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

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

Voorwoord
door Roelie Deurloo

Beste lezer,
De ‘Gruttenpraet’ is weer vol met
stukjes over vroeger, nu en wat komen
gaat in Nieuwerkerk.
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Deze term zal u vaker tegenkomen.
Wijkagent Hullekes gebruikte het al
in ‘het keuveltje’ in het vorig krantje.
Veel mensen dragen bij aan onze leefbaarheid maar vaak ‘achter de schermen’. Graag zou ik deze mensen
willen interviewen voor ‘het Keuveltje’.
Kent u deze persoon?
Mail het dan naar
gruttenpraet@gmail.com.

Steeds vaker duikt in de media de
term ‘leefbaarheid’ op: leefbaarheid is
het goede gevoel van ergens bij horen,
e
deel uitmaken van bijvoorbeeld een Veel leesplezier in de 4 uitgave
van ‘Gruttenpraet’!
dorp, school of club.
Zo wordt de benoeming ’leefbaar
Nieuwerkerk’ veel gebruikt. In de gemeenteraad en dorpsraad van Nieuwerkerk.
Zorg, aandacht, liefde en saamhorig- Boekhandel "De Kanselier"
heid is een onderdeel van goede leefBurg. van Veenstraat 7
baarheid.
4306 BZ Nieuwerkerk
Tel.: 0111-641121
Wijzelf als persoon kunnen dit uitdragen maar groter gezien zorgen ook de
verenigingen op ons dorp voor een
goede leefbaarheid.
Theetuin “De Stokroos”
Met ons inwoners aantal van ongeveer
Krabbenhoekseweg 2
2665 personen in Nieuwerkerk, heb4306NL Nieuwerkerk
ben wij best veel maatschappelijke organisaties zoals kerken, sportclubs en
(buurt)-verenigingen.
Dit is de reden waarom de vereniginARCO PIEPER
gen en organisaties op het dorp in de
Groenten en fruit
‘Gruttenpraet’ vermeld staan onder de
dinsdag en vrijdag in Nieuwerkerk
naam; Leefbaar Nieuwerkerk.

Twijfel.
VRIJWARING AANPSPRAKELIJKHEID
De redactie van “Gruttenpraet” bestaat uit
vrijwilligers die alle teksten, data, prijzen e.d.
zo zorgvuldig mogelijk plaatsen.
De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geplaatste stukken, zet en/of drukfouten. Evenals de vrije mening in teksten van
ingezonden stukken. Verder heeft de redactie
het recht de inhoud van ingezonden stukken
- in overleg - aan te passen of te weigeren.
Stukjes inzenden kan altijd, indien mogelijk
met foto(’s). Tekst, foto’s en ideeën kunt u sturen naar: gruttenpraet@gmail.com

Deze Gruttenpikker was enkele keren één van de assistenten geweest van
die oude man, die jaarlijks op 6 december weer vertrekt. Het is een
kinderfeest waar twijfel een grote rol speelt. Twijfel over het wel of niet
bestaan van de persoon waarom dit feest draait.
De betreffende Gruttenpikker was al een keer met een collega in een
politieauto afgeleverd op de school aan de Weststraat en had al een keer de
brandweer nodig gehad om hem van een garage in die straat af te helpen.
Toen hij kort na dit feest voor andere hand- en spandiensten op school was,
zei een jochie tegen hem: ’Meneer, u heeft dezelfde schoenen aan als Zwarte
Piet .’
Oei, dacht meneer. En grote twijfel of hij z’n vrijwillig dienstverband nu nog
kan verlengen werd hèm nu deel.
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Een retourtje
Amerika

waar hij zijn eerste onderricht
genoten had, jaarlijks een feestdag te bezorgen.
(gegevens ontleend aan: „Duiveland zoals het was..”, 1974 –
Uitgeverij Steengracht, Zierikzee)

Op Marktplaats werd in het voorjaar
van 2012 een bijzondere ansichtkaart
van Nieuwerkerk aangeboden.
Het bijzondere zat hem niet zozeer in
de overigens fraaie beeldzijde van de
kaart, maar in de beschreven kant
ervan die de aanbieder ook bij de advertentie had opgenomen.
De afzender was
ene Jan Folmer en
familie.
Een nader adres
ontbrak, zodat we
daaruit wellicht
de conclusie kunnen trekken dat
hij bekend was
bij de geadresseerde.
En dat was niemand minder
dan dhr. Max(imiliaan) Braam.
Nu zijn er wel meer mensen met die naam,
maar voor mij was het adres op de kaart
voldoende bewijs dat we hier te maken hadden met Maximiliaan Braam die in Nieuwerkerk vooral bekend is als degene die een
legaat heeft geschonken aan de Openbare
Lagere School die hij ook ooit heeft bezocht
en waarvan sinds 1933 elk jaar een feestje
gehouden wordt voor de leerlingen: het zogenaamde „Braamfeest”.
Van de rente welteverstaan want het kapitaal moet onaangeroerd blijven.
De kaart is in 1908 afgestempeld in Nieuwerkerk.
Hoewel ik geen verzamelaar van ansichtkaarten ben, kon ik het niet nalaten een
bod uit te brengen, zonder al te veel hoop
overigens dat ik ook de hoogste bieder zou
worden.
Maar een reactie van de aanbieder uit het
Overijsselse Kampen bracht me de zekerheid dat ik dat wél was.
Ik vertelde het aan mijn vrouw en wilde de
spanning wat opvoeren, zo in de trant van:
„Ik heb een ansichtkaart gekocht, die verzonden is door ene Jan Folmer en nu moet
jij eens raden wie de geadresseerde is”.
„Maximiliaan Braam”, zei ze onmiddellijk
tot mijn en ook haar eigen stomme verbazing.
Voor alle duidelijkheid: ze kijkt nooit op de
website van Marktplaats.
Een spelletje van „je wordt warm, of koud
en alles daar tussenin” kon dus verder achterwege blijven.
Ik vond het wel een leuke aankoop.
Van het een komt het ander en zodoende
heb ik het artikel „Het Maximiliaan en
Louise Braam Herdenkingsfonds” in Nieuwerkerk
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NABERICHT

1933-1998
door
Frans
Beekman en
Arnold Schiettekatte („Kroniek van het
land van de
Zeemeermin”
uit 1998) en
hun gelijknamige boekje er
eens op nagelezen om
wat meer over Braam te weten te komen.
Wie Jan Folmer was zullen we denk ik,
nooit te weten komen.
Sinds ik in Nieuwerkerk woon heb ik verschillende Jannen Folmer gekend, maar die
komen om voor de hand liggende redenen
niet in aanmerking.
Blijft de vraag hoe een kaart die in 1908
naar de Verenigde Staten is gezonden, honderd vier (!) jaar later weer terecht komt in
Nieuwerkerk waar hij ooit op de post is gedaan.
Ook dit zal wel niet te achterhalen zijn.
Met uitzondering dan van het traject Kampen - Nieuwerkerk want dat heb ik zojuist
uit de doeken gedaan.
Adri M. Leijdekkers
Maximiliaan Braam werd op 8 september 1850 in Nieuwerkerk geboren.
Hij volgde daar het onderwijs op de
Openbare Lagere School en moest op het
land werken.
Hij was leergierig en ging in zijn vrije
tijd naar de hoofdonderwijzer om les.
In 1872 werd hij de landarbeid moe,
leende geld en emigreerde naar NoordAmerika om in een koperslagerij de kost
te verdienen.
Intussen studeerde hij.
Twee jaren later werd hij onderwijzer in
een plaatsje in Ohio. Hij studeerde verder om uiteindelijk in 1914 de doctorsgraad te behalen.
Braam overleed op 11 October 1931 en
heeft een deel van zijn vermogen nagelaten voor het vormen van een fonds, om
van de rente de leerlingen van de school

„Een retourtje Amerika" is ook
gepubliceerd in Stad en Lande
, Historische bijdragen en mededelingen van de Vereniging
Stad en Lande van SchouwenDuiveland, 49e jaargang - juli 2012 nr. 134, blz. 2 e.v.
Na publicatie in het Mededelingenblad
mocht ik enkele reacties ontvangen, o.a.
van dr. Frans Beekman, één van de auteurs
van eerder genoemd artikel:
Beste heer Adri Leijdekkers,
Een bijzonder aardig stukje in het laatste
nummer van Stad en Lande over de prentbriefkaart uit 1908 verzonden aan Max
Braam in Ohio. Jan Folmer kan goed een
familielid of leeftijdsgenoot van Max
Braam zijn geweest.
De heer Braam studeerde inderdaad zijn
hele leven lang. Hij behaalde in 1914 het
universitair examen vergelijkbaar met ons
doctoraal examen. In Nederland zou hij dus
drs. M. Braam (doctorandus) zijn geweest.
Hoewel Braam wel begonnen is aan een
proefschrift (over het dialect in Zeeland)is
hij nooit gepromoveerd en was hij dus geen
dr. M. Braam (doctor).
Deze informatie uit „Duiveland zoals het
was ..” (1974) is door Beekman en Schiettekatte gecorrigeerd in het artikel in de Kroniek van 1998.
(tot zover het bericht van de heer Beekman).
Intussen is bekend dat Jan Folmer een zwager was van Maximiliaan Braam. Hij was
getrouwd met diens zuster Janna Lena.
Van hen vond ik nog een advertentie uit de
Zierikzeesche Nieuwsbode van 3 mei 1902
op de krantenbank van de Zeeuwse Bibliotheek:

Jan van Driel en Huib Kesteloo konden me
aanvullende informatie verstrekken voor dit
stukje, waarvoor mijn dank!
AML.
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Molen Nieuwerkerk 170 jaar.
1844 – 2014

