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Colofon.
“Gruttenpraet” - dorpskrant voor
Nieuwerkerk - is een initiatief van
Roelie Deurloo en Janet van As.
“Gruttenpraet” verschijnt 2 x per
jaar (mei en november) huis-aanhuis in Nieuwerkerk.
Redaktie:
Roelie Deurloo, Janet van As,
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

Voorwoord
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jawel hoor, eindelijk vliegt de pollepel
uit naar de ander kant van het dorp!
Ook zijn de mannen van het gemeente archief druk in de weer geweest voor een stukje geschiedenis van
ons dorp

Als u plannen hebt om ‘iets op poten
te zetten’, neem dan contact op met
Beste Gruttenpikkers.
ons, dan zetten we het in onze agenda,
Alweer het 5e Gruttenpraetje ligt voor want deze krant ligt bij alle Gruttenu en voor het eerst is het aan mij om pikkers op de mat, dus stuur uw agenhet voorwoord te schrijven.
dapunten in.
Ik zal mezelf kort voorstellen. Ik ben
Nathalie de Bilde, 18 jaar en 2e jaars
student Sociaal Agogisch Werk. De
moppen, puzzels, recepten en ‘uit de
school geklapt’ komen van mijn hand.

Of heeft u een leuk verhaal of hobby
die u met ons wilt delen? Doe ons
even een berichtje en wij komen graag
bij u langs!

Weer veel leesplezier in deze vrolijke
In de Gruttenpraet die u voor u hebt,
en goed gevulde Gruttenpraet!
staan weer leuke stukjes over o.a. het
zwembad ‘Dolfijn’, de volkstuintjes en Nathalie.

HET GAT VAN
NIEUWERKERK.
- de stand van zaken - door Jan de Jonge

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

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

Je hoort de laatste tijd wat praatjes over de invulling van het Gat van
Nieuwerkerk. Aangezien praatjes geen gaatjes vullen heb ik contact
opgenomen met een belanghebbende, dhr. Rien Schot van
JUMBO/Schot supermarkt, om te vragen of er veranderingen te
verwachten zijn m.b.t. het Gat van Nieuwerkerk.
Er is een bestemmingswijziging aangevraagd.
De nu geldende bestemmingsplannen passen niet meer binnen de
nieuwe ontwikkelingen. Plan voorbereiding bestemmingsplan “Entree
van Nieuwerkerk”, is opgestart. Een procedure van wijziging van
bestemming zal , is de verwachting, een jaar tijd vergen.
De wijzigingen zijn: Verplaatsen van twee supermarkten(JUMBO/Schot
en Aldi ) en kleinschalige detailhandel naar de Stolpweg ( ’t Gat)
Onder voorwaarden verplaatsen tankstation naar Stolpweg ( ’t Gat)
Herbestemmen detailhandelsfunctie Deltastraat 24 (nu Jumbo/Schot)
Wat dit laatste wijzigingspunt betreft, kon dhr. Schot mij zeggen dat
waar nu de Jumbo is een tuincentrum zal komen.
Hij schatte in dat een en ander tweeënhalf tot drie jaar zal duren.
Hopelijk kunnen we dan na vele jaren gaan spreken van de Entree van
Nieuwerkerk in plaats van het Gat van Nieuwerkerk.
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De poortwachters van Nieuwerkerk
Toen Nieuwerkerk Bruist! zijn eerste
dorpsfeest organiseerde in 2010, werd
aan Huib de Valk gevraagd of hij een
toegangspoort kon fabriceren. Ja,
natuurlijk kan dat. Maar toen hij door
Wemeldinge reed, waar dat jaar
koningin Beatrix op Koninginnedag
was geweest, zag hij een prachtige
poort te koop staan. Een replica van
Huize ten Bosch, voor maar €150 en
dat voor zo’n mooie poort! Het bestuur
ging akkoord, maar toen rees de
volgende vraag: hoe krijgen we dat
gevaarte in Nieuwerkerk?
Banus Neele

Eerst werd geprobeerd met de veekar van
Leon van der Wel. “Maar ja, daar pasten
net de gordijntjes in”, vertelt Huib, “dat
ging ‘m niet worden.” Gelukkig werd er
een grote sponsor gevonden in de vorm
van een vrachtwagen, met een kraan er
bovenop van André in ‘t Veld. Zo kon de
poort in gedeeltes erop worden gehesen.
Het was nog even spannend op de
Zeelandbrug, want er stond die dag
windkracht 7-8. “Zeg maar: wat een
ploeg is voor een boer, is André voor het
zwaar vervoer. Want zonder hem waren
we nergens geweest!” aldus Huib en

Banus Neele, die samen met een aantal
andere mannen ieder jaar veel hand- en
spandiensten verricht voor Nieuwerkerk
Bruist!
Op het erf van Robert van de Zande werd
de poort uitgeprobeerd. Eerst het dak in
elkaar, daarna de acht schotten voor de
staanders.
Het was even puzzelen, maar het lukte.
Het bestuur had een vergunning
aangevraagd en de poort kon worden
geplaatst op de Burg. van Veenlaan, zodat

Huib de Valk

het verkeer dat er niet door paste, via de
zijweg kon gaan. Banus Neele, Huib de
Valk, Piet Hart, Jan Stins en Jaap van
Dienst (voor het elektra) waren wel twee
dagen bezig met opbouwen. Wim van de
Zande zorgde met zijn heftruck dat de
zware delen op hun plek kwamen. Jan
van den Bos stond op de uitkijk tijdens
het opbouwen, maar toch reed een hoge
vrachtwagen tegen de bovenkant van de
poort aan. En dat terwijl Jan Stins en Jaap
van Dienst in de poort stonden om het
elektra vast te maken! Wat een schrik!
“Jan van den Bos stond te springen van
kwaadheid
omdat
de
vrachtwagenchauffeur dacht
dat hij er wel door kon,
ondanks
Jan’s
waarschuwingen. Gelukkig
hadden
de
mannen
binnenin niks.” En met een
nieuwe lat werd de poort
weer gerepareerd.
“Het is fantastisch dat zo’n
feestpoort volledig gratis
door de mensen uit het dorp
kon blijven bestaan. We
konden gratis stroom halen
bij Sjaak Verwijs. En we
konden naar d’Achteromme
voor schroeven, duct-tape,
verf en bouten.
(Lees verder op pagina 5)
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Leefbaar
Nieuwerkerk:
Dorpsraad Nieuwerkerk
Lena Brouwer
Burg. Van Eetenstraat 100
4306 CW Nieuwerkerk
En nooit werd er een rekening gestuurd”,
glunderen de mannen.
De opslag van de poort werd na één jaar
verplaatst naar Otto Ruysenaer, omdat bij
Robert de aardappelkisten allemaal
moesten worden versjouwd voordat de
poort erin kon. De laatste twee jaar heeft
Rinus Matthijsse geholpen met
opbouwen, omdat er helaas een paar
mensen waren ontvallen.
In 2014 heeft de poort voor het laatst
gestaan. “Het is net een Ikea-kast, die
moet je ook niet steeds uit en in elkaar
zetten.” De poort werd na vijf jaar te
gammel om nog veilig te zijn, mede
omdat er toch wel ieder jaar tegenaan
werd gereden. De opslag werd steeds
meer problematisch en ook de zwarte
man kwam erin, dus echt fraai was hij
niet meer. Wim Kooijman heeft ‘m nog
geprobeerd te verkopen, maar helaas, de
poortenmarkt was net als de huizenmarkt
ingestort, zodat dit jaar de poort is
gesloopt, met enthousiaste medewerking
van Pieter Flikweert. Het hout ging naar
iemand met een open haard, en de rest
werd door Huib naar de stort in Zierikzee
gebracht.
Bij Onderdak stuitte hij echter op een
politiecontrole. Oei, de geleende
aanhanger had niet de juiste
kentekenplaat en ook de stekker was
kapot, zodat de verlichting niet
functioneerde. En tot overmaat van ramp
had Huib ook zijn rijbewijs niet bij zich,
wat resulteerde tot een boete van bijna
€100. Soebatten hielp niet. Zo werd de
goedkoop onderhouden poort toch nog
duur! Jammer.
De grutjes van Jacq.
Nieuwe website!

www.dogfood-service.nl
Voor hond en kat: BROKKEN & BARF

Stichting Nieuwerkerk Bruist!
secretaris Elly van Lieshout
Dolfijnstraat 33
4306 CX Nieuwerkerk
info@nieuwerkerkbruist.nl
IJsvereniging Nieuwerkerk
Sam Flikweert
Deltastraat 16
4306 BJ Nieuwerkerk
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Kinder en meisjeskoor Jedaja
Cornelieke Blok
Weststraat 42
4306 CN Nieuwerkerk
Ons dorpshuis
Poststraat 20
4306 CA Nieuwerkerk
www.ons-dorpshuis.nl
Dartclub de Juupzuupers
Wil van Stippent
Stekelstraat 8
4306 CB Nieuwerkerk
Stichting Ontmoeting
Dea den Boer
Ooststraat 24
Nieuwerkerk 4306 AC
www.ontmoeting.org

