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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.
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

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

Voorwoord
door Jan de Jonge.

Beste lezer,
In deze 'Gruttenpraet' leest u wat over
vroeger, over nu en wat gaat komen in
Nieuwerkerk.
U zult kunnen zeggen na het lezen van
stukjes en het bekijken van foto's in deze
dorpskrant dat Gruttenpikkers samen,
met elkaar actief waren en zijn.
'Het keuveltje' van Roelie Deurloo met
Mels Hoogenboom van het SMWO is
daarvan een voorbeeld. Het gaat over
samen er voor te zorgen dat de leefbaarheid gewaarborgd wordt.
‘Thuis in de kern’ bijvoorbeeld heeft de
insteek dat iedereen zich thuis (kan) blijven voelen in zijn eigen dorp.
'Tafelen in de buurt' is een voorbeeld dat
jong en oud samen zo'n project gestalte
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geven. Maandelijks kan men in het Steenzwaenshof gezellig met elkaar eten. Dat
kan overigens ook in ons dorpshuis elke
eerste zaterdag van de maand.
Sportpraet gaat over de korfbal van vroeger. D.S.S. was de naam van de korfbal
in de vijftiger jaren. Door Samenspel
Sterk. En ook door sociale samenhang
verbonden met elkaar. Niet alleen in het
spel, maar ook daarna vaak in het verdere
leven.
Retourtje Kenia 2 laat zien dat o.a. jongeren uit ons dorp samen een project van
een Nieuwerkerkse in Kenia ondersteunen. Samen daar helpen en twee weken
vrijwel dagelijks met elkaar optrekken.
Om mijn stukjes te schrijven had ik hulp
nodig. Het is dan hartverwarmend te
merken dat iedereen die je om hulp
vraagt spontaan die hulp aanbiedt. Ook
hier kan je zeggen dat we samen die stukjes gemaakt hebben.
Veel lees- en kijkplezier
in deze Gruttenpraet.

Waar is de bibliobus gebleven?
Als trouw gebruiker van de bibliobus was ik na de zomervakantie
wel even teleurgesteld.
Op de eerste vrijdag na de zomervakantie ging ik rond een uur
of elf naar de Weststraat om eindelijk mijn gereserveerde boeken
op te halen. Maar helaas, er stond geen bibliobus! Dan nog maar een
week wachten. Ook de week daarna geen bibliobus, toen ben
ik maar eens gaan informeren.
De bibliobus komt niet meer op vrijdag naar Nieuwerkerk,
maar op woensdag, ook niet meer elke week maar één keer
per 14 dagen, op de even weken. De tijd is nog wel
hetzelfde gebleven, van 11.15u tot 12u.
Ook de standplaats is gewijzigd, niet meer de
Weststraat maar het parkeerterrein Agthoven.
De oude vertrouwde bus Rosegaerdt rijdt niet meer,
nu komt de biblioservicebus, waar je ook kunt pinnen
en je ov kaart kunt opwaarderen.Als je boeken reserveert
via internet moet je bus 4 selecteren als ophaallocatie.
Op de oneven weken kun je ook wel op woensdag naar de
bibliobus, maar dan moet je naar Oosterland (9.45u-10.30u),
of naar Ouwerkerk (11u-11.45u).
Voor de schooljeugd komt één maal per maand de “Columbus”
op vrijdag.
Misschien wist u dit alles al, maar voor degenen die het nog
niet wisten, toch maar even dit berichtje geplaatst. Het zou
zonde zijn als de bibliobus verdwijnt omdat te weinig
mensen er gebruik van maken.
Wilma Oosse-Koppejan.
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Jan

Maxwell
had een
gebrek: hij
Wie heeft ‘m niet gekend?
had maar
Jan Folmer, markant Nieuwerkerker, één oog.
gemeentewerkman en dorpsomroeMijn collega
per:
had de kop
„Hedenmorgen, ophá………len van als
jonge
oud pa………pier”, riep hij met zijn jongen eens
welluidende stem, nadat hij eerst zijn g e k r e g e n ,
bel had laten klinken. „Voor de zen- samen met
ding” hoorde je soms wat minder een luchtduidelijk maar dat kwam omdat hij buks.
dan al in een andere straat was, want
U begrijpt het
hij hield van opschieten.
al: de kop
Vele, vele jaren is hij mijn achter- diende
als
buurman geweest. Er was weliswaar schietschijf en
een flinke afstand tussen onze res- zodoende is
pectievelijke achterdeuren, maar aan Maxwell het
het eind van een diepe tuin stond licht in één van
zijn duivenhok. En daar was hij dage- zijn ogen verlolijks te vinden. Zeker op de dagen ren. Merkwaardat zijn duiven terugverwacht wer- dig genoeg, ik
den van een vlucht.
verzin dit niet,
gebeurde dat in
Meestal gingen die nog een poosje
de Blindeweg in
nakeuvelen bij ons op het dak, en als
de buurt van
er water in stond iets drinken uit de
Dreischor. Voor
dakgoot.
zo’n voorval wel
Ik vond het wel gezellig, maar Jan na- een toepasselijke
tuurlijk niet. Die wilde zo snel mo- naam vind ik.
gelijk de rubberen ring om te
Het hoofd van
kunnen „klokken”.
Maxwell stond dus
Hij riep, floot en rammelde met de
in de raamlijst en
etensbak, maar de duiven hadden
dat was Jan opgemeestal geen haast om het hok in te
vallen. Hij werd
gaan. Ik weet goed hoe hij zich genieuwsgierig, op de
voeld moet hebben, want in mijn
duur zó erg dat hij bij verschillende
jonge jaren had ik ook zo’n hok met
buurtgenoten informeerde wie toch
duiven.
die vint was die bie Leijdekker(s) êêle
Nu had ik in een slaapkamer die ik daegen vôr ut raem zat in niks uutgebruikte als donkere kamer (voor voerde.
het ontwikkelen, afdrukken en ver- Maar niemand wist het antwoord.
groten van foto’s) en uitkeek op Jan’s
Ik had er inmiddels van gehoord en
tuin, een kostganger gehuisvest.
verwachtte Jan dan ook een keer
Ooit gekregen van een voormalige aan de deur voor opheldering.
collega: de wassen kop van een etaMaar dát vond hij kennelijk toch te
lagepop. Ik had die ergens voor
ver gaan.
nodig, het zou te ver voeren om hier
Wat had ik graag tegen ‘m gezegd,
uit te leggen waarvóór. Het was een
„doe je klompen mar even uut in gae
levensechte kop, zoals je niet meer
even mee nae boven, dan zak julder an
ziet. Leek als twee druppels water
mekaore voorstelle.
op de detective Maxwell uit een televisieserie die vertoond werd in de
Ik had het gezicht weleens willen
jaren zeventig.
zien.

Maar dat is er dus nooit van gekomen.
Maxwell bestaat niet meer. De tijd
verstreek, het werd zomer met een
aantal tropische dagen en die waren
funest voor ‘m want hij kon slecht
tegen de warmte.
Ik was ‘m bijna vergeten, maar op
een kwade dag haalde ik de verduisteringspanelen weg.
En vond toen een plas gestolde was,
met daarin een glazen oog dat me,
maar dát kan ik me ook inbeelden,
verwijtend aanstaarde.
Adri M. Leijdekkers
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Leefbaar
Nieuwerkerk:
Stichting Nieuwerkerk Bruist!
Elly van Lieshout
Dolfijnstraat 33
4306 CX Nieuwerkerk
info@nieuwerkerkbruist.nl
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
Stolpweg 2 - 4306 BG Nieuwerkerk
Joyce Wijgerse
Stoofheule 57
Postbus 29 4306 ZG Nieuwerkerk
secretaristvd@zeelandnet.nl
Voetbal SKNWK
Stolpweg 4b - 4306 BG Nieuwerkerk
Fernando Bom
Postbus 146 - 4300 AC Zierikzee
www.sknwk.nl
Secretariaat@sknwk.nl
Vc ”Samee”
Eva Bax
Loensweg 6
4306 NB Nieuwerkerk
0111-642462
evabapi@kpnmail.nl
Gospelkoor Together
Wilma de Valk
Tuinstraat 15
4306BX Nieuwerkerk
secretaris@gospelkoortogether.com
website: www.gospelkoortogether.com

Kinder- en meisjeskoor Jedaja
Cindy de Ronde
Oudeweg 25
4301 TC Zierikzee
jedaja@gmail.com
Dorpsraad Nieuwerkerk
Lena Brouwer
Burg. Van Eetenstraat 100
4306 CW 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
4306 AC Nieuwerkerk
www.ontmoeting.org
Knutselclub KNOTS:
Leny Nuyens
Deltastraat 13
Nieuwerkerk
06-30506661
Schietvereniging S-D
Stolpweg 4a - Nieuwerkerk
Leo Dorreman
Postbus 13 - 4306 ZG Nieuwerkerk
schietsport@zeelandnet.nl
Evangelische Gemeente
Ton Hamoen
U.N.A. straat 46
4306 AZ Nieuwerkerk
Protestantse Gemeente Nieuwerkerk
Postbus 33
4306 ZG Nieuwerkerk
Gereformeerde Gemeente
Molenstraat 16
4306 CG Nieuwerkerk
Post p/a A. Boone
Dolfijnstraat 19
HHG Sirjansland
Dhr. L Bolle
Erlingsteenstr. 11
4306 AL Nieuwerkerk
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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’

Nieuwe website!

