Ambassadeur Rabobank 

Oosterschelde 
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WOORDZOEKER
Als alle woorden zijn doorgestreept, 
hoeveel letters “G” blijven er dan nog
over?

Stuur een mailtje naar
Gruttenpraet@gmail.com
of schrijf een briefje 
(vergeet niet uw naam en adres in te vullen)

en geef het af bij Kapsalon Adriaan, 
Poststraat 22, Nieuwerkerk.

Inleveren mogelijk tot 2 maart 2014.
Uit de goede inzendingen wordt een 
winnaar getrokken die een kadobon krijgt.
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HOBBYGRUT
Geen boodschappenwagentje

Het is net een speelgoedautootje in het
groot, de hobby van de 66-jarige Kees
Steendijk. Op d’Heule staat een echte Don-
kervoort D8 met een Audi e-gas 4-cilinder
motor te pronken. De Nederlandse Joop
Donkervoort maakt sinds 1978 hele speci-
ale sportauto’s, waarvan de combinatie van
een bijzonder uiterlijk, het lage gewicht,
veel motorvermogen en een prima weglig-
ging de hoofden doen omdraaien als -ie

voorbij rijdt. Kees zegt er zelf over: “Als je
in een Porsche cabrio rijdt vindt men je een
patser, een Donkervoort heeft een soort Ca-
limero-effect, die vindt iedereen leuk.”
Kees en zijn vrouw Andie de Jonge woon-
den voorheen in een boerderij buiten Nieu-
werkerk, waar Kees ook geboren is. Hij was
akkerbouwer, waar later een minicamping
bij kwam. Hij had veel duikers als gasten
en één ervan kwam met zijn Westfield aan-
rijden, waar Kees een stukje in mee mocht.
Als dank gaf hij een zak uien. Hij was hele-
maal verliefd op de mooie sportauto gewor-
den en door de eigenaar werd hij
geattendeerd op de Super Seven Club Ne-
derland, zodat Kees meer kennis kon op-
doen over Super Sevens. Hij dacht namelijk
dat de Westfield een Donkervoort was, wist
hij veel. Later heeft hij diverse Super Seven
merken uitgeprobeerd, maar daar kon hij
zijn voeten en benen niet in kwijt, totdat
hij in een Donkervoort ging zitten, die zat
als gegoten! Maar door gebrek aan vrije tijd
en de forse investering werd het project
voorlopig in de ijskast gezet.
Sinds 2007 wonen Kees en Andie op
d’Heule en kwam de droom weer in zicht.
Zijn eerste Donkie was een blauwe D8 met
een Ford-zetec motor. Daar heeft hij vier
jaar mee gereden, er is zelfs een TV-uitzen-
ding bij CTV van gemaakt. Kees past zijn
auto’s naar eigen believen aan; op deze had
hij zelfs een fietsendrager ge-
monteerd. Door de Donker-
voort Touring Club wordt elke
maand een activiteit georgani-
seerd, variërend van een dag-
tocht tot een week naar het
buitenland, daar zijn echte

vriendschappen uit ontstaan. De route
stond in het boekje van de club en de bij-
rijder moest dan navigeren. Tegenwoordig
kun je de route downloaden en met navi-
gatiesysteem rijden. “Eigenlijk best jammer,
want het had wel z’n charme. Als je bijrijder
zegt: na 300 meter linksaf, moet je als be-
stuurder bepalen wanneer dat dan is en dan
ging het weleens mis.”
Zijn huidige auto heeft hij twee jaar gele-
den gekocht. Het zilveren scheurmonster is
een ambassadeursauto van de Audi-dealer
uit Amsterdam, en heeft als pronkstuk op
de RAI gestaan. Nadat zijn pet was afge-
waaid heeft Kees een spoiler laten ontwer-

pen die hij aan de voorruit kan
bevestigen. Bij langdurige regen
kan hij een dakje op de auto
monteren. Komt er een bui, dan
zetten ze de auto aan de kant,
pakken een paraplu en wachten
tot het droog is. Ook de deuren
en de kofferbak (die verrassend
ruim is) zijn niet meer origineel.
“Eigenlijk was dat van stof, maar
ik vond harde deuren en een
dichte kofferbak fijner.” Tevens
heeft hij spatlappen aangebracht
tegen steenslag en opspattend
water. “Ik heb behendigheids- en