Op 29 mei 2014 bestond de molen van Nieuwerkerk 170 jaar. Op die datum
is volgens de gevelsteen de eerste steen voor deze molen gelegd door ene
Ks.Pr. Berman Jz.
De molen werd gebouwd als vervanger van een op 4 januari 1844 afgebrande
houten en met riet gedekte achtkant, die ongeveer 150m verder naar het
noordwesten stond, daar waar nu de Stoofweg begint. De oorzaak van de
brand is volgens overlevering een bliksem inslag geweest.
Deze molen had voor zover is na te gaan toen al een respectabele leeftijd
want uit oude stukken blijkt dat deze molen op 16 mei 1703 door de toenmalige overheid, de Vierbannen van Duivelant, verkocht werd aan een belegger. Dit wat ene mr.Corn uit Stavenisse die deze molen in eigendom
verkreeg Deze molen was dus al veel eerder gebouwd en zal dus al minstens 150 jaar zijn geweest toen hij afbrandde.
Op grond van een Provinciale verordening mocht
op die plaats de molen niet herbouwd worden.
Deze verordening uit 1838 bepaalde dat van nieuw
te bouwen molens de wieken niet meer over de
weg mochten draaien wegens het daaraan verbonden gevaar. Ook ter voorkoming dat schrikachtige
paarden op hol zouden slaan, door het draaien van
de molen, is bepaald dat de afstand tot de weg minimaal 35 el moest zijn. Dat de molen verplaats is
wordt ook duidelijk gemaakt door de tekst die op
het toegangs hekje is geplaatst, deze luid. “Door de
Zeeuwse wet ben ik hier neergezet “ Deze tekst
slaat dus op de molen en niet op het hekje dat ook
moet voorkomen dat men bij draaiende wieken
hiervan een klap krijgt.
Hoe een en ander destijds tot stand is gekomen
valt niet uit de archieven te halen maar wel is duidelijk dat juist op deze plaats een grondeigenaar
was die kennelijk ook in staat was een molen te
bouwen. Die grond eigenaar is J Berman een timmerman metselaar die iets verderop in de huidige
Molenstraat woonde en zijn bedrijf had. Het perceel voldeed ook aan de eis dat de afstand tot de
weg voldoende was en de afstand tot bebouwing
ook ruim genoeg. In verband met de windvang

moest ook hier rekening mee gehouden worden.
Immers zoals de molen nu tussen de bebouwing
staat is de wind warrelig en erg verzwakt zodat de
productie sterk terug loopt.Verder is dan het probleem dat de ongelijke krachten die op de wieken
werken hier sneller schade toebrengen, en ook het
binnenwerk onregelmatig belast wordt.
Kort na de brand is bij de provincie vergunningen
aangevraagd voor de bouw van de molen. Deze is
zeer snel verleend als men bedenkt dat er nog geen
vijf maanden zitten tussen afbranden en een eerste
steenlegging even verderop.
De molen is gebouwd als korenmolen. De muren
zijn gemetseld in zogenaamde IJssel steentjes en bij
de begane grond 55cm dik en worden naar boven
toe dunner tot 32 cm. De diameter binnen op de
begane grond is 6,20m Op de plaats waar de kap
ligt ( de kuip) is dit 4,70m De hoogte van begane
grond tot de kap is 9,5m.De verhoging waarop de
molen staat is ongeveer 1,5m. De wanden lopen
niet gewoon recht maar zijn getailleerd, dit houd
in dat er bocht in het toch al ronde muurwerk zit.
Als je dan weet dat het metselwerk bovendien
schuin naar buiten afwatert. Dan is het wel petje af
voor de metselaars die dit prachtig stukje werk afleverden. We zien dan bovendien dat boven de
ramen en deuren bogen gemetseld zijn die in de
ronding meelopen dan houd je het niet voor mogelijk dat dit werk al in november van dat jaar al
klaar was.
In de molen zijn vier vloeren aangebracht te weten
de “Maalzolder de Steenzolder de Luizolder en de
Kapzolder. De gebruikte balken zijn ongeveer
30x30cm zwaar. Dit is ook wel nodig als we bedenken dat hier tonnen graan of meel op moesten kunnen liggen.
De maalzolder is in dit geval eigenlijk de begane
grond, waar de molenaar tijdens het malen staat
om de steenlicht te bedienen en het meel uit de
meelpijpen in de zakken te laten lopen, af te wegen
e.d. Verder is hier een buil geplaatst, een apparaat
waarin zich verschillende zeven bevinden. Door de
beweging van deze zeven wordt bloem, gries en zemelen van elkaar gescheiden.
Op de steenzolder liggen de molenstenen die te
samen ongeveer 4000 kilo wegen. In deze molen
spreken we van een bakkers en een boeren gemaal.
Dus op het ene koppel blauwe stenen werd tarwe
gemalen dat bestemd was voor de bakker. Op het
andere werd meel voor veevoeder gemalen.
Een steenkoppel bestaat uit een ligger en een loper.
De loper draait over de ligger en op beide zit een
scherpsel dat het graan fijn wrijft. Deze stenen be-

vinden zich in de steenkuip, waarop de schuddebak
en het kaar zijn geplaatst. Het te malen graan wordt
middels het luiwerk in het kaar gestort en via schuiven en de schuddebak gedoceerd tussen de stenen
gebracht waar het maalproces plaats vindt.
De luizolder dankt zijn naam aan het mechanisme
dat daar is aangebracht,het luiwerk genaamd. Middels een draaiende tafel met een daarop draaiende
schijf die op een as zit wordt een touw opgewonden waardoor de zakken graan opgehesen worden.
Op deze zolder is ook de snaaroverbrenging voor
de builaandrijving aanwezig. Om de stenen in het
werk te zetten kan men hier de steenspillen in of
uit de lagers zetten, het zogenaamde in het werk
zettten.
Op de kapzolder bevinden zich geen werktuigen.
Dit is de ruimte waardoor de vangbalk met de ezels
en de hanetree draaien tijdens het kruien. Hier bevind zich ook de bovenzijde van het metselwerk
waarop de kruivloer en de kuip gemaakt zijn. Op
deze kruivloer loopt de rollenwagen waar de kap
los opgelegd is. Deze kap is in zijn geheel draaibaar
zodat de wieken op de wind gezet kunnen worden
via het kruirad aan de staart. In de kap is ook een
gietijzeren as aanwezig met een gewicht van ongeveer 3,5 ton. Het moet het vroeger een hele klus
geweest zijn om hem boven in de kap te krijgen.
Dat hij speciaal voor deze molen gegoten is weten
we uit de tekst die is mee gegoten. Hier staat:
“DE AS GESTOKEN IN 1859”
“DE MOLEN GEKOCHT 1N 1857”
“DOOR W. DIJKMAN’.
Aan deze as is het vangwiel bevestigd en de roeden
(wieken) zijn door de askop gestoken.
Deze roeden, dus twee wieken, hebben een gezamenlijke lengte van 22,86 m. Oorspronkelijk moeten er houten roeden geweest zijn. Later zijn deze
vervangen door z.g. Pot roeden. Bij de restauratie
in de 70tigerjaren van de vorige eeuw is een van
deze roeden weer vervangen door een gelaste. De
andere is nog een geklonken exemplaar.
De molen heeft in de loop van zijn bestaan uiteraard ook verschillende eigenaren en molenaars
gehad, en is tot 1963 in gebruik geweest. Daarna is
het verval ingetreden. In december 1970 is de
molen eigendom van de gemeente Duiveland geworden die hem in 75/76 liet restaureren, waarna
er door vrijwilligers mee gedraaid wordt.
Dirk Haak
(Vrijwillig molenaar)
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Sportpraet.
Deze keer staat de Nieuwerkerkse
tennisvereniging
TV Duiveland
centraal in deze rubriek.

Zittend
achter
een lekker geurend
bakje cappuccino praat ik in de kantine
op tennispark De Grut met voorzitter
Mark Lodewijk over TV Duiveland. Ik
zie wat jongelui tennissen op de verlichte
banen. Zou daar een aangeboren
talentvolle tennisser bij zijn? Dat brengt
me op de eerste vraag.

De bekendste tennisster van
Schouwen is Lesley Kerkhove.
Heeft de tennisvereniging ook
een aankomend talent in z’n
gelederen?
Nee. En als er zo’n talent blijkt te zijn
gaan die naar grotere clubs. Wij willen
sporten voor iedereen mogelijk maken.
Een kleine club als de onze kan al de
faciliteiten, die dan nodig zijn, niet
bieden.
Iedereen kan bij ons een balletje slaan.

Hebben jullie contacten met
jullie buurverenigingen?
Met de voetbal (SKNWK)hebben we
geregeld, dat hun senioren- en jeugdleden
een deel-lidmaatschap kunnen afsluiten.
In de periode dat het voetballen stil ligt
kunnen ze dan toch sporten en
kennismaken met tennis.
Met de schietvereniging hebben we geen
contacten.

Kan er nu met de nieuwe
banen het hele jaar door
gespeeld worden?

gerenoveerd en de mini-baan. Daar ligt
nu een All-Weather bedekking op. Die
vraagt weinig onderhoud, borstelen en
slepen af en toe.
En als er een plensbui valt en het staat
blank kan je na 12 minuten (!)al
weer spelen. Bij gravel was je dan
uitgespeeld voor die dag. Ook in
de winter kunnen we nu spelen.
In maart hebben we weer
Wintergrutt georganiseerd.

Op welke leeftijd kan je met
tennis beginnen?
Je kan natuurlijk met vijf jaar starten,
maar dan is het kind nog niet zo ver
ontwikkeld dat het die coördinatie heeft
die nodig is voor tennis. Die ontwikkelt
zich rond het zevende jaar. Ik vind dat
dan ook een betere leeftijd om te
beginnen. Kinderen hebben de
mogelijkheid om tennislessen te nemen.
We hebben ook een vaste ATT trainer,
die op een vaste dag training geeft.
Onze ledenopbouw is wat anders dan bij
de voetbal. We hebben meer seniorleden
dan jeugdleden.
Kinderen kiezen vaak voor een teamsport
omdat vriendjes of vriendinnetjes er ook
op zitten. Tennis is dan een tweede keuze.

Hoe zie je de toekomst van TV
Duiveland?
We merken
dat we in een
mindere periode
zitten ( ‘crisis’).
Alhoewel het
aantal jeugdleden toegenomen is.
Wij zijn tevreden
en blij met wat we
nu als club al bereikt hebben.
Ik bedank Mark
voor de gastvrijheid
en het interview.
Als ik naar m’n fiets
loop zie ik de jongelui nog spelen.
Zijn ze met een tie-break bezig?
Opgetekend door Jan de Jonge.

Ja, behalve bij ijzel en sneeuw. Twee jaar
geleden hebben we vier banen
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Gruttenpraet
Beste Nieuwerkerkers
en belangstellenden.
Heeft u nog leuke foto’s, ideeën of zin
om iemand in het zonnetje te zetten?
Een mooi reisverhaal?
Een advertentie te plaatsen?
Dan kunt u contact opnemen via