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

Knuffelbezorger.
Het is eind september als ik dit schrijf.
Joeri Steenbakker, u weet wel die met
die bus met QQD erop, is ontslagen door
Post.nl. Het dorp in rep en roer, petitie
voor het terugkomen van hem.
Aandacht in de media (RTL Nieuws,
Omroep Zeeland enz. ).
Nu rijdt Post.nl wat verdwaasd of verdwaald rond, want het regent klachten
over de bezorging.
Joeri bezorgde bij onze praktijk pakketten tussen de middag, daar kon je de
klok op gelijk zetten.
Joeri kwam ik een keer tegen in de
Loensweg, terwijl ik naar Zierikzee zou
fietsen. Hij knipperde met z’n lichten.
Hij had een pakje voor me. “Jan, als je
het nu wilt hebben kan dat hoor.” Service, meedenken, klantvriendelijk,
kortom een ‘knuffelbezorger’.
Op de bus van Post.nl zou je in koeienletters kunnen zetten: I.D.A. Inaccurate Disinterest Arrivals.
Zullen we voor/met Sinterklaas Joeri
met Quick Quality Delivery terugvragen/terug hebben?
JdJ
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Schietvereniging
Schouwen
Duiveland
De schietsport kent al een
lange historie in Nieuwerkerk. Reeds in 1901 was er
al een afdeling van de Volksweerbaarheid onder de naam
Johan Willem Friso actief in dit
Schouwen Duivelandse dorp. Enige tijd
later gevolgd door een echte schietvereniging onder de naam Schietvereniging
Graaf Adolf van Nassau. Het schieten gebeurde op een veldje dat door de toenmalige burgemeester ter beschikking werd
gesteld. In de roerige jaren 30 vonden
beide verenigingen hun einde.Een aantal
items, waaronder het origenele vaandel,
zijn nu nog in het huidige gebouw terug
te vinden. Het duurde daarna 50 jaar eer
er weer een schietvereniging zich zou vestigen in Nieuwerkerk.

Ontstaan in Zierikzee
De Schietvereniging Schouwen Duiveland is door een aantal schietsportliefhebbers opgericht op 29 maart 1982. De
eerste taak van het bestuur van deze
nieuwe vereniging was op zoek gaan naar
een geschikte locatie om de schietsport te
kunnen gaan beoefenen. Deze werd gevonden in de fietsen-kelder van het Restaurant de Val nabij de Zeelandbrug. De
eerste jaren werd hier met veel plezier geschoten, echter de wens van de leden was
toch een eigen locatie met meer mogelijkheden (lees een baan geschikt voor groot
kaliber pistool) en eind jaren tachtig ging
het bestuur met de diverse gemeenten op
Schouwen Duiveland rond de tafel zitten
om deze droom waar te maken.
De verhuizing naar Nieuwerkerk
De toenmalige gemeente Duiveland werd
bereid gevonden om deze droom mede
waar te maken, door het aanbieden van

de locatie aan de burgemeester van Eetenstraat te Nieuwerkerk. Op deze locatie
werd in twee jaar een gebouw uit
de grond gestampt met 7 12
meter banen en 7 25 meter
banen en niet geheel onbelangrijk een grote kantine
voor de gezelligheid achteraf.
Dit gebouw werd geheel door
leden onder leiding van de huidige voorzitter Kor van Ast gebouwd. In 1991 werd het gebouw met
een groot feest opgeleverd. Was de droom
toen uitgekomen ? Nee al naar een beperkt aantal jaren begon onder invloed
van de geweerschutters de hang naar een
uitbreiding en wel met een 50 meter
baan. In 1998 werd op een bijzondere ledenvergadering het groene licht gegeven
om deze uitbreiding te gaan nastreven,
maar dit ging niet zonder slag of stoot.
De uitbreiding
Na de beslissing om het huidge gebouw
uit te breiden met een 50 meter baan
begon een lange periode van getrouwtrek
met de nieuwe gemeente Schouwen Duiveland. Van intrekking van een reeds afgegeven bouwvergunning, het stilleggen
van de bouw kon na uitgebreid overleg
met de nieuwe gemeente dan eindelijk
begonnen aan de werkelijke bouw onder
leiding van Kor van Ast. Dit resulteerde
in 2006 tot het gereedkomen van een half
ondergrondse 50 meterbaan met zes
schietpunten voorzien van het ultramoderne electronische schotwaarderingssysteem van Häring. Deze ultramoderne
baan heeft sinds de opening in 2006 al
vele schutters getrokken en staat in Nederland en België bekend als een uitstekende baan, wat ook blijkt uit de scores
die er worden geschoten. De gemeente
Schouwen Duiveland heeft nu een
schietsportlocatie waar ze trots op kan
zijn.
Als je bij ons wilt komen schieten, mag je
eerst 3 keer proberen of het wat voor je
is. Daarna moet je lid worden of alleen als
toeschouwer komen. In 2016 hebben we
2 open avonden in de sportweek. Iedereen vanaf 12 jaar mag meedoen. De openingstijden zijn uitgebreid met de
dinsdagavond en vrijdagavond van 19:30
tot 22:30
Ons adres is stolpweg4a in Nieuwerkerk.
Voor contact: Leo Dorreman schietsport@zeelandnet.nl
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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 een en ander in het volgende nummer te plaatsen. Zorg dat
uw bijdrage voor de volgende Gruttenpraet (uitgave mei 2016) vóór 31 maart
2016 is ingeleverd. Is uw club niet aangeschreven voor een stukje of agenda,
dan horen wij dat graag.
Heeft u geen e-mail, dan kunt u uw
bericht afgeven bij kapsalon Adriaan,
Poststraat 22, Nieuwerkerk, of kunt u
bellen naar Roelie: 0636 433 272.
Het zou kunnen dat je niet in het dorp
woont en toch heel graag 2 keer per
jaar een “Gruttenpraet” op de mat wilt
hebben. Dat is geen probleem; je kan je
adres doormailen en voor 5,- euro per
uitgave zorgen wij ervoor.
Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt
door vele vrijwilligers en sponsors.
Wij bedanken iedereen die ons heeft
geholpen.

Stichting Dol-fijn
Zwembad Nieuwerkerk
Beste lezers,
Het najaar is alweer in aantocht!
Ook in het seizoen 2015-2016 zijn weer
volop activiteiten gepland in zwembad
Dolfijn, naast de reguliere zwemlessen.
Wat kunt u in dit seizoen extra verwachten?
- Zwemvierdaagse: maandag 26 oktober tot donderdag 29 oktober 2015.
Voor jong en oud, zo lang je maar minimaal een A-diploma hebt! De kosten zijn
€6,- voor 4 avonden. Eén keer dubbel
zwemmen mag.
Van 18.30 tot 19.30 uur voor de (basisschool) kinderen en van 19.30 – 20.30
voor volwassenen, kinderen onder begeleiding van volwassen en kinderen vanaf
12 jaar.
Kinderen tot 12 jaar moeten elke dag 15
baantjes zwemmen. Iedereen ouder dan
12 jaar moeten elke dag 30 baantjes.
En dit jaar is er ook nog een prijs te winnen! De groep/klas van een school of vereniging die de meeste baantjes zwemt,
krijgt een leuke prijs! Graag bij het aanmelden bij welke groep je hoort!
- Disco zwemmen: op de vrijdagen 20
november 2015 en 22 januari 2016.
Met bekende hits en uiteraard discolampen.
- Kerstzwemfeest: op vrijdag 18 december 2015.
We houden nog even geheim wat we allemaal gaan doen, maar we kunnen alvast
verklappen dat het een bijzonder lichtjesfeest wordt (zonder muziek) met (alcoholvrije) cocktails en hapjes. Heel gezellig
allemaal, dus noteer deze data alvast in
uw agenda! Vraag alvast aan al jullie vrienden en vriendinnen om mee te gaan!
U kunt ook met uw (klein)kind meedoen
aan het baby/peuterzwemmen op de vrijdagmorgen van 8.45 -9.30 uur of van
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9.30 – 10.15 uur. Het zwemwater is dan
extra warm, zodat de kleintjes het niet te
snel te koud krijgen en zich lekker kunnen ontspannen.

lerlei verschillende extra opdrachten om
op speelse wijze nog meer technieken
eigen te maken. Op woensdag van 18.1519.00 uur.