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

Knutselclub KNOTS:
Leny Nuyens
Deltastraat 13
nieuwerkerk
06-30506661

Muziekvereniging O&U
Ans Plug
Esdoornstraat 30
4306 AH Nieuwerkerk

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

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

Protestantse Gemeente Nieuwerkerk
Postbus 33
4306 ZG Nieuwerkerk

Tennisvereniging Duiveland
Mark Lodewijk
Stolpweg 2 4306 BG
Postbus 29 4306 ZG
Nieuwerkerk
Vrouwen van nu
Eva Bax
Loensweg 6
4306 NB Nieuwerkerk
ooststr45@zeelandnet.nl.
Voetbal SKNWK
Secretaris Fernando Bom
Postbus 146
4300 AC Zierikzee
Bezoekadres:
Stolpweg 4b
4306 BG Nieuwerkerk
www.sknwk.nl
Secretariaat@sknwk.nl
Gospelkoor Together
Wilma de Valk
Tuinstraat 15
4306BX Nieuwerkerk
secretaris@gospelkoortogether.com
website: www.gospelkoortogether.com

Gereformeerde Gemeente
Molenstraat 16
4306 CG Nieuwerkerk
Post 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
Stichting Kebene
Arianne Dorst
www.kebene.com
‘Mama Holland’
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Per boot
naar
Nieuwerkerk.
Het vergt een beetje voorstellingsvermogen, maar de eerste mensen die proberen op Duiveland een bestaan te
vinden treffen een ruw en oneffen land
aan, met overal kreken.
Er zijn geen wegen, dus bijna alle
transport moet per boot, en daarom
komen de eerste nederzettinkjes dicht
bij een kreek die verbinding geeft met
de omgeving.
Zo ook Nieuwerkerk, de eerste huisjes
worden gebouwd aan de Sweene, het
latere Steenzwaan, omdat men daarover, via de Gouwe, naar Zierikzee kon
varen om een schaap, boter, vis of darinck te verkopen of te ruilen voor wat
eigen levensbehoeften.
Als er omstreeks de elfde eeuw een dijk
om Duiveland gelegd wordt, wordt ook
het Steenzwaan afgedamd.
Gelukkig is er nog een vaart die naar het
Gouweveer loopt, waar aan de andere
kant van de dijk een paar pontjes naar
Zierikzee varen, het miteveer en het korenveer.
In 1508 maakt er een belangrijk iemand
gebruik van deze vaarweg.
Omdat Anne van Bourgondië is overleden,
beleent keizer Maximiliaan op 21 sep.
1508 de heerlijkheid van Duiveland aan
zijn nicht, Anne van Borssele, Vrouwe van
Veere, die daarmee dus de nieuwe ambachtsvrouw van Duiveland wordt.
Het is gebruikelijk dat zo iemand dan een
inhuldigingstocht maakt, vooral om het
plaatselijk bestuur gelegenheid te geven
hun eed van trouw te vernieuwen.
Rentmeester Jan Corneliszoon noteert de
volgende onkosten:
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Gruttenpraet
Op 21 oct.1508 komt Anne ’s middags
met de “hue” (type zeilboot) aan bij het
Gouweveer met haar begeleiders, bagage
en kookgerei. Er wordt 4 schellingen en
2 grooten betaald voor het vervoer en
voor het aan de kant zetten met roeiboten
bij het Gouweveer.
Er is daar een kleine nederzetting waar
nog 9 grooten rondgedeeld worden aan
aalmoezen.
Het hele gezelschap wordt daarna met 16
schuiten naar Nieuwerkerk gevaren, en
omdat de schippers twee dagen hebben
liggen wachten, krijgen ze 8 grooten per
boot; samen 5 schellingen 8 groten, plus
nog 4 grooten drinkgeld. (1 schelling is
12 grooten, is ca.f.0,30)
Aangekomen in haar huis, het zogenaamde Heerenhuis aan de Ring op
Nieuwerkerk (waar nu Hebron is), wordt
er op Zaterdag het volgende gekocht:
Vijf pond kaarsen ten huize van Heijn
Hugeszoon, de “naijer” te Nieuwerkerk
met acht en een half pond boter, eieren,
en aarden potten en pannen.
Aan Emma Roels wordt er betaald voor eieren en brood.
En er worden 5 kabeljauwen gehaald in
Zierikzee en karpers op Oosterland.
In 1610 komt er een dam in de Gouwe,
de Steenen dijk, met een weg er overheen
die Duiveland met Schouwen verbindt,
en dan is dat gesjouw over water niet
meer nodig.
Het zal tot 1944 duren eer er weer naar
Nieuwerkerk gevaren moet worden, en in
1953 gebeurt het onder heel andere omstandigheden nog een keer.
Laten we hopen dat het heel lang duurt
eer het weer nodig is.
Meer over Nieuwerkerk en zijn huizen
op:
http://communities.zeelandnet.nl/kesteloo

Nieuwerkerk, 2014, Wim Kesteloo.

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 een en ander in het volgende nummer te plaatsen. Zorg dat
uw bijdrage voor de volgende Gruttenpraet (uitgave november 2015) vóór 10
oktober 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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Kasteeltje op Nieuwerkerk?
In september van 2014 gaat de archeoloog drs. J. Jongepier na een
vondstmelding van de heer P. J.
Flikweert naar diens land bij de
Stolpwg van Nieuwerkerk.
Tijdens drainagewerkzaamheden
zijn veel baksteenresten naar boven
gekomen.

Drs. Jongepier bepaalt met een prikker de
grenzen, legt de coördinaten vast boort
een paar gaten en graaft een paar proefputjes. De rode vloerstenen, die ca. 35
tot 55 cm. diep liggen, beslaan maar liefst
een oppervlakte van ca. 35 bij 45 meter,
met aan de zuidoostkant een soort uitbouw, mogelijk een torentje.
Er zijn stukken rode vloertegel en stenen
opgeraapt, en een paar stukjes aardewerk.