gruttenpraet@gmail.com
Wij proberen deze in het volgende
nummer te plaatsen. Zorg dat uw bijdrage voor de volgende Gruttenpraet
(uitgave mei 2015) vóór 30 maart 2015
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
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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Een leuk
uitstapje.
(Voor de goede orde. Sommige namen en
adressen in dit verhaal zijn verzonnen,
verder is het niet ver naast de waarheid).
‘À Jaonne mee gaet, dan gae’k ok wè
mee,’ zei Marie. ‘Jaonne wie?’ vroeg
degene die het uitstapje regelde. Toen ze
de volledige naam hoorde, kon ze Marie
geruststellen.
Jaonne
uit
de
Magnoliastraat ging ook mee. Mee met
één van de uitstapjes die de afdeling
Schouwen- Duiveland van de Nationale
Stichting de Zonnebloem met enige
regelmaat organiseert voor mensen met
een lichamelijke handicap. Voor degenen
die nog wel een rijbewijs hebben, maar
niet meer mogen rijden door hun
beperking(en), zoals meneer Duim en
meneer Breedt.
Rond één uur worden de mensen die
meegaan opgehaald. Deze keer gaan ze
het eiland Tholen eens bekijken. De vrij
jonge chauffeur van het acht persoons
busje heeft gevraagd of men bezwaar had
dat z’n hondje meereed. De zes senioren,
vier vrouwen en twee mannen, vonden
het wel goed, want het was een rustig,
goed aanhaalbaar hondje. Achteraf
vonden ze het zelfs wel leuk zo’n hondje
in de bus dat je kon aaien en liefkozend
kon aanspreken.
Na de Philipsdam rijden ze richting St.
Annaland. Via binnendijkjes komen ze
daarna in het voorstraatdorp Stavenisse.
Langs velden met tulpen en met plastic
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afgedekte vroege aardappelvelden
belanden ze in Sint Maartensdijk. De
woonboulevard in Poortvliet wordt niet
aangedaan, maar vol bewondering is men
over de grootte van dit complex.
Een mevrouw merkt op: “M’n dochter
ei ier ok pas heleje een banke hehaele. Zò
een mee ‘n ligstik”. Aan de intonatie
waarmee ze dat zegt kon je afleiden dat
ze zo’n ‘banke’ maar niks vond.
In Tholen-stad rijden ze over de Markt
met z’n muziektent en z’n travalje.
‘Toch vind’k die bie ons in ‘t durp
moojer,’ zegt meneer Breedt.
‘Je doel op die van Kesteloo? Ja, ja, die is
moojer,’ beaamt meneer Duim.
Nu is het tijd voor koffie. Het is lekker
weer dus ze gaan op het terras zitten. Als
de vrouwen bij elkaar zitten, in ‘t
vrouwenbocht, en de mannen in ‘t
mannenbocht worden koffie, thee en
gebak besteld. En ook: ‘n glas waeter
voo m’n medecienen.’
De twee Nieuwerkerkse mannen praten
over het bootje van Bôômsluuter dat
eertijds van Viane naar Stavenisse voer
over de Oosterschelde. Wat later gaat het
gesprek over auto’s.
Meneer Duim vertelt dat zijn auto
eigenlijk weg kan. Die staat nu maar te
‘verintresten’ in z’n garage. Als de
chauffeur dat hoort, wil hij meer weten.
Eén van z’n zoons heeft bijna z’n rijbewijs
en zoekt nu een tweedehandsje.
Misschien kunnen ze zaken doen.
Welk merk is die auto? En hoe oud ie is,
wil hij weten.
Meneer Duim noemt het merk en haast
zich te benadrukken dat het nog een best
autootje is, dat altijd binnen heeft
gestaan.
En dat hij er de laatste jaren alleen maar
mee naar stad reed.Dat begrijpt de
chauffeur niet. ‘Naar stad, wat bedoelt u
daar mee?’ Meneer kijkt z’n plaatsgenoot
en medepassagier, meneer Breedt, aan en
lacht. O, die chauffeur is van ander
eiland en snapt dat natuurlijk niet.
‘Zierikzee is de stad bie ons op ‘t eiland.
Mae je moet mae eens komen kieken,
dan ka-je zieje of ie je bevalt.’ Helemaal
vlekkeloos ABN is dat niet, maar de
chauffeur begrijpt hem.
Na de plasronde, ook voor het hondje,
stapt iedereen weer in en gaat het richting
Oud-Vossemeer en dan weer naar

Nieuwerkerk.
Eén van de begeleiders deelt een
(Wilhelmina) pepermuntje, rond.
Mevrouw Honk zegt tegen haar dat ze
zich niet meer kan heugen dat ze op een
terras koffie heeft gedronken. Ze vond
het zo gezellig. Ze gaat vast nog eens mee.
Mevrouw Taal, Fie, is in gedachten
verzonken. Door het bezoek aan het
restaurant en het gebeuren erom heen
denkt ze aan het sterke verhaal dat haar
oom vroeger, toen zij nog een fieve meid
was, vertelde.
In geuren en kleuren vertelde hij dan dit:
D’r kwam eens na een lange dag een
reiziger in de drukbeklante herberg De
Wereld in Nieuwerkerk aan om er wat
te eten en drinken. Hij moest er lang
wachten, want het was er o zo druk.
De herbergier,Wannes Lemsom, zette
alleen een kroes water neer voor de
reiziger, verder vroeg hij geduld.
Eindeloos geduld naar bleek.Toen de
reiziger dan eindelijk aan de beurt
was, vroeg de waard wat hij beliefde.
Deze zei toen: “De geur van uw eten
heeft mij al verzadigd. Ik hoef niet
meer.”
“Da’s dan vijf gulden,“ antwoordde
Lemsom met enige nadruk.
“Vijf gulden, waarom? Ik heb toch
niets gegeten!”
Waarop Lemsom zei: “U kwam hier
kennelijk om u door de geur van mijn
eten te laten verzadigen, dat heeft u
gedaan, daar heb ik voor gezorgd. Dat
kost vijf gulden!”
zie verder op pagina ..
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vervolg Een leuk
uitstapje.
De reiziger bedacht zich geen moment
en gooide hard vijf gulden op de houten
tafel en graaide ze meteen weer weg.
“Als ik me moet verzadigen met de geur
van uw eten dan moet u het doen met
de klank van mijn geldstukken, aju!”
Johannes Lemsom keek de reiziger met
grote ogen en open mond na, maakte
nog een machteloos gebaar.... Hij
besefte, dat hij afgetroefd was.
Lemsom was nog “daegen uut z’n doen
“ na dit voorval.
(Hij was dagen zich zelf niet).
Mevrouw Taal’s ogen glinsteren als ze om
dit, wellicht niet helemaal ware, verhaal
lacht.
Als ze de stoplichten bij Nieuwerkerk
naderen vraagt één van de begeleiders wie
het eerst thuisgebracht wil worden.
Meneer Duim reageert direct en zegt:
‘Lae mie mae tot leste zitte.’ Wat
triomfantelijk kijkt hij rond, maar
niemand reageert. Het gepraat is op de
terugweg al een tijdje verstomt. Ze ‘bin
versleete’.
Ah, denkt de begeleider, die het gesprek
onder de koffie gedeeltelijk heeft gevolgd
tussen Duim en de chauffeur, die hebben
nog wat te bespreken. Hij lacht en zegt:
‘Oké, dan rijden we eerst naar de
Meidoornstraat.’
Als de op één na laatste senior is
thuisgebracht en alleen meneer Duim
nog in het busje zit, zegt de begeleider:
‘Jullie redden het verder wel, toch?’ De
chauffeur zegt, terwijl hij bemoedigend
meneer Duim aankijkt: ’Wij komen er
wel uit hè, denkt u ook niet meneer
Duim?’
Knipogend zegt deze: ‘Jaet!’
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Keuveltje
met Ad Anker van Hebron
door Roelie Deurloo

Regelmatig loop ik over de kerkring en zie ik een oudere man een sigaretje doen bij
de voordeur van Hebron. Hij is een bewoner en groet altijd. Ik vraag me af hoe het
binnen is, in het oude gemeentehuis. Ad Anker is teamleider van Hebron. Hij legde
het graag uit en gaf me een rondleiding. Ad is 38 jaar en woont in Dirksland.
Eenmaal over de drempel en 2 deuren door is het gezellig en huiselijk. Het statige is
weg en ik voel me erg welkom. Ad zei ook dat iedereen die belangstelling heeft, gewoon even binnen mag komen. Hij zei dat dit zelfstandig verpleeghuis een thuis is
voor mensen met dementie. Het is voor mensen die in erge mate de regie over hun
leven kwijt zijn geraakt. De 2 verdiepingen hebben beide een keuken, grote woonkamer en voor ieder een ruime slaap/woonkamer. Het zijn gesloten afdelingen zodat de
mensen niet wegwandelen. Elke verdieping heeft 8 bewoners, dus in totaal wonen er
16 mensen. De oude trouwzaal is nu een gezellige woonkamer. Er waren op het moment niet veel mensen; ze waren een middagdutje aan het doen. Het huiselijke wordt
benadrukt door de poes en het vogeltje in zijn kooitje. Buiten, achter Hebron, wapperde de was en lopen kippen en konijnen. Bewoners, medewerkers, vrijwilligers drinken samen koffie en doen samen de was. Eigenlijk is het 1 grote familie
Ad is teamleider; meewerkend voorman, hij zorgt voor het ‘reilen en zeilen’ in Hebron.
Hij maakt roosters, zorgt voor contact met artsen e.d. Op zijn kantoor (op zolder)
legt hij uit dat deze locatie is uitgezocht omdat het op een dorp is dus dicht bij de
mensen en de winkels. Soms gaan de bewoners een ijsje halen bij de bakker en eten
het aan het tafeltje op.
Hebron valt onder de stichting Cedrah, dit is een grotere stichting die zorg bied. Hebron is de kleinste locatie. Vanuit de reformatorische kerken is er de wens geweest om
mensen binnen de gemeenschap zorg te bieden. Daar is de stichting Cedrah door ontstaan. Cedrah staat voor ceder; een boom die beschermd en beschutting geeft. Toch
hoef je niet perse reformatorisch te zijn om hier te komen wonen maar je moet wel
kunnen aanpassen in onze levenswijze want daar is het voor opgezet. Er bestaat ook
een stichting ‘vrienden van Hebron’ zij zamelen geld in wat voor de bewoners van
Hebron bestemd is. Van de stichting hebben ze laatst 2 fauteuils gekregen.

Jan de Jonge.

In december 2010 zijn ze gestart met een paar bewoners, het was toen nog niet vol.
Nu is er een kleine wachtlijst. Als ik vraag naar toekomstplannen, lacht Ad; ik heb
een droom… Ik zou graag
naast het gemeentehuis en burgemeestershuis ook het doktershuis willen betrekken bij
Hebron!

“Papa, er is een man met
een snor aan de deur!”
“Zeg maar dat ik er al een heb!”

Ad is erg blij met de 40 vrijwilligers die uit het dorp en omstreken komen. “Deze mensen
zijn van onschatbare waarde.
Ze zijn heel belangrijk zodat er
extra tijd is voor de bewoners”.
Er zijn er nog meer welkom!
Als je interesse hebt, kom dan
gerust binnen, de keuken is
voor iedereen om een bakje te
zetten. Net als ‘thuis’.

Hahaha
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Pedicure Praktijk
Nieuwerkerk
voor risico-voeten
en voeten die meer
nodig hebben

Marleen van Donk-van den Hoek
Erling Steenstraat 25
0111-642215

Brood van Zeeuwse Tarwe
Stokbrood voor bij de BBQ
Zeeuwse streekprodukten
Kaas en Salades
Vleeswaren en Softijs

Uw eigen
superteam

Burgemeester van Veenstraat 1-3
Nieuwerkerk

gratis parkeren | eigen slagerij
lokale leveranciers | geneesmiddelen
verse bloemen | slijterij

C1000 Schot
Deltastraat 24, 4306 BK Nieuwerkerk, 0111-453310
schot@c1000.nl, www.c1000.nl/schot

Werkschoenentotaal
voeten verdienen
aandacht en veiligheid !

Marleen van Donk-van den Hoek
Erling Steenstraat 25
0111-642215

Op dinsdag en vrijdag
werken wij zonder afspraak,
dus loop gewoon even binnen
of
maak een afspraak voor een
van de ander dagen.