Wilt u weer wat fitter worden of uw conditie juist op peil houden? Op de volgende tijden is het zwembad gereserveerd
voor de mensen die lekker banen willen
zwemmen:
• Dinsdag 11.50 – 12.50 uur.
• Donderdag 19.30 – 20.30 uur
• Vrijdag 13.00 – 14.30 uur.
Kom gerust eens kennismaken.

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 diverse zwemlessen
kan zowel telefonisch (0111-641383)
als in het zwembad.
Omdat zwembad Dol-fijn elk jaar minder
subsidie van de gemeente krijgt, maar we
wel zwembad Dol-fijn zo lang mogelijk
open willen houden, zijn wij op zoek naar
extra sponsoren. U kunt ons zwembad financieel helpen en als tegenprestatie
plaatsen wij een reclamebord voor uw bedrijf of een bedankbord in het zwembad.
Indien u wilt sponseren, kunt u contact
opnemen met de sponsorcommissie, via
maflikweert@zeelandnet.nl.

Elke 2e vrijdag van de maand is het weer
gezinszwemmen. Lekker samen met
(groot)ouders en kinderen zwemmen.
Voor kinderen die op les zitten is er gratis
entree.
Wereld zwemslagen en zwemlessen
ABC voor volwassenen.
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
donderdagavond van 18.15 - 19.00 uur
en kosten €50,00 voor 5 lessen.
Ook zijn er wereld zwemslagen op woensdag van 17.30 -18.15 uur. Wat leer je dan
eigenlijk? Bij dit zwemvaardigheidsdiploma leer je nieuwe spectaculaire zwemslagen uit alle delen van de wereld, zoals
bv. de helikopterslag, de Japanse moroteslag, Spaanse slag en de Hongaarse crawl.
Bij wereldzwemslagen gaat het om; ontspanning, plezierig liggen, efficiënt bewegen en gemakkelijk kunnen ademhalen in
het water.
Daarnaast zijn er ook diverse andere
lessen:
Bij zwemvaardigheid leer je na het C-diploma nog betere zwemtechnieken aan.
Bij de survival lessen leer je verschillende
technieken om te kunnen "overleven" in
bepaalde situaties in het water. Hierbij
kun je denken aan leren een drijfmiddel
te maken van de materialen die je bij je
hebt, weten hoe je het gat terug moet vinden als je onder het ijs terecht bent gekomen etc..
En bij de snorkel lessen leer je natuurlijk
alles omtrent het snorkelen. Daarnaast
krijg je bij alle bovengenoemde lessen al-

Vrijwilligers:
De activiteitencommissie is op zoek naar
vrijwilligers! Zou u ons willen helpen met
de organiseren van diverse activiteiten
zoals zwemvierdaagse, disco avonden,
kerstzwemfeest of andere activiteiten? Wij
vergaderen ongeveer 4 keer per jaar (+/2 uur per keer). U bent niet verplicht om
ook bij alle activiteiten aanwezig te zijn.
We kunnen hierbij rouleren. Meldt u zich
ook s.v.p. aan als u alleen wilt toezichthouden. Wij kunnen uw hulp heel goed
gebruiken! Aanmelden kan via:
info@zwembaddolfijn.nl.
Bestuur en medewerkers
zwembad Dol-fijn.

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
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Beste klant van de bibliobus.
Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende. ZB Planbureau
en Bibliotheek van Zeeland zorgt voor de dienstverlening van de
bibliobussen in Zeeland, ook in uw kern.
Er zijn zoals u mogelijk gemerkt heeft, nogal wat wijzigingen in
onze dienstverlening doorgevoerd. Via de pers en met flyers en
posters hebben wij hierover gecommuniceerd, echter wij merken
dat veel gebruikers nog niet op de hoogte zijn van de nieuwe haltetijden en standplaatsen.
Hieronder het nieuwe overzicht voor Nieuwerkerk en omgeving
Dreischor (ew)

Stoofweg/bushalte

woensdag

Nieuwerkerk (ew) Parkeerterrein Agthoven woensdag

10:15

11:00

bus 4

11:15

12:00

bus 4

Oosterland (ow)
Hofweg
woensdag
09:45
10:30
bus 4
Ouwerkerk (ow)
Haneweg
woensdag
11:00
11:45
bus 4
Sirjansland**
Kerkweg
donderdag
11:30
12:00
bus 1
Sirjansland** alleen op de volgende data: 17 sept-15 okt-19 nov-17 dec-28 jan-3maart-31 maart-12 mei-9 juni-7 juli
ew = even weken
ow = oneven weken
Het spijt mij voor het ongemak en ik hoop dat u toch weer gebruik zult maken van onze mooie dienstverlening,
Met vriendelijke groet,
Antoinette van Zanten,
Hoofd Dienstverlening

Dartvereniging “Juupzuupers”
Nogmaals wil ik u onze gezellige dartvereniging onder de aandacht brengen.
Wij zijn dartvereniging de Juupzuupers en we darten elke vrijdagavond in
“Ons Dorpshuis” .
We hebben momenteel een tiental leden waaronder onze benjamin Bertram van der
Velde van 14 jaar die het darten ook al aardig onder de knie heeft en zijn mannetje
wel staat tussen alle oudere leden.
Het zou wel leuk zijn als we nog enkele jeugdige leden zouden mogen verwelkomen
in onze club.
Kom gerust geheel vrijblijvend eens kijken , je bent van harte welkom op vrijdagavond
vanaf 20.30 uur om een pijltje mee te gooien onder het genot van een hapje en
drankje.
De lekkere hapjes worden verzorgd door de dames van “Ons Dorpshuis”.

Alternatief.
‘Wat heb jij nu aan je onderbeen hangen ?’
vroeg Joost.
‘O, dat. Dat is een kruidenpapje. Ik heb een
brandwond, omdat we gisteren in de bush
met motor wegslipten en m’n onderbeen
tegen de gloeiendhete uitlaat kwam.’
‘Da’s pijnlijk. Maar heeft kruidenman Kennedy
dat gedaan?’
‘Ja, hij plukte wat blaadjes van bepaalde planten, kauwde erop en plakte dat papje op m’n
been. Het voelt goed en plakt prima.’
‘Kijk eens jongens,' roept Joost,' Jan heeft spinazie uit de blender aan z’n been!’

Onlangs hebben we
nieuwe dartshirts gekregen
gesponsord door Jim
Niemans mede-eigenaar
van oa: Grand cafe “de Werf ”
en Boaz beide te Zierikzee.
Als dank hiervoor hebben
we hem een groepsfoto
gegeven om op te hangen
in één van zijn gezellige
restaurants.
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Keuveltje
met Mels
Hoogenboom
door Roelie Deurloo

Mels Hoogenboom is welzijnswerker bij
SMWO-Schouwen-Duiveland.
De SMWO is gevestigd in Zierikzee aan
de Callandweg. 2 jaar geleden was dit bekent als ‘het Welzijnshuis’. Mels is 48 jaar
en woont nu 10 jaar op het eiland.
Ongeveer 7 jaar geleden is hij hier gaan
werken.

Mels heeft een project opgezet; ‘Thuis in
de kern’. Dit project is veelomvattend
maar waar het op neerkomt is dat iedereen op een dorp zich welkom voelt, en
dat mensen omzien naar elkaar. Dus niet
alleen de kern van een dorp (de samenleving) moet goed voelen; ook je innerlijke
kern moet goed voelen mede door het
‘dorpsgevoel’.
Ten eerste is de zorg voor elkaar belangrijk, dat bijvoorbeeld anderen
boodschappen voor je doen als je
slecht ter been bent. Je huis in de
gaten houden als je op vakantie
bent. Een bakje koffie doen bij een
eenzame (oudere). Mels stimuleert
dit graag en probeert ook mensen
samen te laten werken om dit grootser aan te pakken.
Hiermee word bedoeld dat bijvoorbeeld grote groepen uitgenodigd
worden om een dagje bij een vereniging te kijken. En onder andere het
project: ‘tafelen in de buurt’.
Er zijn op Schouwen-Duiveland 18
kernen waar hij via de dorpsraden
in contact kan komen met vrijwilligers en verenigingen om afspraken
met ze te maken en kijken wat beter
kan. Zoals samenwerking, zowel als
mensuren als inkoop en activiteiten.