De vondsten dateren uit ca.1300, en
omdat het zo groot is wordt er gedacht
aan een kasteeltje of iets dergelijks.
Reden genoeg om eens te kijken of er nog
wat meer over de geschiedenis van deze
plek te vinden is. In een kaart uit 1832
hebben we de tegenwoordige Stolpweg en
een paar boerderijen getekend.
Het rode vierkantje, gelegen op “het ôôge
blokje” aan de vroegere Frankeweg
(groen), geeft de plek aan waar er gezocht
is. De blauwe lijn is de Stolpweg. Rechts
boven het cijfer 18 ligt de boerderij van
Flikweert, aan de Stolpweg, bijna boven
op de vroegere Rasekeure- of Potterweg
(oranje).
Die wegen zijn, volgens de vele boringen
die er gedaan zijn, ontstaan op plaatsen
waar vroeger geulen liepen die zich later
met zand gevuld hebben, een bekend
proces.
Zonder precies te weten wat er gestaan
heeft, kunnen we wel vast stellen dat de
bouwplek aan twee voorwaarden voldeed:
Het land, “ut ôôge blokje”, lag wat hoger,
en het was dicht bij een bevaarbare geul.
De heer Flikweert weet er nog iets heel
interessants aan toe te voegen.
Tijdens het bouwen van de tegenwoordige boerderij omstreeks 1957 werden bij
het graven van de funderingen oude palissade-palen gevonden die een soort
kring vormden, ook op die plek was
sprake van namen zoals: “de ôôge- en de
lange zandpit”, en “’t ôôge stik”.
Dat was op de grens van de 16e (Botland)
en 18e mate.
Mogelijk was hier eerst een toevluchtsoord voor herders en werd er later een
motte-kasteel gebouwd van aarde en
hout, met een gracht en palissade.
Hoe het gegaan is kan pas na verdere opgravingen duidelijk worden, het is zelfs
niet zeker dat de twee plekken met elkaar
te maken hadden.
Uit verschillende aantekeningen over opof ontgravingen van wat de Zeeuwen
vluchtheuvels of vliedbergen noemen,
blijkt wel, dat er geen duidelijke eenheid
in bouw en gebruik is geweest. Nergens
worden de hier besproken plekken trouwens genoemd.
(Lees verder op pagina 9)
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Vervolg
Kasteeltje
op Nieuwerkerk
Terug naar het perceel waar de stenen gevonden zijn, dat in 1619 als volgt werd
beschreven:
“Het Bevang zijnde de 20e mate en
“Capelle hofstede”; langs Francken
weg tot de zeedijk, ten westen langs de
Rechte Dulve tot aan ‘t scheid dezer
mate; begonnen van het zuiden in”.
Het eerste van de acht stukken grond in
deze mate was van Agata Teelincqs, het
was een hoge meet (stuk grond) genaamd
Capelle hofstede. De belendingen waren:
Oost de Frankeweg, zuid en oost het
voorschreven land in de 19e mate, west
het volgende, en noord zijzelf.
De 2 Gemeten 170 Roeden werden bewerkt door Jan Adriaanse Bevelander.
Hier, noch in de rest van deze mate, stond
er toen nog een gebouw; alles was kennelijk gesloopt.
In 1730 stonden er bomen van Joost van
Esbroek, en in 1807 was de “Capellen
hofstede” een hoge meed korenland van
de erfgenamen van Jacob Berman.
Bij het lezen van de naam van het stuk
land: “Capelle hofstede”, ging mijn eerste
gedachte uit naar een kapel die er mogelijk gestaan had, en dat zou mooi zijn,
maar het lijkt juister om het in verband
te brengen met de familie Capelle die al
vroeg in Duiveland boerde.
De tijd zal het leren, er zijn nog meer mogelijkheden!
Tijdens recentelijke reparatie werkzaamheden in het land werden op ruim
een meter diepte nog twee haaks op elkaar staande muren aangetroffen onder
veel puin, met potfragmentjes, een stuk
koper, een loden kaarsenhouder of gewicht, een steen met een holte, botjes
en een dunne as laag.
Wim Kesteloo, Nieuwerkerk, 2015.
http://communities.zeelandnet.nl/data/k
esteloo/
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HONDENPOEP
Waren wij in Engeland,
jaren geleden en konden
geen hondenpoep ontdekken, in het hele gebied niet!
Maar wel bordjes waar op
stond dat je 10.000 pond
boete kreeg, als je de uitwerpselen van je viervoetertje liet liggen.
Vandaar, NERGENS poep
te bespeuren. Heb ik toenertijd nog een foto van gemaakt en naar onze
regering gestuurd.als ideetje. Maar nooit enige reactie terug ontvangen.En nou houden we helemaal niet
van alle regeltjes die er bestaan, maar in
dit geval heb ik zo toch mijn bedenkselen.
Want werken doet het blijkbaar wel!
Mijn vriendelijke, doch dringende oproep, naar alle mede dorpsbewoners:
Laten we onze schouders en poepzakken eronder zetten om ons heerlijk,
prachtig dorp poepvrij te krijgen!!!!!!
Kijk om je heen, werkelijk elk grasveld
ligt vol dogshit. In de Ooststraat, de eendenplas (willen kinderen spelen en vissen!!!), bij de scholen..... overal waar gras
is, maar ook op de stoepen, barst het van
de vers en minder vers gedraaide drollen!
1 drol heeft zo’n 2 weken nodig om verteerd te worden. Een hond doet zo’n 2 tot
3 drollen per dag..... tel uit je winst.
Och mensen, kom op! Het is zo’n kleine
moeite, en even wennen, om dat boter-

CREATIEVE

hamzakje mee te nemen en het drolletje
erin te pakken.
Zo fijn voor alle mensen en kinderen die
langs de grasvelden wonen en geen honden hebben.
Weet je, een drolletje van je eigen hond
of kind is langs zo vies niet, als die van
een ander..... maar alle mensen in het
dorp leven met onze hondendrollen! En
die op stoepen snap ik helemaal niet!
Laten we geen 10.000 pond boete nodig
hebben of andere opgelegde regeltjes,
maar het gewoon op een volwassen manier zelf doen. Voor ons mooi durp!
En misschien kan de Dorpsraad bij de gemeente vragen of ze net als in Plan West
om de 15 meter prullebakken en poepzakken neer willen zetten (van ons betaalde hondenbelastinggeld!!).
Succes!
Inge Lievense.

OPLOSSING .

Waar laat ik m’n hondjes?
vroeg toneelspeler Jaap zich af tijdens een repetitie in het Nieuwerkerkse
dorpshuis. Die zitten nu met z’n tweeën uren alleen.
Spontaan zei iemand toen: ’Dan neem je ze toch mee.’ Zo gezegd, zo gedaan.
Toen de uitvoering in februari dichterbij kwam,
vroeg Jaap zich af hoe het met de uitvoering
met z’n hondjes moest.
‘Daar verzin ik wel wat op,’ zei de regisseuse.
De oplossing kon het publiek zien tijdens de opvoering.
Toen liepen er twee chihuahua’s op het toneel
doodgemoedereerd rond tussen de gespannen toneelspelers.
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Keuveltje
met Marjan
Snelleman
door Roelie Deurloo

Marjan Snelleman is 1 van de vaste
krachten van zwembad Dolfijn. Een bruisende dame of moet ik meid zeggen, want
met haar vlotte overkomen zou je niet
zeggen dat ze 55 jaar moet worden.
Ze is niet van hier maar werkt hier zeker
30 uren in de week en kent veel mensen
en families uit Nieuwerkerk. Marianne
houd van het dorps gevoel, zoals op
Nieuwerkerk. Het is hier rustig, gezellig
en sociaal. De mensen spreken haar vaak
in t zeeuws aan. Dat geeft t ons-kent-ons
gevoel. Toch komt ze zelf oorspronkelijk
uit Gouda en woont al 20 jaar in Stavenisse; op Tholen. Ook zo’n type dorp als
Nieuwerkerk waar je makkelijk persoonlijk contact krijgt met mensen.
Ik kom op de woensdag morgen voor een
keuveltje en ze genodigd me uit in het
kantoortje. Eerst moet ze nog water testen en de verwarming aandoen. Er gebeuren nog meer geroutineerde handelingen.
Terwijl ze al pratend koffie haalt kijk ik
rond. Aan de wand hangt een groot planboard waar ze samen met haar collegavriendin Colinda Geuze, alle 265
leskinderen in doelgroepen hebben inge-

deeld. Ook de groep aqua-varia. Zo snel
als ze praat is ze ook weer terug, en enthousiast praat ze verder. Van het bestuur
van stichting Zwembad Dolfijn krijgen ze
veel vertrouwen en waardering. Colinda
en Marjan vullen elkaar goed aan.
Woensdags geeft ze aqua-variales dit is afwisselend aquajogging, aquarobic en
aquazumba. De groep bestaat uit 14
vrouwen en meiden die een 10 badenkaart hebben gekocht voor 43.- Soms
slaat iemand een lesje over en zijn ze met
minder, dat is heel fijn met zo’n kaart. De
‘knipjes’ blijven een jaar geldig. De dames
zijn allemaal totaal verschillend maar er
wordt veel gekletst. Soms beginnen ze per
ongeluk later of loopt zo’n les uit. Voor
de zomervakantie en voor de kerst gaat de
groep gezellig aan de koffie met taart.
mocht je als lezer zin hebben dan kom je
gewoon een les kijken en meedoen. De 1e
keer is gratis.
Ze werkt ook al 18 jaar in st. Maartensdijk als badjuf. Alleen in het zomerseizoen. ‘s Winters werkt ze in Bergen op
Zoom. Nadat ze een paar keer ingevallen
was voor een zieke, kreeg ze vast werk in
zwembad Dolfijn. Voor haar badjuffencarrière is ze kinderverpleegkundige geweest. Ze vind het ook ‘onwijs leuk’ om
kinderen les te geven. Ze is gespecialiseerd
in kinderen met ADHD, autisme en andere verwante problemen. Marjan probeert op een ontspannen en leuke manier
een band met ze te
creëren. Soms zwemt ze
mee, en soms geeft ze
les vanaf de kant.
Buiten haar werk om
sport Marjan 4 keer per
week. Ik kijk verbaasd
want ze zwemt ook veel
mee. ‘ja, Zegt ze lachend; ik moet er wel
een beetje goed uit blijven zien in badpak!’.
Ze ziet het ook als
hobby. Nog een hobby
van marjan is reizen;
verre reizen, rondtrekken met een rugzak op.
Zo heeft ze samen met
haar man in 4 weken
tijd door Syrie, Egypte,
Turkije en Israel getrokken. Ze kan er vol
passie over praten.
Naast leszwemen en
aqua-varia is er op
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woensdagmiddag vrijzwemmen. Ook is
er MBVO: meer bewegen voor ouderen.
En puppyzwemmen. In de agenda van
deze Gruttenpraet kan je lezen wanneer
er weer discozwemmen is.
Marjan zou graag tot haar pensioen hier
willen blijven; ze werkt met zoveel plezier.
‘Ik wordt ook zo blij en vrolijk van de
kinderen; ze maken het verschil op je
dag!’