Poststraat 22
Nieuwerkerk - 0111 641602

Dorpskennis
In het vorige nummer stond deze foto
met de vragen
Waarstaat het object?? d’Heule 33
Wat het is? een zethaak
Waarvoor werd het gebruikt?
losse letters in te verzamelen.
De zethaak was hét gereedschap van de
handzetter.
Handzetters (tot circa 1980) waren de specialisten in het grafisch bedrijf (drukkerijen)
die de teksten met de hand opraapten en
in de zethaak plaatsten om daarin de teksten te verzamelen voor allerhande drukwerk.

Tot 1975 werd haast alles nog gedrukt in
’’boekdruk’’, dat wil zeggen van een verhoogd beeld en in spiegelschrift. Een handzetter stond achter de bok (een soort
ladenkast met daarin de letterbakken met
de losse lettertjes) waarop de letterbak
stondwaaruit gezet werd.
De letters werden één voor één in de
goede volgorde verzameld totdat de tekst
kompleet was. Alle letters waren in spiegelschrift.
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De regellengte kon
je instellen met het
klavier (schuifbare
gedeelte met het
hefboompje). Tussen
de regels plaatste je
de interlinies. Deze
waren in verschillende dikten waarmee de afstand
tussen de regels kon worden verdeeld.
Het gereedschap van de handzetter bestond verder uit: de els, een houten handvat met daarin een dunne stalen priem;
de correctietang, een soort pincet.
Ook was er een speciale maatlat. Deze
was voorzien van diverse maatvoeringen in
cicero’s en centimeters. Een cicero was onderverdeeld in 12 punten. Het zetwerk
werd altijd berekend in cicero’s.
De letters waren natuurlijk ook in verschillende corpsen (lettergrootten), zoals nu op
de computer. Alleen, als je toen een stukje
tekst uit de verkeerde lettergrootte had
gezet, moest je alles overnieuw doen en dan
b.v. 1 puntje groter of kleiner zodat de tekst
wel in het vak pastte. Bij de computer selecteer je de tekst en maakt het met een
muisklik 1 puntje groter of kleiner. Als het
drukwerk klaar was moest je ’’distributie
maken’’, dat wil zeggen alle lettertjes weer
terug gooien in de goede vakjes bij het
juiste lettertype en de juiste lettergrootte.

Vanaf 1970 kwam offsetdruk in rap tempo
de boekdruk vervangen. Helaas ging daardoor ook het vak handzetter verloren en
werd dit overgenomen door de computer.

Naast handzetten werd er toen ook gebruik gemaakt van regelzetmachines.
Op die machine’s kon men hele regels met
tekst tegelijk in lood gieten. Dat was, vooral
als er grote stukken tekst moesten worden
gezet zoals bij kranten en tijdschriften, natuurlijk veel sneller.

Het was in het begin een hele verandering,
vooral als je meer dan 20 jaar handzetter
en machinezetter bent geweest en gewend
was in termen van punten te denken en
werken.
Maar ook in de grafische wereld geldt:
tijden veranderen.
Cees de Graaf.

regelzetmachine’s

Tegenwoordig kun je de beroepen handzetter
en boekdrukker alleen nog zien in musea.
Interesse:
ga eens naar het Grafisch Museum
te Etten-Leur.
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Leefbaar
Nieuwerkerk:

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

Stichting Nieuwerkerk Bruist!
secretaris Jan Peter
Niemantsverdriet
Stoofheule 53
4306 EG Nieuwerkerk
info@nieuwerkerkbruist.nl

Protestantse Gemeente Nieuwerkerk
Postbus 33
4306 ZG 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
Postbus 146 - 4300 AC Zierikzee
Bezoekadres:
Stolpweg 4b - Nieuwerkerk
www.sknwk.nl
Secretariaat@sknwk.nl
Vrouwen van nu
Eva Bax
Loensweg 6
4306 NB Nieuwerkerk
ooststr45@zeelandnet.nl.
Gospelkoor Together
Wilma de Valk
Tuinstraat 15
4306BX Nieuwerkerk
secretaris@gospelkoortogether.com
website: www.gospelkoortogether.com
Kinder en meisjeskoor
Jedaja
Cornelieke Blok
Weststraat 42
4306 CN Nieuwerkerk
Dorpsraad Nieuwerkerk
Lena Brouwer
Burg. Van Eetenstraat 100
4306 CW Nieuwerkerk
Evangelische Gemeente

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
Weststraat 26
4306 CN Nieuwerkerk
www.Nieuwerkerk.nu
Corné Flikweert
Ons dorpshuis
Poststraat 20
4306 CA Nieuwerkerk
www.ons-dorpshuis.nl
Stichting Kebene
Arianne Dorst
www.kebene.com
Dartclub de Juupzuupers
Wil van Stippent
Stekelstraat 8
4306 CB Nieuwerkerk
Stichting Ontmoeting
Dea den Boer
Ooststraat 24
Nieuwerkerk 4306 AC
www.ontmoeting.org
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Vrouwen van NuDuiveland maakt deel uit van de landelijke vereniging Vrouwen van Nu, Nederlands
grootste vrouwenorganisatie.
We zijn een actieve en gezellige vereniging
met tal van activiteiten. We organiseren bijeenkomsten, lezingen en uitstapjes. Vrouwen delen verschillende hobby’s met elkaar
in onze zogenaamde ‘interessegroepen’.
Onze afdeling verzorgt 1x per twee maanden een z.g. Nieuwsbrief, waarin de activiteiten voor de komende maanden worden
vermeld. Deze activiteiten zijn ook in het,
aan het begin van elk kalenderjaar uitgegeven, Jaarboekje of Jaarprogramma te
lezen.
Leden van Vrouwen van Nu kunnen niet alleen gebruik maken van het aanbod in de
eigen afdeling, maar ook deelnemen aan activiteiten die provinciaal en landelijk worden
georganiseerd. Daarnaast krijgt u zes maal per
jaar het landelijke ledenblad.
Sinds 2 jaar krijgt elk lid van Vrouwen van
Nu jaarlijks een “ledenpas” toegestuurd.
Daarmee kunnen kortingen en aanbiedingen,
die worden aangegeven in het 2 maandelijkse
ledenblad, worden gegenereerd. Via het landelijke ledenblad worden recent verkregen
kortingen en/of aanbiedingen vermeld. Vrouwen die over een mailadres beschikken krijgen
regelmatig allerlei nieuws direct toegezonden.
Zo blijft u goed op de hoogte van alles wat er
speelt en wat er te doen is binnen Vrouwen
van Nu in heel Nederland. Kortom een fijne
club vrouwen, die weten wat ze willen. Wij
nodigen u van harte uit eens een kijkje bij ons
te komen nemen.
Voor meer informatie kunt u mailen of bellen
naar 0111-642462
mail: evabapi@kpnmail.nl

Knutselclub KNOTS:
Leny Nuyens
Deltastraat 13
Nieuwerkerk
06-30506661
Checkpoint
www.checkpoint.nl
Moestuinvereniging
Teus Huisman
Stoofheule, Nieuwerkerk

Natuurzuivere voeders en kauwmateriaal

Elders goedkoper?
Verschil dubbel retour!
www.DogfoodService.adviseert.com

VERVOLG

Het verhaal van
een GLIDER-PILOOT
in Nieuwerkerk
Daar ligt de boot. De gevangenen moeten
roeien, en de Britten geven de richting aan.
Het gaat goed totdat ze tegen een paal stoten
die net onder water staat. De boot kapseist en
ze liggen alle vier in het ijskoude water. Ze
waden naar een klein boerenhuisje , en slapen
daar s’ nachts broederlijk met zijn vieren in
één kamer. De volgende dag besluiten Bernard en Philip dat ze hun gevangenen kwijt
moeten zien te raken. In een onbewaakt ogenblik laten ze de Duitsers hun gang gaan, en
nemen ze zelf gauw de benen om weer terug
te keren naar Nieuwerkerk. Ze blijven daar
niet lang en gaan weer terug naar de boerenschuur waar ze in het begin met zijn zessen
hebben gezeten. In de verte zien ze een klein
lichtje. Het komt van het huisje waar ze de
nacht doorgebracht hebben met hun gevangenen. Die zitten er nog. Vier weken lang zijn
ze volkomen afhankelijk geworden van de familie Romeijn. Elke avond komen Jan en
Adriaan Romeijn een pan met eten brengen
in de schuur, en af en toe wordt hun gevraagd
naar de boerderij te komen. Ze hebben overdag niets te doen. Op 4 December komt Jan
hun vertellen, dat iedereen op last van de

Duitsers uit Ouwerkerk en omgeving moet
verdwijnen. Zij gaan naar Zierikzee. Op de
Grote Hoeve word afscheid van elkaar genomen, en voor de familie Romeijn vertrekt
wijst Jan hun waar de aardappels en het graan
liggen, en als ze willen kunnen ze het bootje
uit de schuur gebruiken. De volgende ochtend voelen ze zich teneergeslagen, maar ze
moeten waakzaam blijven. s’Middags komt er
met grote stappen een man met een hond
aangelopen. Hij bonst op de deur van de
schuur en roept luid hun namen: “Bernard
Blek ….Fielip Hodson” ! Ze laten hem snel
binnen, en de man stelt zich voor als Jan Rin-
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gelberg, schaapherder. Hij heeft een boodschap voor hun van het verzet; ze moeten vanavond naar Ouwerkerk komen. Daar zullen
Herman de Leeuw en nog een andere man,
Jan Schoenmaker, op hen wachten. Met zijn
vieren gaan ze dan naar de oude polderdijk
waar ze Joost Ringelberg, ook een schaapherder, ontmoeten. Die brengt hen weer naar
Zierikzee, en de volgende avond zullen ze
oversteken naar het bevrijde Noord- Beveland. De twee Britten zijn enthousiast , en als
het die avond donker begint te worden gaan
ze op pad. Op de afgesproken plaats staan
Herman en zijn vriend, en de begroeting is
gedempt uitbundig.
Ze gaan terug naar de Grote Hofstede om het
bootje van Jan Romeijn, en in een timmermanswerkplaats in Nieuwerkerk verhogen ze
de zijboorden van het bootje zodat ze er goed
met vier man in kunnen zitten. Het is een
koude heldere nacht, en anderhalf uur lang
roeien ze over het ondergelopen eiland als ze
na middernacht de oude polderdijk bereiken.
Het is dan 6 December, Philips drieëntwintigste verjaardag. De gebroeders Ringelberg
geleiden hen naar Zierikzee, waar ze in een
leegstaand huis worden gebracht. Daar ontmoeten ze Jork Mikkenian,een uit het Duitse
leger gedeserteerde Armaniër. Ze zijn erg moe,
maar van slapen komt die nacht niet veel. Ze
zijn te gespannen. Dat word er de volgende
dag niet beter op. Ze moeten afwachten wat
er gaat gebeuren, met wie ze de oversteek zullen maken, waar , en
hoe laat…. Het verzet regelt dat. s’
Avonds worden de
drie mannen door Jan
Ringelberg
opgehaald, en ze gaan naar
een grote schuur, buiten de stad. In die
schuur zijn nog meer
mensen, een stuk of
twintig wel. In kleine
groepjes verlaten ze
de schuur en lopen
naar de dijk langs de
Oosterschelde. Ze
gaan achter de muurtjes van cement liggen
die boven op de zeedijk staan. Tussen 19.00
en 20.00 uur zal er een Engels landingsvaartuig aanleggen. Twee mannen lopen naar de
waterkant en beginnen met hun zaklantaarns
te seinen. Rode en witte lichtflitsen schieten
over het donkere water. Ze gaan er lang mee
door, maar er komt geen antwoord. Tenslotte
gaan de mensen weer in kleine groepjes terug
naar de stad. Teleurgesteld zitten ze bij elkaar
, en men vraagt zich af wat er fout is gegaan.
De volgende avond gaan ze weer met heel de
groep naar de zeedijk, maar ze laten deze keer
de groep wachten in een leegstaand huis on-