Het is een ruim begrip maar in Dreischor
is het al aardig op dreef. Daar hebben van
het begin af aan alle 25 verenigingen de
koppen bij elkaar gestoken, samen met de
dominee en de directeur van de school.
Zonder verplichtingen zijn ze samen gaan
werken wat niet alleen heel efficiënt is
maar ook sociaal.
Mels wilt zo ook een gesprek aangaan in
Nieuwerkerk. Begin volgend jaar start er
een bijeenkomst waar alle verenigingen
en organisaties welkom zijn. Zo ook belangstellenden en enthousiaste ondersteunende vrijwilligers. Dan gaan we kijken
of we van elkaar kunnen leren, samenwerken en activiteiten af kunnen stemmen.
Al kom je alleen om te luisteren; dan weet
je wat er speelt. Er kunnen gedachten gewisseld worden en mogelijkheden gecreëerd worden. Zonder verplichting. Het
mooie zou zijn dat ook daadwerkelijk iedereen komt die zorgt voor een goede
leefbaarheid in Nieuwerkerk. Deze avond
zou het begin kunnen zijn van een positieve, actieve samenwerking. Zo kunnen
de verenigingen ook onzekerheden delen
als; hoe gaat dat bij een ander? Wat ook
negatieve dingen kan betreffen.
Het idee is om eens in het half jaar bijeen
te komen. Je moet het zien als een instuif
met vele bekenden en een bak koffie. Een
soort ondernemersvereniging voor verenigingen en organisaties van Nieuwerkerk.
De eerste aanvang is woensdag 20 januari
vanaf half 8 in punt 3. Kom langs!
U bent van harte welkom.
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Tennisvereniging Duiveland uit Nieuwerkerk is een sportieve en enthousiaste
vereniging voor jong en oud. Wij hebben vier banen met verlichting waar het
hele jaar door getennist kan worden.
Ook hebben wij een minibaan voor
onze jeugdleden en een oefenmuur.
Beginner of gevorderd? Het maakt niet
uit! Iedereen is welkom bij onze vereniging!
Wij organiseren het jaar rond activiteiten voor jong en oud, onder andere recreatietoernooien, spelletjesavonden
voor de jeugd en toss avonden. Ook organiseren wij jaarlijks drie open toernooien waaraan ook leden van andere
tennisverenigingen mee mogen doen.
Voor de competitieve tennissers is er
voor jong en oud ook genoeg uitdaging.
Zo zijn er verschillende competitieteams
op verschillende niveaus. Je speelt dan
samen met leden van onze vereniging als
team tegen team van een andere vereniging. Ook tennislessen nemen is mogelijk bij onze vereniging.
Wil je graag een keer een balletje komen
slaan? Elke dinsdagavond om 19:30u is
er een toss avond. Dat is een avond om
te spelen zonder van te voren met iemand af te spreken. Lijkt dit je leuk ?
Kom dan een keer langs om te kijken of
om mee te doen. Mocht je geen racket
of ballen hebben dan is dit geen probleem, want die kunnen via ons geleend
worden.
Meer informatie over TV Duiveland
kun je vinden op onze website
http://tvduiveland.visualclubweb.nl,
onze
facebookpagina
www.facebook.com/TvDuiveland
of je kunt contact opnemen met Joyce
Wijgerse via de mail secretaristvd@zeelandnet.nl
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BNers

Nu dacht ik toch écht Annemarie Jorritsma
te zien rijden in Nieuwerkerk !
Maar dat zal wel niet,
wat moet die nou hier?
Hier wonen toch geen . . .

Ja natuurlijk . . . . BNers zijn ook:
Bekende Nieuwerkerkers

Collecte opbrengsten 2015
Longfonds
Woord en Daad
Gehandicaptensport
Kinderhulp
Diabetes

€ 717,20
€ 716,26
€ 405,00
€ 548,50
€ 850,27

Op de hoogte blijven van het
Nieuwerkerkse nieuws?

Kijk dan ook eens op:
‘15
www.nieuwerkerk.nu
‘15

A G E N D A

12 november ‘15

Duivelandse Vrouwen van Nu
zelfstandig verder.
Op dinsdag 6 januari j.l., tijdens de jaarvergadering van de Vrouwen van Nu afdeling
Duiveland, is na schriftelijke stemming met
meerderheid van stemmen, besloten zelfstandig verder te gaan.
Een van de voornaamste redenen was het
niet kunnen vinden van nieuwe bestuursleden; reglementair dient een bestuur uit minimaal 3 personen te bestaan, t.w.
voorzitter, secretaris en penningmeester.
Het huidige bestuur voldeed daar net aan,
maar resp. 18, 9 en 6 jaar een bestuursfunctie bekleden is wel erg lang, zeker als het
vanwege de beschikbare financiën steeds
lastiger wordt om een jaarprogramma
samen te stellen. Sprekers, entertainers etc.
kosten meestal geld en reiskosten en dat
laatste is voor onze regio bepaald niet mis.
Tel daarbij huur van accommodatie op met
een, vanwege voornamelijk vergevorderde
leeftijd afnemend ledental, dus minder inkomsten, dan is het logisch dat de volgende
stap algehele opheffing van de bijna 70 jaar
bestaande afdeling zou zijn!
Tijdens een door het bestuur belegde vergadering met een aantal daartoe gevraagde
leden werd e.e.a. uitgelegd en door een van
hen werd voorgesteld zelfstandig verder te
gaan…….. de beschikbare gelden zouden
dan bijna worden verdubbeld; van de jaarlijkse contributie moet n.l. bijna de helft

3 uur
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worden afgedragen aan het landelijk orgaan
VvN, dat op haar beurt ook weer een deel
aan de provinciale afdeling afstaat. Logisch
ook, want zowel landelijk als provinciaal
wordt geïnvesteerd in activiteiten voor de
leden.
Voor de leden van afdeling Duiveland heeft
dit alles geen meerwaarde; de leeftijdscategorie van de club ligt ver boven het gemiddelde van 70 jaar en door hen wordt van
die activiteiten nauwelijks of geen gebruik
gemaakt.
Het zou jammer zijn dat een ontmoetingsplaats voor vrouwen in deze regio verloren
zou gaan, want de door de afdeling georganiseerde activiteiten worden goed bezocht.
Na enige discussie werd besloten het voorstel van verzelfstandiging, tijdens de jaarvergadering van 6 januari 2015 aan de leden
voor te leggen, nadat zij daarover vooraf
uitgebreid schriftelijk werden geïnformeerd.
Tijdens de stemming daarover werd vrijwel
unaniem dat voorstel aangenomen. Nieuwe
bestuurders zijn er vooralsnog niet; de zittende dames beloofden nog een poosje
door te gaan.
Voor het huidige bestuur is het voornaamste doel van de verzelfstandiging de maandelijkse ledenavonden/activiteiten zo
aantrekkelijk en afwisselend mogelijk te
houden. Per 1 januari 2016 verandert alleen
de naam, die wordt:

“v.c. Sameé”

(samenvoeging Samen één)
Maar verder blijft alles zoals het was:
“Een mogelijkheid tot ontmoeten en samen
zijn”

Jan de Jonge:
Zorg, van vooral vroeger.
Over Nieuwerkerk
van vooral vroeger.

Punt 3

23 t/m 28 november

collectanten trotseren het
novemberweer met de
instelling: Een beetje kou
gaat wel weer over, MS
niet!

Nieuwerkerk

18 december ‘15

kerstzwemfeest

Zwembad Dolfijn

19 december ‘15

Traditioneel kerstconcert
met o.a. kinderkoor Jedaja
t.b.v. woord & daad

Nieuwe kerk
Zierikzee

20 november ‘15

Disco zwemmen

Zwembad Dolfijn

Januari ‘16

Half 8

Openbare
dorpsraadvergadering

Punt 3

20 Januari ‘16

Half 8

Thuis in de kern
SMWO i.s.m. Dorpsraad
Verenigingen/organisaties
en belangstellenden

Punt 3

Disco zwemmen

Zwembad Dolfijn

22 januari ‘16

Hier ‘16
had jullie actie
ook
bij kunnen staan.
bel.0636 433 272 voor acties
v.a. mei 2016
12 februari
hele
dag
Elfstedentocht
Friesland
Elke
vrijdagavond
om half
destaan.
Juupzuupers
in433
het dorpshuis
(jonge)
leden
Hier
had jullie actie
ook 9bijdarten
kunnen
bel.0636
272 voor acties
v.a.
mei welkom!
2016
Elke vrijdagavond om half 9 darten de Juupzuupers in het dorpshuis (jonge) leden welkom!