Dhr. Bax; de voorzitter van zwembad Dolfijn, voegde nog wat wetenswaardigheden
over het zwembad toe: Zwembad ‘Dolfijn’
is een stichting sinds 1 september 2000.
De gemeente wilde het zwembad sluiten
maar de vrijwilligers en bevolking had hier
fel op gereageerd. Met behulp van M. Overbeeke (toendertijd voorzitter van de dorpsraad) is het een stichting geworden.
Dankzij donateurs en sponsors kunnen wij
nu op het dorp zwemmen. Ook zonder de
steeds minder wordende subsidie kan het
zwembad niet. In 2018 laait de discussie
weer op: dan komt er een overleg tussen
zwembad ‘dolfijn’ en de gemeente. Met de
vraag of het in 2019 nog wel open is.
Ook dankt het zwembad zijn bestaan aan
de vrijwilligers; veelal moeders die kassadienst of toezicht houden met disco
zwemmen, zwem 4-daagse en andere activiteiten. Een paar van deze toezichthouders hebben dan ook een BHV of EHBO
diploma.
Meer informatie vind u op
www.zwembaddolfijn.nl
en de agenda in dit krantje.
Ondertussen mag Nieuwerkerk nu al 46
jaar gebruik maken van een ‘eigen’ zwembad!
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door Roelie Deurloo

A G E N D A

In de achtertuin van zijn woning aan de
Touwbaan in Zierikzee praat ik met
André Flikweert. Ik had al eerder een
mail van hem gehad dat hij informatie
had over de geschiedenis van Nieuwerkerk. Hij doet al vele jaren historisch onderzoek naar zo’n beetje alles wat met
Nieuwerkerk te maken heeft. André wilt
deze informatie graag delen en daarom
wilt hij stukjes schrijven voor in ons

datum
Elke dinsdag
Elke woensdag
Elke donderdag
Elke vrijdag
22 mei ‘15

13 juni ‘15
2, 3, en 4 juli
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dorpskrantje. Dus hier een kleine kennismaking met deze export-grut.

gelmatig in Dreischor en in de grote kerk
in Zierikzee, met orkest!

47 jaar geleden is hij geboren en woonde
tot zijn studiejaren bij zijn ouders in de
bocht van de Sluisweg. Zijn vader was
daar na de ramp een boomgaard begonnen. Hij had 20 hectare fruitteelt; links
en rechts van het huis. Dit bedrijf is zo’n
8 jaar geleden verkocht aan de familie
Kik. Na de ramp vestigden veel kleine
boerderijen zich in de polder van Nieuwerkerk. De boeren begonnen zelfstandig
hun veeteelt en agrarische producten te
verbouwen. Die boeren kregen kinderen
die van dezelfde generatie waren als
André. Er is veel veranderd in Nieuwerkerk sinds die tijd; er zijn wijken bijgekomen (o.a. links en rechts van de
loensweg) en de boerderijen zijn veelal
verbouwd tot woonhuizen. Ondanks dat
het dorp zo veranderd is kent hij nog veel
mensen en voelt hij zich hier thuis.

André heeft samen met onder meer Wim
Kesteloo het plan om in de toekomst een
website te maken met alle informatie die
zij gevonden hebben over het verleden
van Nieuwerkerk. Het zou toch zonde
zijn van van al het zoeken in het archief
van de gemeente Schouwen Duiveland,
om dit niet te delen met belangstellenden.

André is in april 1992 afgestudeerd als jurist en na interne opleiding in Middelburg (waar hij ook woonde) in 2000 aan
de slag gegaan als officier van justitie. Na
15 jaar dit vak te hebben uitgeoefend in
Middelburg, Dordrecht en Rotterdam is
hij sinds februari 2015 rechter in Rotterdam. Hij woont nu al 10 jaar naar tevredenheid in Zierikzee. Af en toe pakt hij
de racefiets en fietst hij samen met zijn
vrouw door de polder van Duiveland om
te kijken of er wat veranderd is, elke keer
een andere weg. Zijn andere hobby is zingen in het koor ‘Luscinia’; ze zingen re-

tijd
11:50-12:50
10:00-11:00
19:30-20:30
8:45-9:30
13:00-14:30
v.a. 19:30

10:00-15:00

Tijdens het gesprek valt André regelmatig
bij met informatie over het verleden: - hij
heeft gezien hoe in 1975 de toren van de
kerk overnieuw is gebouwd, - er zit een
rare knik in de sluisweg omdat het voor
de ramp rechtdoor liep naar stevensluis,
- de hoge kerkstraat was vroeger een straat
vol winkels…
We hopen op veel meer geschiedenis uit
de hand van André Flikweert van Nieuwerkerk in de volgende “Gruttenpraeten”!

Theetuin de Stokroos
André en Jacqueline Slootmaker

Krabbenhoekseweg 2
4306 NL Nieuwerkerk
0031111 641389/0653 442746/ 0615 148524

ARCO PIEPER
Groenten en fruit

dinsdag en vrijdag in Nieuwerkerk

wat

waar

Banen zwemmen
Aqua-varia
Banen zwemmen
Baby-peuterzwemmen
Banen zwemmen

Zwembad dolfijn
Zwembad dolfijn
Zwembad dolfijn
Zwembad dolfijn
Zwembad dolfijn

Cd presentatie van Cindy
de Ronde, Han van de Wege,
strijkerskwartet Ichtus
en kinderkoor Jedaja
Voor stichting Hudson Taylor

Dorpskerk Dreischor

Boerenmarktdag van de
Gereformeerde Gemeente

Molenstraat
Nieuwerkerk

www.nieuwerkerkbruist.nl

Nieuwerkerk
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VAN VROEGER
Een joodse familie in Nieuwerkerk.
De joodse gemeenschap op Schouwen-Duiveland is altijd erg klein geweest. Aan
het eind van de 18e eeuw ontstond in Zierikzee een kleine joodse gemeenschap,
die in 1816 formeel werd erkend en in 1825 een eigen synagoge kon inwijden.
Ook in Nieuwerkerk heeft ooit een joodse familie gewoond, waaraan de naam
“Jodenslop” nog herinnert. De familie droeg de achternaam Wessels, een naam
die ook nu in de omgeving voorkomt, maar er is geen enkele verwantschap met
deze joodse familie. In dit artikel wil ik inzoomen op deze familie en op wat er
van hen en hun nakomelingen geworden is.
Aan het eind van de 19e eeuw zwermen
joodse families steeds meer uit, ook naar de
randen van de Nederlanden. In Middelburg is al langer sprake van joodse gemeenten, maar kort voor 1800 ontstaan behalve
in Zierikzee ook joodse gemeenschappen in
bijvoorbeeld Bergen op Zoom. In 1794
trouwen in die stad Jacob Wessels en Klara
Wessels. Jacob is in 1757 geboren in Rotterdam en Klara in 1764 in Waalwijk. In
Bergen op Zoom worden drie kinderen geboren: een zoon Andries (1796) en de
dochters Jetje (1797) en Antje (1801).
Omstreeks 1804 vestigen Jacob en Klara
zich in Nieuwerkerk. Kort na hun aankomst wordt in 1804 nog een dochter
Franzijna geboren. Jacob gaat in Nieuwerkerk als slagter (slager) aan de slag. In die
tijd wordt meestal de term vleeshouwer gebruikt. Dit beroep is niet toevallig. De
joodse spijswetten – al terug te vinden in
het Oude Testament – schrijven voor dat
voedsel afkomstig is van planten of geoorloofde dieren en bereid volgens bepaalde regels. Om volgens deze spijswetten te
kunnen leven, is het onontkoombaar dat de
eerste joodse bewoner in een plaats slager
is. Overigens hebben zich naast de familie
Wessels nooit andere joodse bewoners in
Nieuwerkerk gevestigd, behoudens een
enkel zeer kort verblijf. De leiding van de
joodse gemeente in Bergen op Zoom maakt
op 28 april 1805 een akte op ten behoeve
van Jacob: een verklaring dat zij bij eventuele armlastigheid de kosten voor hun rekening zullen nemen. Jacob en Klara vestigen
zich aan de Ring, op nummer A 25. Dit
pand zal in de 20e eeuw na herbouw weer
een slagerij worden (van Dingenis en Jacobus van der Wielen) en is dat nu nog: slagerij Timmers is er gevestigd. De oudere
Nieuwerkerkers herinneren zich nog wel de
naam Jodenslop voor de huidige Rehobothstraat. Het was zo bijzonder dat er joden in
Nieuwerkerk kwamen wonen, dat de steeg
naast hun woning naar hen genoemd werd.