deraan de dijk. Twee mannen liggen aan de
dijk om weer te seinen. Maar weer komt er
geen boot. Even menen zij een licht te zien,
het geluid van een motor te horen, maar na
ruim een uur wachtenmoeten ze de groep vertellen, dat ook deze poging is mislukt. Ze
moeten weer terug naar de stad zien te
komen. Ze spreken af dat twee man voorop
loopt met hun fietsen aan de hand. Mochten
ze Duitsers tegenkomen, dan zullen ze zeggen
dat ze een lekke band hebben en tegelijkertijd
de anderen met lichtsignalen waarschuwen.
Het tweetal gaat op pad, de groep wacht.
Even later zijn er signalen. Ze blijven doodstil
staan onderaan de dijk. Ze klimmen de dijk
op, en opeens verschijnen daar twee Duitsers.
Er word geschoten door de Duitsers, door
Bernard, en ook door anderen van hun groep.
Er ontstaat paniek, en iedereen rent alle kanten op. En opeens zijn er veel meer Duitse
soldaten. Bernard, Philip en Herman blijven
bij elkaar. Ze kruipen de dijk over, en lopen
langs de waterkant in westelijke richting. Een
paar kilometer verderop vinden ze een schuilplaats op de hooizolder van een grote schuur.
Het is bijna middernacht, het is straks vrijdag
8 December. Koud en nat zitten ze weggedoken in het hooi, ze zijn verward en terneergeslagen. Hun schuilplaats lijkt prima, en ze
brengen er de nacht door. De volgende middag komt er een boerenman de schuur binnen
die zich nogal schichtig gedraagt. Het lijkt
alsof hij iets verstopt aan de andere kant in de
schuur. Als de man weg is gaat Herman de
ladder af om te kijken wat er is. Hij komt
terug met een groot blik melkpoeder. Buiten
staat een regenton. Als het donker is scheppen
ze er met een gedeukt melkemmertje water
uit. Ze hebben nu iets te drinken! De tweede
dag besluiten ze aan te kloppen bij de bewoners van de boerderij.
Ze worden binnengelaten,
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worden gefouilleerd en de revolver word hun
afgenomen. De luitenant spreekt Engels, en
hij zegt dat ze het nu beter zullen krijgen.
Straks in Zierikzee wacht hun een kop sterke
koffie. Onder begeleiding van heel de groep
gaan ze op weg naar Zierikzee. “For you de
war is over” , zegt de leiding. Het is een constatering die ze in de komende tijd vele malen
uit Duitse monden zullen horen. Ze worden
naar een kleine villa geleid, waarin de OtrsKommandantur is gevestigd. Na twee dagen
worden ze met paard en wagen naar Brouwershaven gebracht, en vandaar gaan ze per
boot en tram naar Middelharnis. Verder worden zij één voor één per auto afgevoerd, Bernard als laatste. Hij zit op de achterbank
tussen twee gewapende militairen. Hij is ner-
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houden.
De volgende dag word Bernard uit zijn cel gehaald en moet bij de Oberleutnant komen ,
die het gesprek leidt. Hij word gevraagd zich
te legitimeren. Bernard doet dat: 884545,
staff sergeant, Black Bernard. Hij word ondervraagt door de luitenant, en er komt een
maar de man laat merken dat hij er niet op
tweede ondervrager die laat merken dat hij al
gesteld is dat zij in zijn schuur zitten. Hij wil
één en ander weet. Bernard besluit nu wat
niet in moeilijkheden komen. Herman zegt
meer los te laten . Hij geeft toe , dat hij zich
dat ze weg zullen gaan als hij hun wat te eten
na de noodlanding op Schouwen verborgen
geeft. Ze krijgen een paar appels en ze vertrekheeft gehouden. Ja, samen met sergeant Phiken. Maar ze blijven toch nog een nacht en
lip Hudson. Of ze geholpen werden door beeen dag op de hooizolder, en op zondagavond
woners? Nee, dat was niet het geval. Hoe
verlaten ze de schuur om naar Zierikzee te
kwamen ze dan aan voedsel? Er was in de lege
gaan. Bernard weet de weg. In de stad trekken
huizen wel wat te vinden. Behoorde hij tot de
ze hun schoenen uit en op hun sokken lopen
groep die bij Zierikzee stond te wachten op
ze naar het huis van Joost Rineen Britse boot? Ja. Wie waren die
gelberg. Ze worden direct binanderen? Hij kende niemand, alnen gelaten en ze krijgen een
leen Philip Hudson en Herman de
bord warme pap. Joost en zijn
Leeuw. Nee, hij verstaat geen Nevrouw zijn erg van streek. Die
derlands. Hij heeft niets begrepen
dag zijn er in Renesse tien menvan wat de anderen tegen elkaar
sen van hun groep opgehangen.
zeiden. Zo gaat dat uren door. Hoe
lang kun je blijven volhouden dat
Ze kunnen hier niet blijven, en
je iets niet weet? Wanneer moet je
Joost Ringelberg geeft aanwijantwoorden: dat zeg ik niet. Wat
zingen hoe ze in Schuddebeurs
zijn de mogelijke consequenties?
moeten komen. Daar is een huis
De volgende morgen komt de
waar ze voorlopig veilig zullen
Oberleutnant binnen en hij deelt
zijn. Ze gaan op pad, ze dwalen In het kleine zweeftoestel waar mee hij in 1980 geland is op de zelfde plaats als in 1945.
hun mee fat hij tevreden is gesteld
rond, lopen weer terug , en gaan
door hun antwoorden. Ze zullen
tenslotte de goede kant op. Als
alle drie als krijgsgevangenen worze dan de boerderij passeren
den behandeld. Ze worden de volwaar ze een paar dagen geleden
gende dag in Woerden gebracht
Phil met zijn verjaardag hebben
waar ze van 20 tot 27
gefeliciteerd, besluiten ze daar te
blijven. Met zijn drieën kruipen
December verblijven. Van Woerze in één bed. De volgende morden gaan ze via Amersfoort naar
gen komen er een paar Duitsers
Enschede en worden ondergehet huis binnen. Zijn het plunbracht in een soort pakhuis.
deraars? Er is niet veel voor hun
Het is een doorgangskamp voor
te halen, en ze zijn dan ook
luchtmachtgevangenen.
Hier
gauw weer weg. Een paar uur
nemen ze afscheid van Herman.
later komen er twee NederOp 2 Januari verlaten ze Nederland
landse werklui binnen. Eén van
, en worden ze met vele lotgenoten
hen komt de trap op, en daar Hier bij waren ook aanwezich v.l.n.r. met hoed C.Romeijn, Jan Schoenmaker, ...……...,
in een goederentrein geladen, die er
staan Philips laarzen. De man Bernard Black, Adrie Romeijn, …... …......? en ..... …….…..?.
drie dagen en nachten over doet
pakt ze op. Hij zal ze toch niet
veus: wat gaat er met hem gebeuren, waar om hen naar Barth, bij Stralsund aan de
meenemen? Dat kan Philip niet op zich laten
brengen ze hem naartoe, en waar zijn Philip Oostzeekust te brengen. Daar komen ze tezitten en hij komt te voorschijn. Ook de anen Herman? De auto stopt bij een groot ge- recht in het grote kamp voor luchtmachtderen komen erbij. Herman praat met de
bouw, een soort politiebureau . Ze gaan naar krijgsgevangenen, Stalag Luft 1.
mannen en die druipen dan af. Wat moeten
binnen en een celdeur word geopend. Ber- Op 30 April 1945 worden de ongeveer 9000
ze nu doen? Ook weggaan? Misschien vannard word naar binnen geduwd. “Ben jij het gevangenen door de Russen bevrijd, en op 12
avond, in geen geval nu, midden op de dag.
blackie”? word er gefluisterd. “Phil, is Her- Mei begint hun evacuatie,die slechts drie
Om half drie s’middags is hun lot bezegeld.
man hier ook”? fluistert hij terug. “Yes Sarge”, dagen zal duren. Op 14 Mei betreden staff
Een groep zwaar bewapende Duitse militairen
is het antwoord,: I’m here”.
sergeant Bernard Black en sergeant Philip
nadert. Ze stellen zich recht tegenover het
Elke Britse soldaat krijgt , voordat hij zich in Hudson Engelse bodem. De volgende dag
huis op, waarna een luitenant en een sergeant
de oorlog begeeft, als instructie mee , dat als zijn ze thuis.
samen het erf op lopen. Bernard gaat bovenhij gevangen genomen word hij de vijand
aan de trap staan, met zijn handen omhoog.
geen enkele informatie mag verschaffen. Al- Dit verhaal ontvingen wij van een inwoner
Hij roept: “Kamerad”! En dan loopt hij de
leen legernummer, rang en naam, dat is het van Nieuwerkerk.
trap af, gevolgd door Philip en Herman. Ze
enige. Bernard is van plan zich hieraan te

Het verhaal van
een GLIDER-PILOOT
in Nieuwerkerk

De vakantie periode is al weer voorbij.
Velen zijn weg geweest, de één dichtbij
en de ander is ver weg geweest. Maar
overal komt een einde aan en zitten wij
alweer in het vergader seizoen
2014/2015.
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daar hard voorgemaakt. Door voldoende
handtekeningen op te halen kon dit als
burgerinitiatief aan geboden worden aan
de gemeente Schouwen-Duiveland. Inmiddels is er begonnen met de werkzaamheden. Echter kon het waterschap
Scheldestromen geen overeenstemming
bereiken met een grondeigenaar over de
ver- koop van de grond. Driehonderdmeter fietspad zal daardoor niet kunnen
worden aangelegd. De dorpsraad van
Dreischor heeft ons gevraagd om onze
medewerking. Hierop hebben wij positief
op gereageerd. Inmiddels hebben wij vernomen dat de grondeigenaren bereid zijn
om verder te praten. Het zou toch te gek
zijn dat ter hoogte van de Beldert de fietsers over de rijbaan moeten. Hierdoor
zouden ongelukken kunnen gebeuren.

dere projecten geselecteerd, waarvan het
project van SMWO er één is. De naam
van dit project is :”Thuis in de Kern, locale hulp _ en activiteiten teams”. Het
doel is om zoveel mogelijk kernen op
Schouwen-Duiveland vrijwilligersteams
op te zetten van vitale senioren, die activiteiten voor hun kwetsbare, ouderen
dorpsgenoten organiseren. Met alle kernen in de gemeente Schouwen-Duiveland zal een convenant worden
afgesloten. Met dit confenant kunnen
dorpsraden in aanmerking komen een
subsidie. Het subsidiebedrag is €
1000,00. Het SMWO en ondergetekende hebben het convenant ondertekend.