Marianne is in 1962 geboren in Amsterdam. Op dertienjarige leeftijd zijn ze verhuisd naar Zierikzee. “We woonden met
z’n zevenen driehoog en in die tijd werd
Amsterdam een heftige stad. Het was wel
wennen natuurlijk, zeker op zo’n leeftijd,
maar het had ook zo z’n voordelen. In
Amsterdam moesten mijn ouders me altijd begeleiden naar wedstrijdzwemmen
en turnen en in Zeeland hoefden we geen
trappen meer te lopen en kon ik gewoon
overal zelf naartoe fietsen.”
Vanwege het scheepsbergingswerk van
haar man Paul hebben ze twee jaar in
Dubai gewoond en daarna zijn ze neergestreken in Nieuwerkerk, omdat de
woningbouwvereniging een huis voor
hen had in de Elzenstraat. “We moesten
natuurlijk eerst inburgeren in het
dorp. Dat is zo goed
gelukt dat we als het
ware onderdeel van
de inboedel werden.” Na een jaar
hebben ze het grote
huis op Kerkring 51
gekocht. “Ik heb veel kerkelijk vrijwilligerswerk gedaan, de kinderen zaten op
voetbal, ik op korfbal en Paul ging biljarten in ‘De Meebaal’. In de schuur achter
het huis hadden we paardje Rozijn staan
en daar reden we met een karretje mee
rond op Koninginnedag.” De kinderen
zaten in Zierikzee op school en om ze betrokken te houden bij het dorp heeft Marianne de Vee-Praets-Club opgericht.
“We hebben veel meegemaakt en de betrokkenheid van de dorpsgenoten was
groot, dat heeft ons goed gedaan.”
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De kinderen groeiden op en gingen de
deur uit, het huis werd te groot. Na ongeveer twintig jaar besloten ze Nieuwerkerk te verlaten. “De eerste tijd
bivakkeerden we op onze boot bij ‘De
Biet’ in Zierikzee, waarna we in een
nieuwbouwhuis op de Grachtweg kwamen te wonen. Maar na twee jaar vonden
we het daar saai. Paul was een mencursus
begonnen en er stond een pony bij Manege Balans, dus waarom gaan we niet
naar een boerderij?” Zo gezegd, zo gedaan
en ze kwamen terecht op de Bootsweg in
Moriaanshoofd. “Daar hebben we echt
een geweldige tijd gehad in een fijne
buurt met genoeg ruimte voor de dieren.
Paul heeft er nog een zwembad voor ons
gemaakt.” De meest absurde dag in haar
leven was 8 maart 2012. Deze dag is Paul
plotseling overleden en is tevens de geboortedag van hun eerste kleinkind. In
december 2013 heeft ze de boerderij verkocht en is Marianne via de Volkerakstraat in april 2015 terechtgekomen in de
Nieuwe Bogerdstraat. “Ik wil nu niet
meer verhuizen hoor,” zegt ze lachend,
“want iedere keer moet je afscheid nemen
van spullen en dieren. Dit huis is perfect
om de rest van mijn leven in door te
brengen.”

een knipoog. Marianne doet de coördinatie voor de winkel samen met nog iemand. “De boekhandel in de Visstraat is
vijf september pas geopend, dus er is nog
veel werk te doen.”
“Wat ik wel mis is de zogenaamde goeie
ouwe tijd. Dat we met een compleet
gezin deel uitmaakten van de gezellige
dorpsgemeenschap. Even een praatje bij
Bram in de Vege. Koninginnedag was geweldig! En trots zijn we op SKNWK die
al vanaf 2002 het Joachim Glerum Jeugdtoernooi ieder jaar organiseert! Het nadeel van de kleine dorpsgemeenschap ons kent ons - en de roddelpraat mis ik
niet. Alles bij elkaar goed geweest hoor!”
besluit Marianne haar overpeinzingen
over Nieuwerkerk.
De grutjes van Jacq.

Nieuwerkerk
Bruist! 2016
De datum van het
Nieuwerkerk Bruist!
weekend 2016 is vastgesteld.
Op donderdag 7, vrijdag 8 en zaterdag 9
juli staat Nieuwerkerk weer bol van de activiteiten! Het bestuur is al weer volop
bezig met het bedenken van gerelateerde
activiteiten, maar een beetje hulp vanuit
onze dorpsgemeenschap zou erg fijn zijn.

Het thema 2016 is:
“Heel Nieuwerkerk Bakt”

Marianne heeft haar draai wel gevonden
in hartje Zierikzee. Samen met haar broer
en zus is ze mantelzorger voor haar ouders. Ze is superoma voor drie kleindochters en doet nog steeds veel
vrijwilligerswerk, hoe kan het ook anders.
“Ik ben vluchtelingvrijwilliger voor mensen uit Soedan, die hier op medische indicatie komen. Zo begeleid ik momenteel
een spastische jongen naar de ziekenhuisafspraken en zorg dat ze hier een bestaan
kunnen opbouwen. Ook ben ik ‘hangjongere’ in boekhandel Jona,” zegt ze met

U mag dit thema zien in de breedste zin.
Hebt u leuke ideeën voor activiteiten die
aansluiten bij dit thema, aarzel niet om ze
kenbaar te maken bij één van de bestuursleden, via het gastenboek op onze site
www.nieuwerkerkbruist.nl , via de Facebookpagina van Nieuwerkerk Bruist! of
via ons mailadres: info@nieuwerkerkbruist.nl
Alvast bedankt voor het meedenken en
we hopen er met elkaar weer een fantastisch weekend van te maken.
met vriendelijke groet,
Bestuur Nieuwerkerk Bruist!
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De Rollenklootsen Dijk
oftewel Klôtendieke.
Pas vroeg Lijntje of ik wist waar de naam
vandaan komt; nee dus.
Een paar mensen gebeld in Zeeland die
veel namen uitgezocht hebben, maar niemand heeft een antwoord.
Al in 1715 is er een akte waar de naam
Rollenklootsen Dijk op Nieuwerkerk gebruikt wordt.
In latere aktes komen we tegen: Clootendijke in 1754, Rolklootsen Dijk in 1764,
Klootendijkse Weg in 1786, enz.
In mijn jeugd heet het gewoon Klôtendieke, officieel Rolleklootsche Dijk.
De naam Rolleklootsendijk doet denken
aan een dijk waarop men heen en terug
de kloot rolde, oftewel het klootschieten
beoefende, een spel waarbij men om de
beurt een bal van ca. 5 cm. wierp, over
een weg van een paar kilometer. Liefst beginnend en eindigend bij een kroeg, dat
zou dan de theetuin van “De Meebaal”
geweest kunnen zijn, die lag ongeveer
waar nu het dorpshuis is.
De kloot is tegenwoordig meestal een
kleine bal, gemaakt van beukenhout, op
3 plaatsen doorboord en gevuld met lood.
Vroeger was de kloot vaak gewoon een
ronde steen.
Klootschieten wordt nog steeds beoefend,
vooral in Oost Nederland. Daar komt het
ook vandaan, maar na ca.1500 was het in
heel het land bekend.
Bij de naam Klootendijke zou men ook
kunnen denken aan een dijk waar ene
Kloote woonde.
Rond 1715 heb ik geen Kloote kunnen
ontdekken op Nieuwerkerk, wel is er een
Cornelis Legierse Cloote op Ouwerkerk
die kort vóór 7 feb.1675 overlijdt.
Zijn weduwe, Maria (Maeijke) Rusters,
die eerst met Willem Janse van Oosten
getrouwd was, verkoopt dan een schuur
die aan de oostkant van het dorp Ouwerkerk staat.
Twee mogelijkheden dus, altijd fijn, dan
blijft er twijfel, maar ik gok op het klootschieten.

Wim Kesteloo, Nieuwerkerk, 2015.