racetrainingen gedaan en als je
dan ging driften, kwam het water
met bakken naar binnen. Het rij-
den in een Donkie valt niet te
vergelijken met een gewone auto,
het is alsof je in een kart rijdt. Als
je over een steentje rijdt, voel je
dat in je stuur. Je moet er echt
wel aan wennen.”
Als je in zo’n open auto rijdt,
krijg je veel positief contact met
de mensen op straat. “Zo kregen
we in Zwitserland spontaan een
plekje in een garage aangeboden
toen er heel zwaar onweer op
komst was.” Veel mensen denken
dat het een oldtimer is, maar het
is juist een youngtimer. “We rij-
den eigenlijk nauwelijks op de
snelweg, maar nemen liever de
toeristische route over de B-
wegen.” Kees is niet iedere dag
met zijn auto bezig, ook klussen,
tuinieren en een collega helpen
met de aardappeloogst staan op
het programma. “Ik heb gewoon
geen rust in de kont, moet altijd
wat doen.” Morgen gaan ze voor
het eerst meedoen met de Kiwa-
nis-rit over Schouwen-Duive-
land. Kees is benieuwd of hij nog
meer Nieuwerkerkers met een

bijzondere auto te-
genkomt.

De grutjes 
van Jacq.

Het verhaal van een trouwe knutselaar.                                 
Om de woensdag ga ik naar de knutsel-
club en maak ik wat leuks. Ben je klaar
met je
k nu t s e l -
werk kan
je daarna
nog kleu-
ren. He-
laas komt
het heel
vaak voor
dat ik er
maar al-
leen ben,
of samen
met mijn
vriend. Dit
is niet leuk
voor Mar-
jolein en
Lenie die
heel gezel-
lig zijn.
Dus ik zou
zeggen, 
kom ook eens gezellig knutselen!
Groetjes,  Joshua Mouthaan                                          

Verenigingen nieuwerkerk:

Stichting Nieuwerkerk Bruist!
Dhr. Schietekatte
Stoofheule 53
4306 EG Nieuwerkerk

Ijsvereniging Nieuwerkerk
Sam Flikweert
Deltastraat 16
4306 BJ  Nieuwerkerk

N.O.V.
Karin Olree
Ooststraat 6
4306 AC  Nieuwerkerk

Muziekvereniging O&U
Ans Plug
Esdoornstraat 30
4306 AH Nieuwerkerk

Zwembad Dolfijn
Dhr. C. Bax
Loensweg 6
4306 NB Nieuwerkerk

Tennisvereniging Duiveland
Mark Lodewijk
Stolpweg 2 4306 BG 
Postbus 29 4306 ZG
Nieuwerkerk

Voetbal SKNWK
Secretaris Fernando Bom
Postadres:
Postbus 146
4300 AC Zierikzee

Bezoekadres:
Stolpweg 4b
4306 BG Nieuwerkerk
www.sknwk.nl
Secretariaat@sknwk.nl

Vrouwen van nu
Eva Bax
Loensweg 6
4306 NB Nieuwerkerk

Gospelkoor Together
Secretaris Wilma de Valk
secretaris@  gospelkoortoge-
ther.com.          website:
www.gospelkoortogether.com

Kinder en meisjeskoor Jedaja
Tuin 11
4307 CH Oosterland

Dorpsraad Nieuwerkerk
Secretaris Lena Brouwer
Burg. Van Eetenstraat 100
4306 CW Nieuwerkerk

Evangelische gemeente
Ton Hamoen
U.N.A. straat 46
4306 AZ Nieuwerkerk

Protestantse gemeente 
Nieuwerkerk
Postbus 33
4306 ZG  Nieuwerkerk

Gereformeerde gemeente
Molenstraat 16
4306 CG Nieuwerkerk
p/a  A. Boone
Dolfijnstraat 19