Tafelen
in de buurt:

De dorpsraad heeft haar eerste bestuursvergadering al weer achter de
rug. Ook de openbare vergadering van
17 september j.l. is al achter de rug.
Uitgenodigd was wethouder van den
Bos. In een korte speech liet hij ons
weten hoe de gemeente staat n.a.l. van
de vraag van de jongeren uit ons dorp
voor een overdekte hangplek. Het was
fijn dat een aantal jongeren aanwezig
waren, dat zij ook al voorbereidingen
hadden getroffen doormiddel van tekeningen. Het is fijn om met elkaar plannen te ontwikkelen. Ook de aanwezige
bewoners waren bijzonder blij door de
positieve ontwikkelingen. In de komende tijd zal er heel wat werk door os
gedaan moeten worden.

Fietspad
Nieuwerkerk-Dreischor:
Velen onder
ons weten nog
wel dat enkele
jaren geleden
een handtekeningen actie is
geweest
om
een fietspad te
realiseren langs
de Stolpweg.
Enkele oud bestuursleden van
de dorpsraad
hebben zich

Dinsdag 23 juni was voor de eerste keer
dit seizoen “Tafelen in de buurt”. Elke
keer kunnen 25 bewoners in Steenzwaenshof lekker komen eten. In de kranten
wordt de data bekend gemaakt wanneer
je contact kunt opnemen met Lena Brouwer. Er worden ook op diverse plaatsen
posters opgehangen, dus bent u tijdig op
de hoogte wanneer het weer eten is en dat
u zicht kunt opgeven.

Subsidie van de dorpsraad:

SMWO
Schouwen-Duiveland:
Op 24 september is er een bijeenkomst
geweest Van het SMWO, dorpsraad
Nieuwerkerk, Buurtzorg, Zeeuwland,
Ons Dorpshuis. Helaas waren meer verenigingen enz. uitgenodigd, maar deze
hadden wat anders dat voorrang had of
ze vonden het niet nodig. De SMWO
heeft in juni j.l. ons geinformeerd over
(VitOK), Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid. In 2012 konden organisaties zo als
SMWO projecten indienen rond bovengenoemd thema. Vierhonderd organisaties maakten hiervan gebruik en diende
een projectvoorstel in. Er zijn 40 bijzon-

De gemeente Schouwen-Duiveland stelt
jaarlijks een bedrag ter beschikking aan
de dorpsraad om de leefbaarheid in onze
kern te helpen bevorderen. Verenigingen,
stichtingen en andere organisaties kunnen daar gebruik van maken. Er zijn
voorwaarden aan verbonden deze kunt u
lezen op onze site, www.nieuwerkerk.nl.
De gemeente heeft besloten de jaarlijkse
bijdragen aan de dorpsraden op Schouwen-Duiveland per jaar vast te stellen.
Einde dit jaar krijgen de verenigingen
enz. een schrijven van de dorpsraad en
voor 1 april moet de aanvraag bij de
dorpsraad worden ingediend.
Zo heb ik u als lezer een beetje op de
hoogte gebracht waar de dorpsraad Nieuwerkerk mee bezig is.
Groeten;
Richard Dekker, voorzitter
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vrijdag
vrijdag
vrijdag
vrijdag
Beste lezers,
vrijdag
vrijdag
Het winterseizoen 2014-2015 is alweer bevrijdag
gonnen. Terwijl de bladeren alweer van de

Dol-fijn
nieuws

10 oktober 2014
14 november 2014
12 december 2014
9 januari 2015
13 februari 2015
13 maart 2015
10 april 2015

bomen zijn gevallen, wordt er gelukkig nog
steeds volop gezwommen in zwembad Dolfijn. Na de zomervakantie zijn zoals gebruikelijk alle lessen weer begonnen en ook de
zwemvierdaagse heeft alweer plaatsgevonden.
En binnenkort zijn er natuurlijk ook weer allerlei winteractiviteiten te verwachten.

Ook worden er in de winterperiode diverse
extra activiteiten gepland, zoals o.a. disco
avonden op 7 november 2014 en 6 februari
2015. Let op de aankondigingen in het
zwembad of in Ons Eiland en de Wereld
regio!

deze avond gratis zwemmen! De volgende
avonden staan hiervoor gereserveerd:

de mensen die lekker banen willen zwemmen.
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Kom gerust eens kennismaken.
Maar we hebben natuurlijk genoeg andere
lessen te bieden.
Vindt u het leuk om lekker op muziek te bewegen en tegelijkertijd een heleboel spieren te
trainen? Dan is wellicht Aqua Zumba iets
voor u. Op woensdagmorgen hebben we een
les voor volwassenen. En of je nu 18 of 88
bent, echt iedereen kan er aan mee doen. Ook
voor de kinderen zijn er Aqua Zumba lessen
op de donderdag avond.
Naast de ABC lessen en Aqua Zumba lessen
zijn er:

- survival lessen,
- snorkel lessen en
Wilt u weer wat fitter worden of uw conditie
Gezinszwemmen, lekker een avondje zwem- lessen zwemvaardigheid
juist op peil houden? Dan kunt u ook elke
men met papa, mama, zus(sen), broer(s), opa
week terecht in ons zwembad. Op donder- - zwemlessen voor volwassenen
of oma. De kinderen die op les zitten mogen
dagavond is het zwembad gereserveerd voor - ouder en kind zwemmen

Op de hoogte blijven van het Nieuwerkerkse nieuws?

Kijk dan ook eens op: www.nieuwerkerk.nu

Stichting Ontmoeting
Stichting Ontmoeting biedt vanuit christelijke
naastenliefde professionele hulp aan dak en thuislozen.
Onder dak en thuislozen bevinden zich drugsverslaafden, prostituees, zwervers en mensen met psychische problemen.
Niet alle projecten binnen Ontmoeting worden gesubsidieerd , daarom proberen de landelijke comités een
steentje bij te dragen. Ontmoeting heeft 30 comités
door het hele land.
Wij als comité Schouwen Duiveland proberen geld in
te zamelen door jaarlijks o.a.: een bakproductenactie, een oliebollenactie, een knutselmiddag voor
kinderen en een actiedag te organiseren.
Ons comité bestaat uit 13 comitéleden uit verschillende kerkgenootschappen.
Ontmoeting biedt o.a op de volgende plaatsen hulp:
- Dienstencentrum Rotterdam, woon en werkcentrum
Epe, Dienstencentrum Harderwijk,
Time-outvoorziening Hummelo, Sociaal pension Hoek
van Holland, veldwerk Goeree-Overflakkee.
Voor meer informatie over deze stichting kijk op
www.ontmoeting.org
Contactpersonen op Schouwen-Duiveland:
Voorzitter: Johan Dorst
Secretaris: Dea den Boer
email: tuinboer.jan@hetnet.

- Bij zwemvaardigheid leer je na het Cdiploma 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.
Enige tijd geleden zijn wij ook begonnen met
zwemlessen voor volwassenen. En ondertussen hebben de eerste kandidaten al een diploma gekregen! Heeft u nooit goed leren
zwemmen, maar wilt u dat wel graag, meldt
u dan aan! De lessen zijn op dinsdagmorgen
van 9.30 - 10.15 uur en kosten € 8,- per les.
Verder hebben we al jaren ouder en kind
zwemmen op de vrijdagmorgen. Als het leuk
lijkt om samen met uw kind met andere ouders en kinderen te bewegen in het water en
uw kind kennis te laten maken met het spelen
in het water onder leiding van de badjuf kunt
u gerust eens op de vrijdagmorgen komen kijken en natuurlijk ook meedoen.
Kijk voor meer informatie en de juiste tijden
even op onze website: www.zwembaddolfijn.nl. Daar vindt u ook aanvullende informatie over het zwembad. Indien u vragen
hebt, kunt u deze natuurlijk ook altijd aan
onze medewerkers vragen. Aanmelden voor
de zwemlessen kan ook in het zwembad.
Bestuur en medewerkers zwembad Dol-fijn.
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Minigrutten

Uit de school geklapt……
We zitten allemaal in de kring in groep 2, 19 kinderen en twee juffrouws. “Juf, de chauffeur weet toch
de weg wel?” “Ja joh”, zegt een ander kind, ”hij is toch de chauffeur!!” Heel logisch, daar hoef ik geen
woord aan toe te voegen. Om half negen stappen ze allemaal dapper in de bus, met opgetogen gezichtjes.
WE GAAN OP SCHOOLREIS.
Nog maar twee weken op school
en dán al op schoolreis. En ook
heel ver, helemaal naar Ouddorp,
naar speeltuin “de Flipjes”.Goed
gaan zitten, riem om, ja, ook de
juf. Het helpt niet als ze zegt dat
ze er niet in past.
Zwaaien naar papa’s en mama’s en, nóg leuker, naar kinderen die op school blijven.
Als we even op weg zijn gaat het volgens sommigen tóch niet goed hoor. Door Dreischor,
langs Brouwershaven…. Zó ga je toch niet naar Ouddorp?? Maar de chauffeur zal het wel weten.
De jongens komen onderweg ogen te kort. Zóveel tractors. De ene is “slap” de andere “oud” een derde
“te klein, die kan niks” maar o, dát is een John Deere!!! Leerzaam voor juffrouws! De chauffeur wist het
toch, want na een poosje rijden we zelfs langs het strand, jagen we een koppel meeuwen de schrik op het
lijf en zien we géén zeehondjes.
Eindelijk, de speeltuin.
De kinderen zijn in hun element
en de juffrouws ook. Spelende
kinderen, zon, een kop koffie…
Toen we, toch best moe, teruggingen was er een verrassing. Voor elk kind een T-shirt van de speeltuin.
Dank u wel, mensen van “de Flipjes”.
Eenmaal terug in Nieuwerkerk is het nóg niet voorbij want we gaan picknicken op een grasveldje
tegenover de school. Wat een heerlijke morgen. Wat fijn om juf te zijn en een kleuter op onze school.
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Dartvereniging
“de Juupzuupers”
Dartvereniging de Juupzuupers is een vereniging die inmiddels al weer zo'n 9 jaar
actief is in Nieuwerkerk .
Wekelijks trainen we op vrijdagavond in
“Ons Dorpshuis “,waar we ons altijd zeer
welkom voelen en ook hartelijk onthaald
worden. We bestaan momenteel uit een
8 tal leden en we hebben 3 dartbanen tot
onze beschikking.
De gezelligheid staat bij ons voorop en we
gooien dan ook geen wedstrijden in een
competitieverband met andere verenigingen.
Onder elkaar hebben we wel een wedstrijdelement en een ranking die je op
onze internetsite kunt bekijken.
Als er animo is onder de jeugd in ons
dorp zijn we graag bereid om van 19.00
tot 20.30 uur onder begeleiding ook die
groep de mogelijkheid te geven om een
pijltje te gooien. Rond 20.30 uur starten
we dan zelf met onze dartavond.
Elk jaar omstreeks maart hadden we ons
“JDC darttoernooi” een dag waar zo'n 25
tot 30 darters uit de omgeving zich kunnen meten aan elkaar en waar ook onze
bevriende dartvereniging “de Bounty” uit
Breskens altijd van de partij is met een
aantal goede darters.
Ons volgende toernooi staat gepland voor
medio maart 2015 .
We zijn nu al weer een jaar verder na het
wegvallen van ons zeer gewaardeerde lid
Martijn van de Ban (Tinus doei) en om
hem te eren geven we ons toernooi voortaan zijn naam mee, het “Martijn van de
Ban toernooi“.
We hopen op een grote opkomst en zien
u graag op ons toernooi medio maart
2015 in “ons Dorpshuis” in Nieuwerkerk.
W van Stippent
voorzitter
dartvereniging “de Juupzuupers”