Van de dorpsraad:
Het is inmiddels weer september, dat
houdt in dat de vergaderingen enz. weer
zijn begonnen.
In onze uitnodiging van de openbare vergadering van de dorpsraad heb ik een
aantal puntjes benoemd waarmee wij
bezig zijn. Deze zijn tijdens de vergadering ook aan de orde geweest.
Deze punten wil ik ook in Gruttepraet
uitvoeriger met u doornemen.
Jongerenhonk
Wij hebben met de jongeren en omwonenden uitvoerig gesproken over een
jeugdhonk. De jongeren hebben tekeningen gemaakt, er is offerte aangevraagd.
Wij hebben ons laten voorlichten door
een notaris, dit om eventuele moeilijkheden, denk aan b.v. wie is verantwoordelijk als er wat gebeurt.
Ruim voor de vakantie periode heeft de
dorpsraad de tekeningen enz. bij de gemeente ingediend. De gemeente heeft tot
zo ver een positief geluid laten horen.
Wij kunnen nu een vergunning bij de gemeente aanvragen. Wij hebben de zienswijze van de gemeente neergelegd bij de
jeugd, want er zullen nog kleine aanpassingen aan het honk moeten worden aangebracht.
De dorpsraad hoopt dat voor de winter
invalt het honk er zal staan.
Ouderengym
Al drie seizoenen wordt er ouderengym
gegeven in de zaal van Steenzwaenshof.
De gym wordt door een deskundige van
uit de Wieken gegeven. Wij zouden best
nog meer ouderen uit ons dorp er bijwillen hebben. Heeft u interesse kom dan
gerust vrijblijvend een keertje kijken en
meedoen. Het wordt elke vrijdagochtend
gegeven van 11.00 tot 12.00 uur. Heeft u
vragen bel dan 64 44 00.
Hart veilig wonen S-D
Er is een werkgroep Hartveilig wonen op
Schouwen-Duiveland. De werkgroep bestaat uit een aantal vrijwilligers met di-
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verse achtergronden, denk aan het Rode
Kruis, EHBO, brandweer en afgevaardigden van de dorpsraden. Doel van de
werkgroep is om samen de gemeente
Schouwen-Duiveland Hartveilig te krijgen. In ons dorp zijn op eigen initiatief
enkele AED apparaten te vinden. Onze
vraagt is, zijn deze plaatsen wel bekend?
De werkgroep zal trachten de bekendheid
te vergroten. Er zullen natuurlijk vrijwilligers zijn die niet weten hoe zo’n AED
apparaat werkt. Het Rode Kruis heeft
aangegeven de scholing kosteloos te willen aanbieden.
Thuis in de kern
De dorpsraad organiseert samen met het
SMWO op 20 januari 2016 om half 8 in
punt 3 een inloopavond voor alle verenigingen en organisaties in Nieuwerkerk.
Deze avond noemen we "thuis in de
kern" Mels Hoogenboom geeft in dit
krantje in 'het keuveltje' meer uitleg. In
andere dorpen was dit al een groot succes
dus we hopen ook hier op een grote opkomst. Uiteraard is ook iedere belangstellende is welkom!
Maatschappelijke voorzieningen
Schouwen-Duiveland
We weten allemaal dat regeren vooruitzien is. Wat zal er op Schouwen-Duiveland
moeten
gebeuren?
Hoe
levensvatbaar zijn b.v. de kleine kernen?
Wat is er nodig om het prettig woon en
leefklimaat te houden in de kernen? Veranderingen in de samenleving, veel moet
er zelf georganiseerd worden. In de toekomst moet men er van uitgaan dat er
niet meer in elk dorp een school zal zijn.
Ook bewoners zijn meer op elkaar aangewezen, men moet meer naar elkaar omzien. De wereld om ons heen verandert
en wij zullen mee moeten veranderen.
Enquete
Onlangs heeft u een enquete formulier
ontvangen. Zeeuwland en de dorpsraad
hebben hier uitvoerig over gesproken.
Hoe u gereageerd hebt op de vragen is
nog niet bekend. Daar zijn wij best
nieuwsgierig na.
Ik heb u een klein beetje op de hoogte gebracht, als u op onze openbare vergadering bent geweest heeft u gemerkt dat het
daar uitvoeriger is besproken. Voor degene die niet zijn geweest zullen het met
de berichtgeving moeten doen.
Vr.gr. Richard Dekker
Voorz. Dorpsraad
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Minigrutten

Voordat de herfstvakantie begon organiseerde de School
met de Bijbel nog een creatieve middag voor de kinderen.
De groepen 3 t/m 8 zijn deze middag creatief bezig
geweest met behulp van ouders en hebben mooie
werkjes geknutseld.
Hieronder ziet u enkele resultaten en kunt u
H
kunt u
meegenieten in de groepenm3 en 4!
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VAN VROEGER
Het Kolenfonds – een bijzondere uitwerking van de coöperatieve gedachte
Vrijwel overal op Schouwen-Duiveland werden in de negentiende en twintigste
eeuw coöperatieve verenigingen opgericht. Een bijzondere vorm daarvan
waren de zogenaamde Kolenfondsen (ook wel Kolenbonden genoemd). Door
collectieve inkoop van kolen kon een dergelijk fonds gunstige inkoopprijzen
bedingen, soms door directe onderhandelingen, maar ook wel door aanbestedingen, ‘teneinde niet weerloos te staan tegenover de buitensporige eischen
van enkele handelaars in Steenkolen’ zoals het Goesse Kolenfonds het formuleerde.
Op Schouwen-Duiveland bestonden er in
die tijd in verschillende plaatsen Kolenfondsen, onder meer in Nieuwerkerk,
Ouwerkerk en Oosterland. In Oosterland bestond het Kolenfonds zelfs nog in
1970, toen het 75-jarig bestaan werd gevierd. In Dreischor was de gezamenlijke
inkoop van kolen ondergebracht
bij de landbouwvereniging, die
ook collectief kunstmest en veevoeder inkocht.
Een van de oudste Kolenfondsen was dat van Nieuwerkerk,
dat op 7 mei 1892 in herberg
De Meebaal aan de Kerkstraat
werd opgericht op een vergadering onder leiding van burgemeester Franke Bouman, die
nagenoeg vanzelfsprekend de
eerste voorzitter werd. De notulen van het Kolenfonds zijn voor
het grootste deel (tot 1938) bewaard gebleven. Bij de oprichting melden zich direct 70
inwoners van Nieuwerkerk en
Capelle aan als lid. Het eerste
bestuur bestaat uit notabelen:
burgemeester Bouman wordt
voorzitter en als commissarissen worden
benoemd wethouder Jan Gaanderse, gemeenteraadslid Cornelis van Oeveren
(vanaf 1895 wethouder), Dirk Adriaan
Labrijn (vanaf 1893 gemeenteraadslid) en
Pieter Nicolaas van Nieuwenhuijzen,
landbouwer op Zomerlust. Op voorstel
van burgemeester Bouman wordt de later
gemeenteontvanger Samuel Kornelis van
Oost tot secretaris-boekhouder benoemd
en gemeenteveldwachter Abraham Deij
(1834-1900) tot meter. Laatstgenoemde
is toezichthouder op de meting bij het
lossen van de steenkolen.

In juli 1892 wordt het eerste schip gelost
met 1.447 hectoliter kolen à 64 cent per
hectoliter. De kolen worden per beurtschip aangevoerd in de haven van Stevensluis of bij het Nieuwe Veer. De prijzen
variëren in de periode 1892-1927 van 57
cent in 1895 tot fl. 2,70 per hectoliter in

1921. In totaal worden in deze periode
224.288 hectoliter steenkolen omgezet
voor in totaal fl. 241.843,75. Het Kolenfonds voorziet daadwerkelijk in een behoefte. Op 12 maart 1917 zijn maar liefst
ongeveer 300 personen aanwezig bij de
viering van het 25-jarig bestaan. Bij het
35-jarig bestaan in 1927 telt de Kolenbond inmiddels maar liefst 407 leden, zo
meldt de Zierikzeesche Nieuwsbode.
Er zijn enkele grootverbruikers van kolen.
Bij de jaarlijkse verantwoording op de ledenvergadering van 20 maart 1900 meldt
boekhouder S.K. van Oost dat in het jaar
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1899 in totaal 7.361 hectoliter kolen zijn
verbruikt, waarvan 1.050 door de zuivelfabriek, 537 door de ‘meekrapfabriek’,
170 door de hervormde diaconie (ten behoeve van de minstbedeelden) en de rest
door de 200 overige leden.
Jaarlijks wordt in het voorjaar een ledenvergadering gehouden, aanvankelijk alleen in De Meebaal, maar later ook in de
herberg Het Wapen van Duiveland op de
Ring. Op 10 maart 1902 volgt de nieuwe
burgemeester Jakobus Bouman zijn in
1901 overleden vader op als voorzitter
van het Kolenfonds. In 1917 treedt voor
het eerst een bestuurslid (commissaris)
toe die niet tot de ‘grote boeren’ behoort,
te weten straatmaker Willem Wandel, die
vele jaren ouderling in de Hervormde Gemeente zal zijn. Tussen 23 april 1917 en
15 april 1921 wordt in het geheel niet
vergaderd, vanwege – naar in 1921 in de

Foto: Het Nieuwe Veer, een van de aanlegplaatsen van de kolenschepen

notulen wordt verwoord – de ‘grote ontberingen’. Vanwege de Eerste Wereldoorlog is het gebrek aan kolen in 1917 zo
nijpend geworden, dat op 23 april 1917
de zogenaamde brandstoffencommissie in
werking is getreden. Commissaris W.
Wandel heeft – zo wordt in 1921 genotuleerd – zich erg ingezet voor de steenkolendistributie.
Lees verder op pagina 21
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JAVAANSE OMELET
Een gerecht uit de Javaanse keuken.

Het is een met gehakt gevulde omelet
waarbij droog gekookte rijst geserveerd
wordt.
Ingrediënten voor 4 personen:
250 gram rundergehakt,
zakje gehakt kruiden met uitjes,
8 á 10 eieren,
2 middelgrote preien,
1 grote ui en wat boter.