HHG Sirjansland
Dhr. L Bolle
Erlingsteenstr. 11
4306 AL Nieuwerkerk

Gereformeerde Gemeente 
in Nederland
Stationsstraat 9
4306 BC
Nieuwerkerk

School met de bijbel
Schoolstraat 34
4306 CH Nieuwerkerk

Openbare school
Dhr. Oele
Weststraat 26
4306 CN Nieuwerkerk

www.Nieuwerkerk.nu
Corné Flikweert

Ons dorpshuis
Ellen Niemans
Poststraat 20
4306 CA Nieuwerkerk

Stichting Kebene
Arianne Dorst
www.kebene.com

Dartclub de Juupzuupers
Wil van Stippent
Stekelstraat 8
4306 CB Nieuwerkerk

foto: ben willemsen

foto: ben willemsen



PG Nieuwerkerk 
ACTIEF
De Protestantse gemeente Nieuwerkerk is
een bijzonder actieve kerkgemeenschap, ge-
legen in het hart van ons dorp. Door de
centrale ligging heeft de Johanneskerk voor
zowel kerkelijke als niet kerkelijke bijeen-
komsten al eeuwen lang een centrumfunc-
tie. Graag willen we die ook in stand
houden en daar voeren we momenteel actie
voor. Meer over deze activiteit en vele an-
dere is te lezen in onze rubriek PG Nieu-
werkerk actief.
Een monumentaal pand vergt hoge onder-
houdskosten die we als kerkgenootschap
niet alleen kunnen bekostigen. Daarom is
het College van Kerkrentmeesters momen-
teel druk op zoek naar fondsen en financi-
ële instellingen die ons hierbij willen
ondersteunen. De Johanneskerk is al eeu-
wen lang een beeldbepalend gebouw in ons
dorp. Zowel het onderhoud van de binnen-
als de buitenzijde vallen onder de zorg van
de Protestantse gemeente. Zij zet daarom
continu alle zeilen bij om het monumentale
gebouw up to date te houden. Dat vergt
veel geld. Momenteel zijn de leien van de
dakbedekking, het metselwerk aan de zuid-
zijde en de glas-in-loodramen hard aan re-
paratie toe. Het financieringstekort omvat
een bedrag van ruim 200.000 euro. Dit
overstijgt de draagkracht van de kerkelijke
gemeente. Vandaar dat zij nu een beroep
doet op overheden, financiële instanties en
particulieren die het behoud van cultureel
erfgoed als de Johanneskerk een warm hart
toedragen. Als gemeente zelf blijven we ook
volop actief in het werven van gelden,
onder meer via de bekende actiedagen. We
hopen dat ook u als dorpsgenoten ons hier-
bij wilt blijven ondersteunen. Meer infor-
matie over de fondsenwerving en voortgang
is te raadplegen via de website van de Pro-
testantse gemeente op www.pknnieuwerk-
erk.nl.
Op de zojuist genoemde website is tevens
alle informatie te vinden over de wekelijkse

zondagsdiensten, pastoraat, jeugdwerk,
commissies en activiteiten in de gemeente.
Enkele activiteiten lichten we hier alvast
even uit. Op zondag 17 november is er om
10.00 uur een kinderdienst met als thema:
Voor jou, van mij! Dan zal er ook aandacht
zijn voor de jaarlijkse actie ‘Schoenendoos’.
Wil je hierover meer weten, kijk dan alvast
op de website www.actie4kids.com. Dan is
er op 24 december om 19.30 uur weer een
Kinderkerst/zangdienst met medewerking
van onze ‘eigen’ dorpsmuziekvereniging
O&U. Alle dorps- en regiobewoners zijn
van harte uitgenodigd deze feestelijke
dienst mee te vieren. Naast deze bijzondere
activiteiten hebben we ook vele met regel-
maat terugkerende activiteiten voor jong en
oud. Een al meer dan 20 jaar terugkerende
activiteit is kinderclub Knots. Dit is de voor
velen bekende knutselclub voor kinderen
van 4 tot en met 10 jaar. Deze vindt plaats
op woensdagmiddag van 13.30 tot 15.00
uur in Punt-3. Een agenda is te vinden in
de vitrine bij de ingang van het kerkcen-
trum of op de website van de Protestantse
gemeente. 