Cliëntenraad
Wet Werk en
Bijstand
Waarom dit stukje?
Dit stukje is bedoeld om meer mensen op
de hoogte te brengen van ons bestaan en
wat wij kunnen betekenen voor onze doelgroep op Schouwen-Duiveland.Wij zijn van
mening dat er inwoners van SchouwenDuiveland zijn die denken dat deze Cliëntenraad een verlengstuk is van de
Gemeente, dit is absoluut niet waar. De
Cliëntenraad bestaat uit onafhankelijke vrijwilligers, wij zijn er voor de inwoners die
afhankelijk zijn van maatschappelijke dan
wel financiële ondersteuningen.

Wat is de Cliëntenraad?
De Cliëntenraad is een onafhankelijk adviesorgaan die de belangen van de cliënten
van Werk, Inkomen en Zorg behartigt. Wij
brengen gevraagd en ongevraagd advies uit
over het functioneren van deze afdeling.Wij
doen dit door overleg met de betrokken
ambtenaren en via de WMO-raad. De
Cliëntenraad vergadert één keer per
maand. Bij de samenstelling van de Cliëntenraad wordt gestreefd naar een zo breed
mogelijke samenstelling vanuit de cliënten
en belangenorganisaties. De Cliëntenraad
draagt zorg voor informatie, hulp en advies
aan cliënten en komt op voor hun belangen.

Voor wie?
Wij zijn er vooral voor de mensen met een
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inkomen rondom het minimum, bijvoorbeeld die met een uitkering. Wij helpen de
inwoners van onze gemeente die problemen hebben met aanvragen van een uitkering en wijzen die op het bestaan van
diverse minimaregelingen.

Wie zijn de leden?
De Cliëntenraad bestaat uit 10 leden, allemaal vrijwilligers. De leden hebben allemaal
ervaring met één of andere uitkering, en
zijn dus zeer betrokken bij de belangen van
de doelgroep.
Wat doen wij?
Wij behandelen klachten bij het aanvragen
van een uitkering. Wij houden scherp de
toepassing van de wet- en regelgeving in de
gaten. Ook het functioneren van de betreffende organisaties ( WIZ, De Zuidhoek,
SMWO) wordt gevolgd. Verder volgen wij
instanties die er speciaal voor de minima
zijn, zoals bijvoorbeeld de Voedselbank. Wij
kunnen u voorzien van informatie en documentatie. Maar vooral komen wij op voor
jullie belangen.
Voor hulp en advies kunt u altijd bij ons terecht. U kunt iedere werkdag tussen 8.00
en 17.00 uur telefonisch contact opnemen
met één van de adviseurs van de Cliëntenraad.
Kijk voor informatie ook op onze website
www.clientenraadwwb-sd.nl
De telefoonnummers zijn:
M. de Jong 06 54313961
en
C.Verweel 06 81297969

Opbrengst diverse collecten:
Soort collecte
Kankerbestrijding
Hartstichting
Longfonds
Kinderhulp
Gehandicapte sport
Nierstichting
Diabetes
Brandwondenstichting
Woord en daad

2013
1.387,79
943,49
753,87
698,14
615,00
894,20
892,02
656,92
819,85

2014
1.375,06
624,00
753,46
597,85
415,00
649,90
loopt nog.
597,11
737,93

ALLE bEDRAGEN IN EuRO’S
De jaarlijkse collecte voor de Nederlandse hartstichting heeft dit jaar in Nieuwerkerk
24% minder opgebracht dan in 2013. Oorzaken zijn de economische achteruitgang en
het steeds moeilijker worden om collectanten te vinden. Hierdoor is er dit jaar niet overal
gecollecteerd.
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Recept

Hier ons lekkerste toetje!

witte chocolademousse
(4-6 personen)

ingredienten
- 1 blaadje witte gelatine
- 2 eetl. melk
- 125 gr. witte chocolade
- 1 eiwit
- 1 zakje vanillesuiker
- 125 gr. slagroom
- 250 gr. aardbeien (ter decoratie)
* de galatine in ruim koud water weken
* de melk en de stukjes witte chocolade 10
min. stomen op 100 graden
* na het stomen roeren tot de chocolade is
gesmolten
* de galatine uitknijpen en door het
chocolademengsel roeren tot het is opgelost
* als de gelatine is opgelost het mengsel laten
afkoelen tot het yoghurtdikte heeft
* het eiwit met de vanillesuiker stijfkloppen
* slagroom met de suiker stijfkloppen en door
het chocolade mengsel scheppen, daarna het
eiwit erdoor heen roeren
* alles in de koelkast laten opstijven en in
bakjes doen

EET SMAKELIJK!
Familie de Bilde uit “de Grutterie”

De pollepel
gaat door naar
Annemiek Otte!

Het bestuur van Nieuwerkerk Bruist! kijkt
tevreden terug op het
feest in juli. Er is door
een vernieuwd bestuur
enthousiast gewerkt aan
een grootse invulling tijdens
die drie dagen.
De sport- en spelmiddag was
weer een groots succes. Tijdens de Avondmarkt was het weer een gezellige drukte. We
hebben in deze editie nog meer mensen gezien dan tijdens de eerdere edities. Er was
ruim voldoende te eten en te drinken. De
marskramer was een geslaagde actie van de
ondernemersvereniging.
Tijdens de bruisende zaterdag was er eigenlijk
te veel om op te noemen en dat gaan we dan
ook niet doen een paar dingen willen we er
uit lichten. Dit jaar is voor het eerst in samenwerking met Bakkerij Ten Hove een boluseet-wedstrijd opgezet met een heuse
wisselbokaal voor de winnaar die volgend jaar
zijn titel mag komen verdedigen. Als slotactie
had Nieuwerkerk Bruist gekozen voor een
schuimparty. Dit bleek een daverend succes,
een voortdurend door schuim gevuld stuk
grasveld op de Kerkring werd het toneel van
nog kleine kinderen en ook ouders die meer
dan drie kwartier door het schuim heen liepen
te hossen en springen op muziek die geleverd
werd door Rinko Sound.
Het bestuur kijkt dus terug op een zeer geslaagde editie en voorzichtig denkt men al
weer aan de editie van 2015
Om zo’n uitgebreid evenement te realiseren
heb je veel sponsors nodig, gelukkig hebben
zij ons dit jaar weer ruimschoots ondersteund,
waarvoor dank! Maar….zonder vrijwilligers
zou dit feest absoluut niet kunnen worden
uitgevoerd. Op deze plaats daarom nog eens
zeer vriendelijk dank aan hen!
Tot slot: Stichting Nieuwerkerk Bruist! zit
met een vacature. Na 5 jaar ondersteuning
heeft de secretaris Jan Peter Niemantsverdriet
het stokje overgedragen binnen het bestuur
aan Elly van Lieshout en is een extra bestuurslid gewenst om alle activiteiten te helpen in
goede banen te leiden.
Ziet u het zitten om ons te komen assisteren?
Bent u bereid om enkele vergaderingen per
jaar bij te wonen en tijdens de bruisende
dagen de handen uit de mouwen te stropen?
Meld u zich dan s.v.p. aan via
info@nieuwerkerkbruist.nl
Met vriendelijke groet,
Het bestuur.
Het bestuur van Nieuwerkerk Bruist! is
nog op zoek naar iets ludieks om de
aandacht te vestigen op het dorpsfeest, dat
in 2015 weer van start zal gaan.
Dus heeft u nog een goed idee, neem dan
contact op met de secretaris, Elly van
Lieshout (Dolfijnstraat 33).
Telefoon: 642213 mail:

info@nieuwerkerkbruist.nl
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(Advertentie)
De Rabobank is al een aantal jaren
– op de pinautomaat bij de C1000 na –
verdwenen uit het dorp. Maar Nieuwerkerk
wordt niet vergeten. Omdat de Rabobank
meer wil zijn dan alleen een geldinstituut,
zijn er onder andere ambassadeurs
aangesteld. Dit zijn persoonlijke
aanspreekpunten, die aanwezig zijn bij
lokale (sponsor)-activiteiten, evenementen,
verenigingen, vergaderingen en
bijeenkomsten. Ze weten wat er speelt in de
regio. En zij weten ook de weg binnen de
bank, zodat een vraag sneller aan de juiste
persoon kan worden doorgespeeld.
Hanneke Punt is ambassadeur voor
Dreischor, Nieuwerkerk en Ouwerkerk. Zij is
werkzaam bij Rabobank Oosterschelde als
Communicatie Adviseur. Naast haar werk
is ze ook nauw betrokken bij ons dorp met
diverse bestuursfuncties. “Als je kunt, ga
dan vrijwilligerswerk doen, dat levert
zoveel op!”
Hanneke vertelt enthousiast dat ze samen
met haar collega’s in het kader van NLDOET een groep dementerenden een
heerlijke middag hebben bezorgd in
kinderboerderij De Punt. En dat ze
appelboxen heeft uitgedeeld op de
spelletjesmiddag van NieuwerkerkBruist!
“Ik ben geen klachtenbureau, maar ik sta
altijd open voor mensen die ik kan helpen
met advies, ondersteuning of sponsoring
en ik probeer zoveel mogelijk in het dorp
aanwezig te zijn.”
Voor vragen over sponsoring en de
Clubkascampagne kunt u bellen met
Hanneke Punt. Zij is op werkdagen
bereikbaar via (0113) 248200 of via
communicatie@oosterschelde.rabobank.nl
Of kijk op de website
www.rabobank.nl/oosterschelderegio
voor meer informatie.
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PG Nieuwerkerk
ACTIEF

dringend aan vervanging toe. Inmiddels
zijn de eerste werkzaamheden begonnen, de
oude cv-installatie is ontmanteld en de eerste reparaties aan het dak uitgevoerd.