Vermeng het gehakt met het zakje kruiden
en verhit 50 gram boter. Bak het gehakt
onder voortdurend omscheppen tot het de
oorspronkelijke kleur heeft verloren. Voeg
de in ringen gesneden prei en grof gesnipperde ui toe. Schep alles goed om. Laat het
zachtjes pruttelen. Kook ondertussen de
rijst volgens de gegevens op de verpakking.
Roer de eieren los. Voeg per ei 1 eetlepel
water of melk toe en doe er wat zout en
peper bij. Bak er 4 omeletten van.
Schep op iedere omelet een deel van de gehaktvulling. Rol de omeletten dicht.
Geef er een sausje bij gemaakt van 4 eetlepels tomatenketchup te vermengen met 4
eetlepels ketjap medja, 4 eetlepels water,
wat suiker en een lekkere theelepel sambal
oelek. Breng alles al roerend aan de kook.
Schenk het sausje over de omeletten en
serveer er de witte rijst bij. Ook lekker met
zure komkommer.
SELAMAT MAKAN,
of te wel eet smakelijk!!!
Carolien Mouthaan.
De pollepel gaat door
naar Dea de Boer,
Ooststraat 24

Vervolg van pag. 20
Het Kolenfonds – een bijzondere
uitwerking van de coöperatieve gedachte

Op 15 april 1921 neemt S.K. van Oost
na 29 jaar afscheid als secretaris-boekhouder. Het bestuur stelt voor commissaris
Wandel tot zijn opvolger te benoemen,
maar de leden dringen erop aan dat er sollicitanten worden opgeroepen. Dat gebeurt ter vergadering: er melden zich
verschillende gegadigden. Kleermaker Jan
Lieven van der Have wordt door de leden
gekozen tot nieuwe secretaris-ontvanger.
Hij zal in 1925 Van Oost ook opvolgen
als gemeenteontvanger.
Als op 25 februari 1926 commissaris Van
Nieuwenhuijzen vanwege zijn leeftijd na
34 jaar aftreedt, wordt Willem Bom, behorend tot de ‘kleine boeren’, zijn opvolger. In een nog openstaande vacature
wordt een vertegenwoordiger van de
buurtschap Capelle gekozen: landarbeider
Abraham de Rijke (1867-1930). Deze
verhuist al in 1928 naar Zierikzee. Vanaf
dat moment zal landbouwer Domus Marinus Boot de inwoners van Capelle vertegenwoordigen.
Op 15 maart 1937 neemt oud-burgemeester Bouman – hij is in 1934 al als
burgemeester afgetreden – na 35 jaar afscheid als voorzitter. De 149 aanwezige
leden kiezen Hubrecht Cornelis van de
Zande (bekend als H.C.) tot nieuw bestuurslid; hij wordt ook de nieuwe voorzitter. Van de Zande is landbouwer op de
Hooge Hoeve en is een bekwaam be

Foto: H.C. van de Zande, voorzitter van
het Kolenfonds 1937-1964
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stuurder. Zo is hij ook voorzitter van de
boerenorganisatie ZLM op SchouwenDuiveland en lid van Provinciale Staten.
Op initiatief van de nieuwe voorzitter
wordt op 19 mei 1937 in een bijzondere
ledenvergadering besloten te komen tot
een officiële coöperatie met rechtspersoonlijkheid. Als reden wordt aangevoerd
dat de verenigingsstructuur te belemmerend is. Er wordt een Raad van Toezicht
gevormd, bestaande uit PZEM-electriciën J. de Blaeij, landbouwer Johannis
Flikweert Pzn (van de Eerste Heul) en onderwijzer K.B. bij de Vaate. In dezelfde
ledenvergadering wordt stilgestaan bij het
45-jarig bestaan van de Kolenbond, die
per 1 januari 1938 305 leden heeft.
Helaas ontbreken de notulen na 18 mei
1938, zodat de gangen van de Kolenbond
vanaf die datum niet meer exact zijn na
te gaan. Blijkens een verslag in de Zierikzeesche Nieuwsbode wordt op 8 mei
1942 een ledenvergadering gehouden van
de coöperatieve kolenbond ‘Gemeentebelang’ in de herberg van De Later aan de
Ring. In deze ledenvergadering wordt het
50-jarig bestaan gevierd. Op dat moment
zijn nog zeven van de eerste leden in
leven. Waarschijnlijk is kort na de viering
van het 50-jarig jubileum de Kolenbond
als een nachtkaars uitgegaan, omdat de
distributie van kolen ‘op de bon ging’. De
formele vereffening heeft nog geruime
tijd op zich laten wachten. Op 12 maart
1964 ontvangt het bestuur van het
Groene Kruis, afdeling Nieuwerkerk, het
batig saldo dat is overgebleven na liquidatie van het Kolenfonds, zoals het dan
weer genoemd wordt. Dit bedrag is fl.
1.130,22. Niet toevallig is de secretarispenningmeester van het Kolenfonds, J.L.
van der Have, ook penningmeester van het Groene
Kruis. Het bestuur van het
Groene Kruis zegt in het bijzonder H.C. van de Zande
dank. Dit duidt erop dat hij
met Van der Have nog lang
na 1942 de verantwoordelijkheid heeft gedragen voor
het Kolenfonds in liquidatie,
een fonds dat een halve
eeuw van grote betekenis is
geweest voor de bevolking
van Nieuwerkerk.
André Flikweert

Sportpraet
In deze sportpraet kijk ik terug op de
korfbal in Nieuwerkerk. In de jaren veertig, vijftig en zestig was dat dé sport op
ons eiland en ook op Nieuwerkerk. Met
een drietal oud korfballers heb ik gepraat
over deze korfbaltijd.
Mevr. Leuntje van Klinken-Wandel (80+)
vertelt mij dat ze met hun 12-tal op de
“weie van Gaanderse " bij de molen korfbalden. Zij weet nog dat er drie twaalftallen waren bij D.S.S.
( Door Samenspel Sterk)en dat Sirjansland (DES) een sterke tegenstander was.
Zij herinnert zich nog dat de Stoutjesdijken op korfbal zaten en Corrie Tierie, Jo
de Braal en Maarten van Strien. Op Hemelvaartsdag speelden ze wel seriewedstrijden in Goes. Op de fiets en met het
bootje gingen ze daar naar toe. Lachend
vertelt ze dat toen iemand daar zo
knoeide met z’n frites met mayonaise dat
hij een “schutteldoek” nodig had om zich
”af te poessen”.
Daarna noemde we hem: “XXX, schutteldoek”.

Later was de “korfbalweie” bij het Riethuis in de Middenweg aan de kant waar
Rinus Mol woont, vertelt Leen van Popering ( 70+) mij. Na de Ramp speelde men
op een veld waar nu de Aldi is. De vader
van Leen huurde daar het weiland van
Jac. Bouman. Op de dam verkleedden wij

GRUTTENPRAET NR. 6 - NOVEMBER 2015

23

ons, nadat we de koeienvlaaien met de
schop weggehaald hadden.
Leen speelde o.a. samen met Cor Eerland, Wim en Anton Stoutjesdijk, Leunis van Klinken, Bram Heyboer, Leen de
Bil en Jan de Jonge. En de dames: Janny
en Tine Slootmaker, Nelleke van
Dienst, Betsie de
Braal, Jo Schiettekatte,
Toos
Quist, Truus Folmer, Corrie van
Dijke en Janny
Zanddijk.
Burgh en de Zeemeeuwen
uit
Haamstede
waren toen geduchte
tegenstanders. Ook in
zijn tijd speelde
men seriewedstrijden voor het
seizoen begon.
Zij reisden dan
met
Hemelvaartsdag naar
Roosendaal
(sportpark Vrouwenhof ).
Ik ging op m’n
motor, vertelt
Leen, en nam
dan een grote
tent mee. In die
tent kleden we
ons om.
Ze namen dus
hun eigen kleedkamer mee.

waar ook de voetbal speelde. Albert zag
als jeugdspeler dat de Bolkenbazen, Janneke Heyboer, Huib en Adrie Kesteloo,
Wim van Dijke (de bloemist) ook korfbalden.
Hij maakte mee dat men van drie vakken

In 1960 nam de
korfbal het initiatief om samen
met de voetbal
en de volleybal
en de gymnastiek één vereniging te vormen.
Zo
ontstond
SKNWK (SportKombinatie NieuWerkerK).
Toen Albert Talen ( 60+) kennismaakte
met korfbal was het veld tegenover de tegenwoordige Jumbo aan de Stolpweg.
Later op de velden van het oude sportveld

naar twee vakken ging. Van een twaalftal
naar een achttal. Ook ging men naast het
veldkorfbal nu ook zaalkorfbal spelen.
De korfbal was over z'n hoogtepunt heen
en verdween zelfs enige jaren uit Nieuwerkerk. Albert Talen heeft toen de korfbal met succes heropgericht. Onder
andere via stukjes in regionale kranten.
De respons was zo groot dat er zelfs
jeugdploegjes gevormd komen worden.
De toenmalige voorzitter van SKNWK
Koos van de Zande was bij de oprichting
en sprak toen over "dorpsgekken" die
nodig zijn om zo iets voor het dorp te
doen.
Ko Rijn werd toen trainer. Wim van
Dijke en Albert Talen gaven ook training.
De laatste trainer was Cees Bax, want in
2008 hield de korfbal op te bestaan in
Nieuwerkerk.
Ik bedank mw. L. Wandel- van Klinken,
dhr.L. van Popering, dhr. A. Talen en
dhr.H. Kesteloo voor de enthousiaste verhalen/foto's over hun sport, de korfbal.
Opgetekend door,
Jan de Jonge.