Ook voor de jeugd heeft de gemeente di-
verse activiteiten in petto als kinderclub
Jofel en de jeugdcatecheses Rock Solid en
Solid Friends.  Op de homepage van de
website zijn ook de wekelijkse aankondigin-
gen van de eerstvolgende kerkdiensten, de
agenda en nieuws met activiteiten-items te
lezen. Een andere vaste wekelijkse activiteit
van de Protestantse gemeente Nieuwerkerk
is het Hart van Nieuwerkerk. Dit diaconaal
initiatief vindt elke woensdagmorgen van
9.30 uur tot 11.30 uur in ons ontmoetings-
centrum Punt-3 plaats, met uitzondering
van de kerst- en zomervakantie. In Hart
van Nieuwerkerk vinden allerlei creatieve
activiteiten plaats, zoals bloemschikken,
glas beschilderen, kaarten maken, en noem
maar op. Zowel dorpsgenoten als belang-
stellenden buiten Nieuwerkerk kunnen
hieraan meedoen. Tevens is het mogelijk
om voor een klein bedrag gebruik te maken
van de bibliotheek die dan open is van
10.00 uur tot 10.30 uur. Verder is een ‘we-
reldwinkel’ aanwezig waar bezoekers van
het Hart producten kunnen kopen als Max
Havelaar-koffie, rijst, thee, chocolade en di-
verse cadeauartikelen. Voor meer PG Nieu-
werkerk ACTIEF verwijzen we nogmaals
graag naar onze website.
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Gospelkoor Together
In 1991 begon Gospelkoor Together , toen
CJ+koor, als een gelegenheidskoortje met
18 zangers , om een jeugddienst op te luis-
teren onder leiding van Wim Timmermans.

In 2001 werd de naam gewijzigd in Gos-
pelkoor Together, onder leiding van Mari-
anne van Dijke.

In 2011 bestonden we 20 jaar en hebben
we een jubileumconcert gehouden in Ons
Dorpshuis.

De laatste jaren zijn we vooral bezig met
grote projecten.
Omdat ons Adventsproject " Send the
Light " zo’ n succes was hebben we momen-
teel een dienstvullend programma “Walk
by Faith” wat we een heel jaar door kunnen
uitvoeren.
Hieraan werken 20 gastzangers mee.
" Walk by Faith " is een thema rond ver-
trouwen met gebed, bijbellezing, gedichten,
een kinderverhaal, (samen)zang, en natuur-
lijk zit het programma vol met swingende
gospels.
Iedereen is natuurlijk van harte welkom tij-
dens de uitvoering van " Walk by Faith ".

In 2013 hebben we nog 2 uitvoeringen, op
8 december in de P.K.N. Scharendijke om
10.00 uur en 29 december in Melissant.
Tot en met eind maart 2014 hebben we
nog 5 uitvoeringen zowel op het eiland als
daarbuiten.

Momenteel heeft het koor 29 enthousiaste
leden en daar mogen  altijd nieuwe bijko-
men; in het bijzonder tenoren zijn van
harte welkom.
We treden gemiddeld 15 keer per jaar op,
zowel tijdens kerkdiensten als bij speciale
gospelconcerten. Elke zondagochtend repe-
teren we van 11:45 tot 13:00 in Punt 3.
Kijk ook eens op : www.gospelkoortoge-
ther.com 
Voor meer informatie kunt u/jij ook mailen
naar info@gospelkoortogether.com

Anekdote
Eén van de jongens van een Nieuwerkerkse vriendenclub heeft ooit in een 

baldadige bui reclameborden losgemaakt, die rond een lantaarnpaal bevestigd 

waren. Hij ging ermee rondlopen als een sandwichman. Agenten zagen dit en 

de jongen werd aangehouden.

De leidinghebbende agent, die ook in Nieuwerkerk woonde en met waarmee 

de jongen in eenzelfde team sportte, beboette  de jongen. Hoe deze ook op 

het gemoed van de agent inpraatte, de agent bleef op z’n strepen staan.

Bovendien moest het bord teruggehangen worden. Het was tenslotte eigendom 

van een circus, dat enkele voorstellingen ging geven.

De andere dag kwam de vriendengroep bij elkaar en smeedde een plan om het toch wel 

drastige optreden van de agent te beantwoorden. Die avond en de volgende dagen rinkelde 

de telefoon bij de agent veelvuldig. Er werd steeds gevraagd wanneer het circus optrad.

En in één van de eerste telefoontjes werd gevraagd: “

Mag dat bord van het circus in uw tuin wél?”