Op 22 januari 1816 overlijdt de enige zoon
van Jacob en Klara, Andries. Hij is nog
maar 19 jaar oud en volgens de overlijdensakte slagter van beroep. Vader Jacob, inmiddels 58 jaar, raakt daarmee zijn
rechterhand en beoogd opvolger kwijt. Nog
in datzelfde jaar treedt een familielid als slagersknecht in dienst: de 21-jarige Levie Nathan Wessels. Hij is geboren in Werkendam
in 1795 en is waarschijnlijk een neefje van
Klara. Zijn vader is Nathan Wessels, geboren in Waalwijk als zoon van Joseph Wessels
en Rebekka Nathan. Zijn moeder is Sara
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horen behalve Jacob Wessels en zijn neef
Levie Nathan Wessels te Nieuwerkerk tien
leden uit Zierikzee, vier uit Tholen, drie uit
Sint-Maartensdijk, één uit Scherpenisse en
één uit Renesse. Neef Levie Nathan Wessels
zal in 1833 ouderling van de gemeente zijn
en in later tijd, vanaf 1856, “opzigter”.
Klara Wessels overlijdt in 1830 op 65-jarige
leeftijd. Jacob overlijdt twee jaar later, in
1832, bijna 75 jaar oud. Bij zijn overlijden
is Jacob eigenaar van de slagerij, van ruim
3 ha. grond en van een schuur, iets verderop
aan de Ring, vlak voor de huidige Wethouder van Klinkenstraat. Na het overlijden
van hun ouders blijven de drie dochters in
het huis aan de Ring wonen. Neef Levie
Nathan Wessels, die inmiddels 37 jaar oud
is en nog altijd ongehuwd, woont bij hen
in; hij neemt het slagersbedrijf voor zijn rekening. De jongste dochter, Franzijna, is de
enige uit het gezin die, in 1836, zal trouwen: met de joodse koopman Isaac Hartog
Velleman, afkomstig uit Kampen. Zij
wonen in bij haar beide zussen en verhuizen
in 1847 naar Kampen, waar zij twee jaar
later overlijdt. Inmiddels is zus Jetje in 1844
ongehuwd in Nieuwerkerk overleden. De
laatste zus Antje gaat inwonen bij haar zwaRechts op de foto, aan de oostkant van het “Jodenslop”
het pand waar het gezin Wessels vanaf 1804 woonde.
Foto: collectie Jan van Driel.

Levie, geboren te Werkendam als dochter
van Joseph Levie en Roosje Emanuel.
Jacob Wessels laat zich niet onbetuigd in de
kleine joodse gemeenschap op SchouwenDuiveland. Als op 8 januari 1817 een officieel kerkbestuur wordt aangesteld van drie
leden (het college van manhigim), maakt
Jacob daarvan als ouderling deel uit, naast
Zadok Levi van Oss als opzigter en Aron
Levinson als penningmeester. Tot de eerste
leden van de zogeheten Nederlandsche Israëlitische Ring Sijnagoge te Zierikzee be-

ger Velleman en overlijdt in 1867 te Bergen
op Zoom. Omdat de kinderen van Isaac
Hartog Velleman en Franzijna Wessels op
jonge leeftijd overlijden, heeft dit gezin
Wessels geen nakomelingen. De slagerij aan
de Ring zal vanaf 1850 geruime tijd als bakkerij fungeren.
Inmiddels is neef Levie Nathan Wessels
voor zichzelf begonnen. Hij trouwt in
1842, een week voor zijn 47e verjaardag, in
(lees verder op pagina 15)

GRUTTENPRAET NR. 5 - MEI 2015

Zuidland (Voorne-Putten) met Sara Salomon, die later steeds Saartje Levie genoemd
zal worden. Saartje is in 1810 geboren in
Venlo als dochter van Levi Salomon (in
1817 bij Well in de Maas verdronken) en
van Elisabeth Pinas Bennis (overleden in
Vierlingsbeek). In 1846 koopt hij van de
winkelier Johannes van der Ree een ander
pand aan de Ring (nr. A 8): op de plaats
waar in de tweede helft van de 20e eeuw de
Vege-supermarkt van de familie De Bil gevestigd was. In dat pand zet hij de slagerij
voort. Hij ontvangt een hypothecaire geldlening van mr. Cornelis van der Lek de
Clercq met als onderpand de woning en de
schuur aan de overkant van de Ring, die hij
van de kinderen Wessels heeft overgenomen.
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rolina de Wit (1854-1932), afkomstig uit
het Brabantse Sint-Oedenrode. Hij is koopman in Zuidland; in later jaren vestigen zij
zich bij hun zoon te Oostvoorne. Zij krijgen zes kinderen, van wie er maar liefst vijf
niet ouder worden dan twee jaar. Foto’s van
Nathan en zijn vrouw zijn te vinden op de
website van het Joods Historisch Museum.
Na hun overlijden worden zij begraven op
de zeer kleine, verscholen joodse begraafplaats in Zuidland, waar slechts vijf grafstenen staan. Op zijn grafsteen is het volgende
vermeld (vertaald): “P.T. (betekent: “hier is
begraven”) Een rechtschapen en eerlijk man
de geachte heer Nathan zoon van de geachte heer Levie en zijn moeders naam was
Sara gestorven heilige sjabbat 15 kislew
5688 T.n.Ts.B.H. Hier rust Nathan Levie
Rechts op de foto het hoge pand op de plaats
waar Levie Nathan Wessels tot 1857 woonde.
Foto: collectie Jan van Driel.

gebracht, louter en alleen vanwege hun
joods zijn. Foto’s van hen en hun kinderen
zijn eveneens te vinden op de website van
het Joods Historisch Museum. Hun oudste
zoon Nathan Benjamin komt op 30 september 1942 op 20-jarige leeftijd in Auschwitz om. Zoon Benjamin Leo overlijdt kort
voor de bevrijding, op 22 maart 1945, op
18-jarige leeftijd in Bergen-Belsen. Van
hem zijn verschillende brieven bewaard gebleven, die in het bezit zijn van het Joods
Historisch Museum. Deze brieven vormden de basis voor het boek “Ben’s Story,
Holocaust Letters with selections from the
Dutch Underground Press”, in 2001 geschreven door middelbare schoolvriend
Kees W. Bolle.
Slechts één lid van het gezin Wessels zal de
Tweede Wereldoorlog overleven: dochtertje
Carolina Clara (1929). Zij is verstandelijk
gehandicapt en wordt vanuit een kliniek in
Hilversum naar een onderduikadres overgebracht. Op deze manier overleeft zij, in
tegenstelling tot de meeste verstandelijk gehandicapten in Nederland, de verschrikkingen van de oorlog. Vanaf 1965 verblijft zij
in de Sinai Kliniek te Amersfoort, waar zij
op 27 december 2001 overlijdt. Met haar
overlijden is de naam van de familie Wessels, die zich aan het begin van de 19e eeuw
in Nieuwerkerk vestigde, definitief verdwenen.
André Flikweert

Levie en Saartje krijgen in Nieuwerkerk
drie kinderen: Bethtje (1846), Nathan
Levie (1849) en Roosje (1850). De laatste
overlijdt al op de dag van haar geboorte.
Op 2 november 1857 verhuist het gezin
Wessels-Levie naar Simonshaven (bij Spijkenisse) en kort daarna naar Heenvliet.
Daar overlijdt Levie Nathan Wessels op 12
februari 1860, bijna 65 jaar oud. Zijn weduwe vestigt zich in 1866 met haar twee
kinderen in Zuidland, waar zij aan de
Breedstraat een winkeltje in manufacturen
begint. De kleine joodse gemeenschap van
Zuidland krijgt in 1887 een eigen synagoge
en in 1888 een eigen begraafplaats. Tot die
tijd zijn ze op Heenvliet aangewezen.
De kinderen van Levie en Saartje blijven op
Voorne-Putten. Dochter Bethtje (18461888) trouwt pluimveehandelaar en poelier
Levie Pinas Levie (1844-1918), die in
Zuidland is geboren. Zoon Nathan Levie
Wessels (1849-1927), trouwt in 1883 Ca-

Wessels, geboren te Nieuwerkerk 15 januari
5610, overleden te Oostvoorne 10 december 5688.” Hierbij is de
joodse jaartelling aangehouden. T.n.Ts.B.H. is een afkorting van “Tehie Nisjmato
Tseroera Bitsror Hachajiem”,
wat betekent ”Moge zijn ziel
gebonden zijn in de bundel
der levenden” (naar 1 Samuel
25: 29).
De enige zoon van Nathan
Levie Wessels die volwassen
werd, Izaäk Wessels (18861943), zal met zijn vrouw en
twee van zijn kinderen omkomen in de Duitse concentratiekampen. Izaäk huwt Antje
van Dijk en is koopman en juwelier in Oostvoorne. Hij en
zijn vrouw worden op 27 augustus 1943 in Auschwitz om-

Over de joodse gemeenschap op Schouwen-Duiveland is
veel te lezen in het zeer lezenswaardige artikel “Een geschiedenis van joodse inwoners op Schouwen-Duiveland” van Jan Kouwen in de Kroniek 2014 van de
Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland.
Over de familie Wessels in Zuidland is meer te lezen in
het boek “Een Kille in de Mediene, Joods leven in Zuidland” van Riet de Leeuw van Weenen - van der Hoek.