Johanneskerk in de steigers

Snel herstel was gewenst
Aanleiding voor de renovatiewerkzaamheden waren de bevindingen van de Monumentenwacht die tijdens inspecties diverse
gebreken aan de Johanneskerk constateerden die om snel herstel vroegen, vertelt de
voorzitter. In het jaar 2009 en 2010 is vervolgens een bouwkundig verslag gemaakt
met daarbij een onderhouds-/instandhoudingsplan door Rothuizen architecten uit
Middelburg. Om de financiering van de renovatie mogelijk te maken heeft het College van Kerkrentmeesters van de PKN
Nieuwerkerk diverse acties op touw gezet

hoofdstad. Vrijwilligers uit de Protestantse
kerkgemeente zorgen voor de ontmanteling
van de oude cv-installatie en plaatsen tevens
een nieuwe verwarming die installatiebedrijf Deurloo uit Noordgouwe zal leveren.
Specialist in glaswerk, ’t Oude Glasuus uit
Nieuwdorp, pakt het nodige herstel van de
raampanelen en glas-in-lood op. Schildersbedrijf De Wit uit Nieuwerkerk neemt het
nodige schilderwerk voor haar rekening.

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. Momenteel ondergaat het pand
een ingrijpende restauratie die mede mogelijk is gemaakt dankzij vrijwillige bijdragen, actiedagen, subsidies en giften
van overheden en fondsen.

Momenteel ondergaat de Johanneskerk in het centrum van Nieuwerkerk een ingrijpende restauratie.

“Wie al een rondje rond de kerk heeft gemaakt in Nieuwerkerk heeft het uit 1490
stammende monument al volop in de steigers zien staan”, laat Frans Dieleman als
voorzitter van de bouwcommissie tevreden
weten. De steigers zijn onder meer nodig
om meerdere delen van het gebouw te renoveren die in slechte toestand verkeren,
zoals de leien dakbedekking, het metselwerk van de buitenmuren en de panelen
van de glas-in-lood ramen, licht hij toe.
Ook zal de bliksemafleiding een noodzakelijke aanpassing ondergaan en zal een gespecialiseerd bedrijf de algenaangroei op de
muur aan de noordzijde van het monument
verwijderen. Verder is binnen in de kerk
dringend herstelwerk nodig, onder meer
aan de muur achter het orgel en naast de
preekstoel, laat Dieleman zien. Om het tijdens de kerkdiensten aangenaam warm te
houden was ook de verwarmingsinstallatie

met hulp van vele vrijwilligers. Deze liepen
uiteen van gezamenlijke actiedagen met geldinzamelingen tot eenmansacties als een gesponsord fietsplan. Tevens is een
fondswervings-commissie in het leven geroepen om diverse private en overheidsgelden aan te trekken. Daarbij is ook een
subsidie van de Rijksdienst voor Cultureel
Erfgoed in de wacht gesleept. Uiteindelijk
zijn voldoende financiële middelen geworven om alle noodzakelijke renovaties uit te
voeren, laat het College weten.
Gespecialiseerde bedrijven aan de slag
Diverse gespecialiseerde renovatiebedrijven
zijn eind augustus al aan de slag gegaan om
het monument aan de dorpsring weer tip
en top te maken. De dakrenovatie is in handen van Jobse BV te Middelburg. Verder is
de aanbesteding van bouwkundige werkzaamheden uitbesteed aan de bouwgroep
Peters, eveneens afkomstig uit de Zeeuwse

Zoektocht naar sponsors
nog niet beëindigd.
Dieleman is bijzonder blij dat na jaren van
voorbereiding het herstelwerk nu is begonnen. Dank gaat volgens hem uit naar alle
subsidieverstrekkers en vrijwilligers die de
opknapbeurt mogelijk maken. Toch is het
benodigde totaalbedrag voor de restauratie
nog niet volledig binnengehaald. Daarom
gaat de zoektocht naar sponsoren gewoon
verder. Dieleman richt ook graag een verzoek voor vrijwillige bijdragen aan particulieren en bedrijven in Nieuwerkerk en
omgeving die het beeldbepalende monument en de kerkelijke functie hiervan een
warm hart toedragen. Uw giften zijn welkom
op
IBAN
nummer
NL53VLB069.98796.71. Meer informatie
over de fondsenwerving en voortgang hiervan is te raadplegen via de website van de
Protestantse gemeente op www.pknnieuwerkerk.nl. Op deze website is verder alle informatie te vinden over de wekelijkse
zondagsdiensten, pastoraat, jeugdwerk,
commissies en activiteiten in de monumentale kerk en het aangebouwde kerkcentrum
Punt-3. Onlangs zijn in de gemeente weer
de kinder- en jeugdactiviteiten gestart voor
de kinder(knutsel)clubs Knots en Jofel, de
jeugdcatecheses Rock Solid en Solid
Friends en de Jongerengespreksgroep 15+.
Op de homepage van de website
www.pknnieuwerkerk.nl zijn verder de wekelijkse aankondigingen 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 ontmoetingscentrum
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 belangstellenden
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 ‘Wereldwinkel’
aanwezig waar bezoekers van het Hart producten kunnen kopen als Max Havelaarkoffie, rijst, thee, chocolade en diverse
cadeauartikelen.

Op de boerderij aan de Sluisweg van
Marion en Peter Vrij word ik luidruchtig
begroet door hun hobby. Eén bruine en
drie zwarte Flatcoated Retrievers laten
hun vrouwtje weten dat er bezoek is. Ze
hebben volop de ruimte om heerlijk met
elkaar te spelen en ze hebben zelfs een
eigen zwembad tot hun beschikking! In
de gezellige woonkeuken aangekomen
krijg ik te maken met één van hun drie
katten die steeds aanhalig op mijn schrift
gaat zitten. In de woonkamer tortelen wat
Valkparkieten met uitzicht op een
aquarium vol Guppen en in de tuin staat
een groot kippenhok. Het is wel duidelijk
dat ze van dieren houden.
De Flatcoated Retrievers zijn familie van
o.a. Labradors en Golden Retrievers,
maar zijn beduidend slanker en actiever.
De Retrievers zijn gefokt om de prooi van
de jagers op te halen. Ze zijn dus snel,
hebben uithoudingsvermogen en een
goede neus, houden van zwemmen, maar
bovenal moeten ze heel goed naar hun
baas willen luisteren. “Toen ik in 2001
mijn eerste hond kreeg, de zwarte Tirza
waarmee ik jachttraining ging doen, was
ik meteen verkocht. Het zijn echte
werkhonden en ik hou van hun energie”,
aldus Marion. “Al na een paar weken
werd het me duidelijk dat er nog eentje
bij zou gaan komen.”
Een jaar later kwam de bruine Cheyenne
hun gezin versterken. Vanwege haar heeft
Marion toen hun kennelnaam aangevraagd: Ponnes Liberty. “Ponnes is een
bijnaam van me en Liberty betekent vrij”,
verklaart ze lachend. “Om een nestje te
kunnen krijgen wat goedgekeurd is door
de Flatcoatvereniging moeten je honden
aan veel eisen voldoen: showresultaat,
werkresultaat, gezondheidsverklaring en
je moet haar voor het vijfde levensjaar
laten dekken”. Niet zo eenvoudig dus.
Cheyenne heeft zes pups gekregen,
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waarvan één het niet gehaald heeft. Uit
dit nest hebben ze Libby gehouden, ze is
een evenbeeld van haar moeder.

het moeilijkste, met dirigeerwerk, waarbij
de honden met behulp van gebaren en
geluiden eerst op een bepaalde plek in het
veld moeten gaan zitten, en van daaruit
naar een duif moeten zoeken. En een
proef waarbij de honden eerst door het
water gaan om daarna een sleepspoor te
volgen naar een eend en deze terug te
brengen. “Er staan dan drie juryleden om
je heen en zodra ze allemaal hun boekje
omhoog houden, ben je af. Ontzettend
spannend dus!”

In 2008 zijn ze van het Koningin
Maudplein naar de boerderij getrokken.
Helaas kon Cheyenne er nog maar een
jaar van genieten, want toen bleek ze
kanker te hebben en hebben ze haar
moeten laten inslapen. Er was heel veel
werk aan de oude boerderij. Van het
sloophout maakt Marion nu weer leuke
hebbedingetjes, die ze af en toe op
marktjes verkoopt. Een gedeelte van de
opbrengst gaat naar het hondenkankerfonds.
Libby is Marion’s eerste hond waarmee ze
voor niveau A aan het trainen is. In 2010
kreeg Libby haar eerste nest met wel
twaalf pups! “Dat was me een werk,”
vertelt Marion, “acht keer per dag alle
pups voeren, we moesten gewoon
schema’s maken, maar ze hebben het
allemaal overleefd.” Uit dit nestje hielden
ze Chanou.

In 2013 kreeg Libby haar tweede nest, ze
kreeg toen tien pups, waarvan er negen
overleefden. Hieruit hebben ze Pien
gehouden. In juni stierf hun eerste hond
Tirza. Eind dat jaar kregen ze Chanou’s
zusje Maggie weer terug, omdat het niet
zo goed ging met haar eigenaresse, zodat
ze weer vier dames in huis hadden.
Niveau C behelst vijf testen met o.a.
apporteren op land en in het water, af
blijven liggen, vooruit sturen en komen
op bevel. Bij B komt erbij: de dummy op
zicht kunnen vinden in het veld.
Verloren/zoek in het bos. En eerst door
het water zwemmen en daarna de
dummy in het bos vinden. Niveau A is

De honden vergen heel veel tijd en werk
en haar moeder kwam altijd op de pups
passen als Marion moest werken. Daarom
is Marion gestopt met haar parttime werk
bij de bakker. Marion gaat twee keer per
dag met de honden naar het bos. De
jachttraining van de honden gebeurt in
Dinteloord of in Roosendaal, twee tot
drie keer per week. En driemaal per jaar
houdt ze een reünie voor haar pups en
eigenaren, met aanhang. Zo kwam
gisteren ook de papa van het stel gezellig
uit België mee. In de winter houden ze
een snerttocht op het strand, waarbij er
goed in de gaten moet worden gehouden
of er niet één van de honden de duinen
induikt. En gaan Marion en Peter op
vakantie, dan nemen ze natuurlijk de vier
honden mee!
Marion doet echt alles voor haar
Flatcoats, zo is ze met Tirza naar een
‘hondenfluisteraar’ geweest, omdat ze
bang was voor knallen, helaas zonder
resultaat. Ook de hondenfysio in
Ouwerkerk wordt bezocht bij blessures of
bij artroseklachten. En toen Libby bij het
duiken naar een dummy in de
Ouwerkerkse Kreken een stokje in haar
neus kreeg, werd in volle vaart naar de
dierenarts in Middelharnis gereden. Daar
bleek het om een stokje te gaan van wel
12 cm die uit de proestende en bloedende
neus werd getrokken. “Gelukkig was het
stokje zacht van het water waardoor het
mee boog in haar neus, anders had ze er
zich een oog mee kunnen uitsteken”
bibbert Marion nog na. “In het dorp
noemen ze me denk ik het gekke
hondenvrouwtje”, zegt ze lachend. Ik
denk inderdaad dat ze gek is. Gek op haar
dieren!
www.ponnesliberty.nl