Foto van de vijf grafstenen op de joodse begraafplaats in Zuidland
met vooraan het graf van Nathan Levie Wessels.
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Nieuwerkerk
Bruist!
2015

De feestelijkheden rond de editie Nieuwerkerk
Bruist 2015 vinden plaats op 2,3 en 4 juli.We zijn
blij dat we naast de flyers ook in deze editie van
Gruttenpraet wat meer informatie kunnen delen
met u. Normaal valt bijvoorbeeld het sport- en
spelmoment, waaraan beide basisscholen gezamenlijk hun medewerking verlenen op de donderdagmiddag. In verband met de schoolreis van
OBS Duiveland was dat dit jaar helaas niet mogelijk. Gelukkig zijn beide scholen heel creatief
met dit gegeven omgegaan en hebben zij beide,
in overleg, besloten om daar vrijdagochtend 3
juli invulling aan te geven.We zijn er erg blij mee
want een feest van Nieuwerkerk Bruist! zonder
beide basisscholen kunnen we ons eigenlijk niet
meer voorstellen.
Afgelopen jaar moesten we i.v.m. blauwalg de
viswedstrijd afgelasten, wat uiteraard iedereen
erg jammer vond. Maar helaas, het kon niet anders. Maar wie nu door het Slingerbos loopt ziet
dat Waterschap Scheldestromen volop bezig is
met het uitbaggeren van de vijver en daarmee
het herstel van de waterkwaliteit zal bewerkstelligen. Ook hier zijn we erg gelukkig mee. Goed
voor de gezondheid van alle visliefhebbers en
het stelt Nieuwerkerk Bruist! weer in staat een
viswedstrijd te organiseren. Hier komen we later
nog op terug via onze site.
Het programma is al voor een groot gedeelte
ingevuld. Er zijn traditioneel een aantal vaste onderdelen, zoals de Dikke Banden Race en het
schminken.Tijdens en na de vorige editie hebben
we veel leuke reacties mogen ontvangen over
de schuimparty, het bellenblaasdansen en het optreden van Oefening & Uitspanning. Logisch natuurlijk dat deze onderdelen ook dit jaar weer
terugkomen. En ook de, altijd welbezochte, fototentoonstelling begint aan een tweede leven!
We zijn nog bezig met het opzetten van een
markt met lokale Zeeuwse producten. Er zijn
een groot aantal ondernemers aangeschreven en
we hopen dat “De Zeeuwse Kraam” van de
grond komt en zo’n leuk onderdeel zal worden
dat het wellicht ook tot het vaste programma
van Nieuwerkerk Bruist! zal gaan behoren.
Kortom, een scala aan activiteiten, interactief of
gewoon leuk om naar te kijken of te luisteren.
Feestelijke dagen die zonder de hulp van vrijwilligers nauwelijks in te vullen zijn. En ook daar
mogen we ons gelukkig mee prijzen. Zoveel
mede dorpsgenoten die de helpende hand toesteken!! We hopen er, samen met u, weer onvergetelijke dagen van te maken.
met vriendelijke groet,
Nieuwerkerk Bruist!
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Tafelen in de buurt:
Tafelen in de buurt is in Steenzwaenshof een groot succes geweest. Alle
keren waren er meer gegadigden dan
dat er mochten doen. Vijfentwintig
personen was het maximum. Wij
hopen dat het volgend jaar weer plaats
zal vinden, maar dat is afwachten.
Wat gaat de tijd toch snel. Het is
weer tijd om kopie in te leveren
voor Gruttenpraet. De winter is
voor bij en de lente heeft zijn intrede gedaan. De bewoners van
Nieuwerkerk zijn druk doende om
hun tuinen van voorjaarsplantjes te
voorzien.
Fietspad Nieuwerkerk-Dreischor:
In het vorige nummer van dit blad
heb ik het één en ander geschreven
over het fietspad langs de Stolpweg.
Gelukkig kan ik nu vermelden dat er
een oplossing is gevonden over de
driehonderd meter die niet aangelegd
kon worden doordat er geen overeenstemming met de eigenaren van de
grond kon worden bereikt. In Mei a.s.
wordt ook dit stuk van het fietspad
worden aangelegd.
Hangplek jongeren:
De dorpsraad, bewoners en jongeren
zijn bezig om een hangplek te realiseren op de parkeerplaats achter Achthoven. Door de jongeren zijn
prachtige tekeningen gemaakt. Maar
om het te realiseren zitten er aan het
plan haken en ogen. De dorpsraad
heeft gesprekken gehad met de gemeente met een notaris. Als er een
vergunning afgegeven wordt dat wil
de notaris (voor niemendal) een akte
opmaken waarin het één en ander op
een goede manier wordt geregeld.

Opfriscursus voor ouderen:
Einde vorig jaar heeft de dorpsraad
het initiatief genomen om een opfriscursus te organiseren. Er is contact
opgenomen met VVN (veilig verkeer
Nederland) en deze waren ook erg
geïnteresseerd.

foto’s A.J. Kort

Op maandag 9 maart j.l. waren zesentwintig cursisten aanwezig in Steenzwaenshof. Allereerst is er een reactie
test afgenomen, ook was in een aparte
ruimte, een ogen en hoortest te laten
doen door gespecialiseerde bedrijven.
De heer van Mourik, voorlichter van
VVN, verzorgde het theorie gedeelte.
Er zijn twee testen afgenomen en die
vragen waren niet gemakkelijk. Op
zaterdag 14 maart zijn we in Goes geweest voor een rijtest. Als er weer eens
SMWO (voormalig Welzijnshuis):
een mogelijkheid is moet je eens mee
U bent al een beetje op de hoogte gedoen, het is zondermeer de moeite
steld betreffende VitOK. (in het vowaard.
rige nummer van Gruttenpraet heb ik
u daarover geinformeerd) Op onze
laatstgehouden bestuursvergadering
De dorpsraad heeft u, als lezer, weer
hebben wij met afgevaardigden van
op de hoogte gebracht.
SMWO nog eens van gedachten gewisseld over wat wij zouden kunnen
Richard Dekker,
doen.
voorzitter
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Dartvereniging
“de Juupzuupers”
Op zaterdag 14 Maart hebben wij ( dartvereniging de "Juupzuupers") uit Nieuwerkerk ons jaarlijkse toernooi gehouden
in "ons Dorpshuis"te Nieuwerkerk.
Dit was ons eerste toernooi dat de naam
Martijn van den Ban toernooi heeft gedragen.
Dit naar aanleiding van het overlijden van
Martijn eind 2013.
In de toekomst zal ons toernooi deze
naam blijven dragen om Martijn toch
nog in ons midden te hebben en om hem
zeker niet te vergeten.

Dat is lang geleden !
Weet U het nog?
Schrijf het ons zodat wij het in de
volgende Gruttenpraet aan iedereen
kunnen laten lezen.
Email:
gruttenpraet@gmail.com

We hebben Karin en Michael van den
Ban bereid gevonden om na dit toernooi
de prijzen uit te reiken aan de winnaars.
Er was wederom een groot deelnemersveld en sportiviteit en gezelligheid hadden
een hoofdrol hierin.
Niet in de laatste plaats door Ons Dorpshuis waar we in een gezellige sfeer hartelijk zijn ontvangen door de vrijwilligers
die zich daar geheel belangeloos inzetten
om ons dorp leefbaar te houden en het
"ons" gevoel meegeven.
Kortom een heerlijke middag met lekker
eten ,drinken en gezelligheid.
Mocht je ook van gezelligheid houden en
eens een pijltje mee willen gooien dan
kun je terecht bij de Juupzuupers elke
vrijdagavond vanaf ca 20.15 uur.
Wellicht tot ziens!
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schoolse- en
naschoolse
activiteiten
plaatsvinden.
Denk
bij
schoolse
Hallo dorpsbewoners, deze keer een zaken aan:
bijdrage vanuit openbare basisschool E i n d t o e t s
OBS Duiveland. Eerst geven we u wat groep 8,
algemene informatie en vervolgens nog a d v i s e r i n g
wat informatie uit de groepen. Aller- Voortgezet
eerst melden we hier maar eens dat o n d e r w i j s ,
sinds 31 december 2014 dhr. Gerard excursies en
Oele met pensioen is en dat de direc- leskisten nateursfunctie nu, sinds 1 januari 2015, tuuronderwordt ingevuld door dhr. Jacco Folmer. wijs.

(Meester) Jacco Folmer is hiervoor
werkzaam geweest op OBS de Klimop
uit Dreischor en op OBS ’t Kofschip in
Zierikzee.
Verder is het zo dat we volop in het
voorjaar zitten en er dus allerlei

Bij naschoolse activiteiten
praten we over o.a.
Schoolvoetbal voor jongens en meisjes en
schoolschaken.
Naarmate het einde van
het schooljaar vordert
staan er nog diverse activiteiten gepland.
De schoolreis komt er
nog aan, het eindfeest van
groep 8 is altijd gezellig en
daarnaast gaan diverse
groepen nog op excursie.
Tussen dit alles door
wordt er hard gewerkt want in juni krijgen de leerlingen weer een CITO toets
periode. Enfin, u ziet, wel genoeg te
leren en te doen.
Tekening gemaakt door Neneh Umu gr. 8
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Minigrutten

Max, Stijn, Jasper en Niek, groep 8.

Zeeuws Schoolschaakkampioenschap!
Zaterdag 28 maart vond het Zeeuws
kampioenschap schaken plaats. Hiervoor moesten de toppers helemaal
naar Terneuzen afreizen. Gelukkig was
de Westerscheldetunnel die dag gratis.
Het duurde van 13:30 tot 16:45. Ze begonnen goed, ze wonnen namelijk met
4-0. Daarna ging het iets minder goed.
Ze zijn uiteindelijk 16e geworden van
heel Zeeland. Op het einde kregen ze
een vaantje, omdat ze meegedaan hadden. Gefeliciteerd hoor, Max van Dijke,
Stijn Dooge, Jasper van Tilburg en Niek
Goossens. We zijn trots op jullie!!
Boomfeestdag 2015!
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Authentieke Franse
Kersenclafoutis
Ingrediënten
•
250 gram kersen (vers of op sap)
•
1 vanillestokje
•
400 ml melk
•
80 gr. (riet)suiker
•
150 gr. bloem
•
4 eieren

Verder heb je een ovenschaal nodig en
boter om in te vetten.
Werkwijze
Verwarm de oven voor op 170 ºC. Ontpit
(indien nodig) de kersen. Halveer het vanillestokje in de lengte en schraap het merg
eruit. Meng het merg met de melk, suiker,
bloem en eieren.Vet de vorm in met
boter.Verdeel de kersen en het beslag
over de ovenschaal en bak de clafoutis in
circa 1 uur goudbruin en gaar. Bestrooi
voor het serveren met poedersuiker. Erg
lekker met een bolletje ijs!
Bon Appetit!
Bram en Annemiek Otte
De pollepel gaat door
naar Caroline Mouthaan.
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Retourtje.

Kunststof magere Hein stond haar daar
aan te staren.

‘Zou jij ook zin hebben om op ons
toneelclubje te komen,’ vroeg een
Gruttenpikster aan haar overbuurman.
‘Toen ik het m’n oudere buurman vroeg,
zei hij ja, dus?’
Zij, de regisseuze, was al blij dat er een
man bij kwam, want mannen hebben
over ’t algemeen niet zoveel met
toneelspelen. Toen ook de overbuurman
op toneel ging, had het clubje weer
genoeg mannen om een blijspel op te
voeren op de jaarlijkse uitvoering van de
muziek in het dorpshuis.
Een paar jaar later echter ontstond er toch
een probleem, want ze konden geen leuk
blijspel vinden om op de planken te
brengen.
Regisseuze Elly loste het probleem op
door aan te geven dat ze dan zelf wel een
leuk en voor het zooitje ongeregeld, zo
noemde het toneelclubje zich, geschikt
toneelstuk ging schrijven.
Zo gezegd, zo gedaan.

Op 14 februari 1992 werd Retourtje
Kenia, geschreven door Elly van Lieshout,
als programmaonderdeel van de jaarlijkse
uitvoering van de muziek opgevoerd door
deze Gruttenpiksters en Gruttenpikkers
in het dorpshuis.
De opvoering was een succes. In het
Havenkwartier schreef Ali Pankov:
‘Het blijspel kan in z’n genre de vergelijking
met broodschrijvers glansrijk doorstaan. De
kapstok van het verhaal is de
persoonsverwisseling van de tweelingbroers
Frans en Bert. Dorpsroddel, achterklap en
amoureuze ontwikkelingen geven een
herkenbaar
beeld
van
een
dorpsgemeenschap, die elkaar tegenkomen
in de wachtkamer. Spelplezier, lol en
echtheid zijn de woorden die passen in deze.
...Eén van de mooiste vondsten was de playback scène van Jan de Jonge op ‘Hello’ van
Lionel O’Richey. Ook de keus om van de rol
van Nel Tierie als huishoudster een
punktype te maken, bleek zeer terecht.....De
gehele groep straalt veel hechtheid en
spelplezier uit en dat komt een voorstelling
natuurlijk ten goede.’

Retourtje Kenia heette het blijspel. In dit
blijspel gaat een echtpaar, waarvan
manlief een fysiotherapiepraktijk heeft,
plots naar Kenia op vakantie en dan
ontstaan er allerlei verwikkelingen in de
thuissituatie door de waarneming van z’n
tweelingbroer.
In september begonnen de repetities van
het stuk. Zoals iedereen, die voor iets
repeteert weet, zijn die repetities vaak het
leukst. Zo ook hier. Omdat het blijspel
zich afspeelde in het huis en de
wachtkamer/praktijk waren o.a. platen
van het menselijk lichaam, verband, tape
en één van een kunststof gemaakt skelet
de requisieten.
Op een repetitieavond
keken
de
m a n n e n
elkaar lachend
aan toen één
van de dames
gillend en
h e v i g
geschrokken
uit het damestoilet
stoof.

Veel Nieuwerkerkers werkten aan die
jaarlijkse uitvoering van de muziek mee.
De muzikanten, de mensen die de
verloting regelden, de mensen van het
Dorpshuis, de toneelspelers en al die
anderen die hand- en spandiensten
verrichten.
Nu 23 jaar later zal iemand van die
Nieuwerkerkers binnenkort een retourtje
Kenia maken. Het hoe en wat leest u in
de volgende Gruttenpraet.
Jan de Jonge
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bestuur bestaat uit: voorzitter
Toon Schults uit Bruinisse, penningmeester Rinus Matthijsse en
ikzelf ben secretaris.
Wanneer begint jullie seizoen
en hoelang loopt dat door?

Sportpraet
Deze keer in deze rubriek
iets over P.V. Duiveland,
postduivenvereniging
Duiveland.
Als ik met Rinus Matthijsse van de Rehobothstraat over het parkeerterrein naar
het clubgebouw loop om wat foto’s te
maken, vertelt Rinus dat we nu naar de
vroegere diepvries van Nieuwerkerk gaan.
Toen bijna nog niemand een diepvries
had, was hier het diepvriesveem.
Na een verbouwing is het nu al jaren het
clubgebouw van de duivenmelkers.
Aan secretaris Leen Knop ( uit Oosterland) vraag ik: Hoeveel leden heeft jullie vereniging?
We hebben tweeëntwintig leden, eenentwintig seniorleden en één jeugdlid. Ons

De paasvlucht , 4 april, is de opening van het vliegseizoen, dat tot
half september duurt.
Die paasvlucht is een trainingsvlucht van de vereniging zelf. Daarna
doet de vereniging mee aan het vluchtprogramma van de Nationale Postduiven
Organisatie ( N.P.O.). Wij zitten in samenspel zes d.w.z. dat wij samen met Zierikzee, de verenigingen op St. Philipsland
en Tholen vluchten maken.
De ingekorfde duiven worden vrijdagsavonds opgehaald bij het clubgebouw en
dan in speciaal daarvoor ingerichte
vrachtwagen na een rondrit naar St. Annaland gebracht. Vandaar gaan ze dan
naar een lossingsplaats in België, Frankrijk en zelfs Spanje. Daar worden ze dan,
als de weersomstandigheden dat toelaten,
gelost.
U kent wellicht nog de duivenberichten
op de radio op zaterdagmorgen. Dan kon
je dit horen:
Saint- Quentin, de duiven zijn gelost om
tien uur bij een licht bewolkte hemel en
een matige zuidenwind.
Zo’n getrainde duif vloog dan zonder
Tomtom met een snelheid variërend, afhankelijk van het weer, van 60 tot 130 kilometer per uur
feilloos terug
naar zijn vertrouwde hok in
Nieuwerkerk.
Een postduif
kan over grote
afstand , en zelfs
na jaren, nog
zijn hok terugvinden.

Hoe ‘klokken’ jullie
de duiven?
Vroeger hadden we de klassieke duivenklok, waarin de gummiring die elke duif
aanhad bij aankomst in gestopt werd om
de vluchttijd te registeren. We hebben
nog een lid die nog met die klok werkt.
De anderen doen het elektronisch. De
duif heeft een chipring om z’n poot, die
bij aankomst een signaal geeft aan de
elektronische duivenklok en zo de tijd registreert.
Winnaar is de eigenaar van de duif die de
afstand tussen de lossingsplaats en duivenhok met de hoogste gemiddelde snelheid heeft afgelegd.
Doen er van jullie ook duiven mee aan
de meerdaagse vlucht uit Barcelona?
Ja, aan die marathon uit Barcelona doen
we ook mee. Dan worden ze duiven anders opgehaald en vertrekken ook uit andere plaatsen. Wij doen dat dan vanuit
Middelharnis.
In de duivensport heeft men het over
doffers en jaarlingen, wat zijn dat?
Een doffer is een mannetjesduif, een duivin is een vrouwtje. Dan heb je qua leeftijd: jonge duiven, jaarlingen en oude
duiven.
De houders van het renpaard van de gewone man, de postduif, die ik sprak voor
deze rubriek, Leen Knop en Rinus Matthijsse, spraken vol enthousiasme en honderd uit over hun mooie sport. Dank
daarvoor.
Opgetekend door Jan de Jonge.
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zaden/plantjes/bomen, bemesting en onkruidverdelgers nog wel bij’, zegt Mark
peinzend. Maar hij besluit lachend: ‘Maar
het is wel een stuk lekkerder!’
De volkstuinen van Nieuwerkerk zijn bereikbaar via de ijsbaan achter de Unastraat en via de Stationsstraat. ‘Soms
hebben we last van teveel grondwater, terwijl je in de zomer weer flink aan het slepen moet met water om het niet te laten
verdorren, zeker met jonge zaailingen.’ Er
is geen waterleiding om de tuinen te besproeien, wel kun je regenwater opvangen
van het dak van je schuurtje. Mark teelt
vooral makkelijke groenten zoals tomaten, aardappelen, kolen en bonen. Ook
heeft hij zacht fruitstruiken en een paar
fruitbomen staan. Het zware werk, zoals
spitten, doet hij in stukjes.

Mark van der Weele
De in Brouwershaven geboren Mark(45)
woont al zeventien jaar in Nieuwerkerk.
Met vrouw Karin, dochters Myrthe en
Kyra en zoon Marijn hebben ze een druk
leven in de Tuinstraat. Karin werkt op de
HAP en bij Allévo, Mark doet de boekhouding en administratie bij Interieur
Paauwe in Zonnemaire. Daarnaast zit hij
in het Dagelijks Bestuur van de Christelijke school en is voorzitter van de kerkenraad van de PKN-gemeente
Nieuwerkerk. ‘Juist daarom vind ik het
fijn om iets met m’n handen te doen.
Even iets heel anders!’ Mark heeft een
volkstuin.

DAAAAAG C1000

HALLO JUMBO
Welkom in nieuwerkerk! Wat fijn dat
zo’n klein dorp zo’n goeie supermarkt
heeft. Al hebben we wel gemerkt dat
het hele eiland de JUMBO weet te
vinden! Geeft niets; parkeerplaatsen
en kassa’s genoeg èn we staan weer
op de kaart! En als de keuze je even
teveel wordt; kan je gewoon even een
bakkie koffie doen om bij te komen.
We wensen de familie Schot en alle
medewerkers net zo veel drukte toe
als afgelopen weken. Namens de redactie van de Gruttenpraet.

‘Ik probeer de tuin zo goed mogelijk bij
te houden, maar ik heb weinig tijd. Toch
moet ik regelmatig gaan, anders schiet het
onkruid als paddenstoelen uit de grond.’
Mark is met een volkstuin opgegroeid;
zijn vader had er één. Hier hielp hij graag
in mee. Toen ze in de Tuinstraat kwamen
te wonen, hielp hij zijn achterbuurvrouw
met haar moestuin die achter haar huis
lag. Toen zij helaas overleden was, werd
het tijd voor een eigen tuin. ‘De eerste
tijd heb ik samen met iemand de volkstuin gedaan, maar dat was eigenlijk niet
te doen. Nu heb ik al zo’n vijf á zes jaar
m’n eigen tuin.’
Mark vindt het leuk dat het zelf zaaien en
oogsten van groenten en fruit meer in de
belangstelling is komen te staan door de
AH Moestuintjes en het EO-programma
“Van Hollandse Bodem”. ‘Voor het goedkope hoef je het niet te doen hoor, tegenwoordig zijn er zulke stuntaanbiedingen
in de supermarkten. Ik ben weliswaar
maar €20 per jaar kwijt aan de huur van
de volkstuin. Maar daar komen de kosten
voor een schuurtje, kas, tuingereedschap,

‘Het onderlinge contact is erg leuk. Vroeger waren het voornamelijk oudere tuinierders, maar tegenwoordig is er ook
veel aanwas van jonge gezinnen. ‘Je maakt
eens een praatje, je wisselt plantjes uit, het
is een sociaal gebeuren zo’n volkstuin.’
Eens per jaar wordt de ledenvergadering
gehouden, waarin het (niet zo strenge) reglement wordt vastgesteld en er algemene
beslissingen worden genomen, bijvoorbeeld over drainage van de tuinen.
Mark gaat gedurende het hele jaar door
even kijken op de tuin. ‘Even lekker buiten zijn, even checken of alles nog goed
gaat.’ Maar het voorjaar is eigenlijk wel
het drukste seizoen. Mark nodigt de
Nieuwerkerkers uit om eens te komen
kijken bij de volkstuinen. ‘Ontspanning
door inspanning, misschien is het wel iets
voor u?’
De grutjes van Jacq

HERSENKRAKER
verplaats één potlood zodat de bewerking klopt

Op de hoogte
blijven van het Nieuwerkerkse nieuws?
27+35=83

Kijk dan ook eens op: www.nieuwerkerk.nu
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PG Nieuwerkerk
ACTIEF
Johanneskerk
ingrijpend
gerenoveerd.
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. Onlangs onderging het pand een ingrijpende restauratie die mede mogelijk
is gemaakt dankzij vrijwillige bijdragen, actiedagen, subsidies en giften
van overheden en fondsen.
Recent is de renovatie van de kerk, als
beeldbepalend monument in het centrum van ons dorp, gereed gekomen.
Frans Dieleman, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters van de PKN
Nieuwerkerk heeft inmiddels al veel positieve reacties gekregen van dorpsgeno-

ten en omwonenden. “We kunnen weer
trots zijn op dit mooie gebouw. Dit alles
was niet mogelijk geweest, als naast het
professionele werk zoals de dakdekkers
en metselaars, er door vrijwilligers niet
veel werk zou zijn verzet. Ik denk hierbij aan acties door kerkleden, de fondswerving,
het
bouwtoezicht,
schilderwerk dat in eigen beheer is uitgevoerd, de ontmanteling van de oude
en aansluiting van de nieuwe ketel en
niet te vergeten al het schoonmaakwerk.
Naast al dat vrijwilligerswerk was er met
de werkzaamheden een bedrag gemoeid
van zo’n 390.000 euro, waarvan zo’n
90.000 euro door de kerkgemeenschap
is betaald en zo’n 25.000 euro door
plaatselijke acties en activiteiten.”
Onderhoud gaat door
“We zijn er echter nog niet”, vervolgt
Dieleman in het vraaggesprek. “Elk
pand en zeker een dergelijk oud monument, blijft onderhoud vergen. Volgens
het onderhoudsrapport van de Monumentenwacht moeten over ongeveer 10
jaar de leien aan de noordzijde van het
dak vervangen worden. Binnen 6 jaar
zijn de onderste lagen van het metsel-
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werk opnieuw aan voegwerk toe en de
glas-in-loodramen hebben nog verder
herstel nodig. De ergste gebreken zijn
nu verholpen en het gebouw ziet er op
zich weer goed uit. Om het onderhoud
op peil te houden zijn fondswervingen
en acties blijvend noodzakelijk. Voor
een steeds kleiner wordende kerkelijke
gemeenschap is dit financieel niet alleen
op te brengen. In 2016 hopen we in
ieder geval, mogelijk weer in samenwerking met Nieuwerkerk Bruist, een actie
op te kunnen zetten. Ook naar andere
vormen van fondswerving blijven wij
op zoek. Wanneer dorpsgenoten nog
goede ideeën hebben, dan horen wij dat
uiteraard graag.”
Kijk eens op
www.pknnieuwerkerk.nl
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. 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
Havelaar-koffie, rijst, thee, chocolade
en diverse cadeauartikelen.