Verkoop molens
te “Duivelant “ in 1703
Onlangs kwam ik in het bezit van
een kopie van een stuk dat zich in
het gemeente archief van de Gemeente Schouwen-Duiveland bevind. Het betreft hier een stuk
waarin de verkoop voorwaarden en
de uiteindelijke verkoop van de molens te Nieuwerkerk en Ouwerkerk
beschreven staan.
Met behulp van deskundigen is een
transcriptie gemaakt waarbij duidelijk werd dat er na bestudering nog
heel wat vraagtekens overblijven,
waarover mogelijk later.
Dat er een achtkante rietgedekte korenmolen
te Ouwerkerk heeft gestaan is algemeen bekend. Deze molen had als bouwjaar 1711 en
is op 21 september 1953 als gevolg van de eb
en vloed werking van de dan nog steeds niet
droog gelegde Vierbannen polders ingestort.
Daar we in dit stuk spreken van verkoop van
de molen in het jaar 1703 kan dit dezelfde
molen niet geweest zijn. De vraag is, is dit een
voorganger, of moeten we aan een andere locatie denken. Bekend is dat ook bij Oudesluis
ongeveer middentussen Oosterland en Ouwerkerk ook een molen gestaan heeft, In de
buurt van Viane dus.(1) Nader archief onderzoek zal mogelijk ook ooit uitsluitsel geven
welke molen hier verkocht wordt.
Ook in Nieuwerkerk stond een achtkante korenmolen, welke in op januari 1884 door de
bliksem getroffen werd en afbrande. Het is
bijna zeker dat dit de in 1703 verkochte
molen is, al kan ook daar aan getwijfeld worden omdat de nieuw gebouwde molen in
Nieuwerkerk geen dwangmolen was en is gebouwd door molenaar Berman.(2)
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Het stuk.
Ik zal in het kort proberen enige toelichting
te geven op het stuk waaruit mogelijk wat
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duidelijker wordt hoe een en ander destijds
geregeld werd.

pelle mochten kiezen waar ze heen gingen.
Uit deze opmerking kunnen we opmaken dat
de hier bedoelde molen waarschijnlijk niet op
de plaats van de in 1953 verdwenen molen
van Ouwerkerk . Waarschijnlijk hebben we
hier het gegeven dat het die van de Oude sluis
betrof, die zoals op een kaart uit 1829 te zien
is dichter bij Viaane en Ouwerkerk stond.
Van het bestaan van deze molen heb ik tot nu
geen verdere bewijzen gevonden.
8 De koper had ook de verplichting tot herbouw binnen drie maanden na het niet meer
bruikbaar zijn van een molen. Voldeed hij
hier niet aan, dan werden alle rechten op de
molen hem ontnomen en nam de overheid de
zaak weer in eigen hand.
9 Hier maakt men melding van het gegeven
dat materialen benodigd voor reparatie en of
herbouw alleen mogen worden vervoerd door
de daartoe, door de overheid, aangewezen vervoerders. Wie de vervoerders betaalde is niet
vermeld.
10 Dat er nog meerdere kosten aan het kopen
van een molen verbonden waren zien we hier.
Er werd kennelijk een leges geheven voor alle
belanghebbenden in dit proces.
Voor de Baillju en Schepenen ieder 3 denaren.
De sercretaris ontving 10 schellingen en 6 denaren.
De armen ontvingen samen met de pluimgraaf een zelfde bedrag en daar kwamen per
molen nog 10 schellingen bij, alsmede 50
penningen voor leveranties.
De gezamenlijke leges kosten bedroegen zo 3
pont en 3 schellingen.

1 In de aanhef zien we dat de molens verkocht
worden door de bestuurders van de Vierbannen van Duiveland. Zij deden dat kennelijk
met goedvinden van de Zierikzeesche bestuurders die een hogere rechtsorde vormden
op het eiland. Kennelijk waren de molens eigendom van de Vierbannen en waren het ook
dwangmolens, zodat de bevolking niet vrij
was om hun graan te laten malen waar ze wilden, maar moesten ze naar de hun aangewezen molen.
2 Hier vermeld men dat de molens vrij zijn
van verplichtingen jegens derden, en dat alle
lasten voor rekening van de koper komen na
de overdracht en op 22 mei 1703.
3 Als de nieuwe eigenaar naar behoren maalt
heeft hij al een klant, te weten de brouwerij
te Nieuwerkerk die kennelijk een vaste tariefstelling met de huidige eigenaar had afgesproken.
4 De betaling diende te geschieden in drie gelijke jaarlijkse termijnen te beginnen op de
datum van levering. De rente bedroeg ongeveer % over het gehele koop bedrag, dus ook
over hetgeen reeds betaald was. Kon de koper
in een keer alles betalen dan was geen rente
verschuldigd.
Voldeed men niet aan zijn betalings verplichting op de vervaldag dan was men 5% rente
verschuldigd, over de termijn dat de verkoper
dat accepteerde. Men diende wel een schuldbekentenis te laten opmaken en met lijf en
goederen garant te staan voor de nog af te betalen som. De
waarde van die
goederen werd
door de schepeCooper d' heer mr Corn. de Stavenisse voor £ 550:-:-.
nen vastgesteld.
Van de Ouwerkerk moolen als vooren, voor £ 420:-:-.
5 De provinciale
belastingen zijn
al verschuldigd
Aldus gedaan en publijk vercogt in vougen en
vanaf 1 januari
manieren voorgeschreven ter presentie van d' heeren Ballju
1703.
en Schepenen die desen hebben onderteijkent
6 Hier zien we
actun
Nieuwerkerk desen 16e meij 1703
dat een eeuwige
erfdienstbaarheid gevestigd
zal worden welke betaald diende te worden 11 Kwam men enig in de vorige punten geaan het bestuur van de Vierbannen. Merk- noemde verplichtingen niet na dan konden
waardig is dat het ene bedrag in guldens zonder rechtspraak de molens weer verkocht
wordt aangegeven en het andere in ponden worden. Waren de opbrengsten niet kostenvlaams. Als men niet kon betalen dan werd dekkend dan werd ook hier weer het dwangmen in hechtenis genomen tot de verplichtin- middel van gevangenneming toegepast.
gen werden voldaan. Het “gyselregt” kende 12 Ondanks alles werden de molens toch
ook de vorm dat men overdag gewoon vrij verkocht, en wel aan één persoon. Kennelijk
was om te werken maar s' avonds ingesloten waren molens toch nog een goede geld belegwerd.
ging.
7 Naast alle verplichtingen die de molenaar Ook hier zien we een behoorlijk verschil in
eigenaar had wordt hier ook het banrecht ge- prijs, waaruit wederom blijkt dat de grote of
regeld.
kwaliteit van de molens behoorlijk verschilde.
Dit houd hier in dat de bewoners van Bodland en van Nieuwerkerk verplicht waren hun Nieuwerkerk oktober 2015
maalgoed op de molen van Nieuwerkerk te Dirk Haak
laten malen. Voor die van Viaane en Ou- Bron: Gemeente archief Schouwen-Duiveland
werkerk te Ouwerkerk. De bewoners van Ca-

Retourtje 2
In de vorige Gruttenpraet schreef ik over
’t blijspel Retourtje Kenia. Twee van de
hoofdpersonen werden gespeeld door ondergetekende. Bert, een serieuze fysiotherapeut en z’n tweelingbroer vrolijke,
sjacheraar Frans. Bert ging naar Kenia en
Frans nam de praktijk waar. Wat leidde
tot allerlei vermakelijke verwarringen.
Deze zomer ging ik en mijn vrouw op
uitnodiging van Arianne Dorst in werkelijkheid een retourtje Kenia maken. Het
reisdoel was het door Arianne en haar
Belgische compagnon Pasci opgestarte
Kebene Children Home. Een project dat
de meest hulpbehoevende straat- en weeskinderen opvangt, verzorgt, opvoedt, onderwijs geeft met als leidraad het
christelijke geloof.

Daarnaast hielpen we mee in de Emyland
Diani Adventist School door Emely
Geuze (stichting Mamma Holland) in samenwerking met de Adventisten Kerk aldaar opgerichte school.
Met zeven andere Gruttenpikkers en
daarnaast nog elf andere ‘buutendiekers’
vlogen we naar Mombassa om 2 weken
mee te helpen bij deze projecten.
Na een rit door het hectische, schijnbaar
chaotische, verkeer van Mombassa en een
overtocht met een overbeladen pont rijden we langs de ‘rafels’ van deze havenstad. Schamele kraampjes met allerlei
waren staan pal langs de autoweg. Ook
rijden we langs de ‘meubelboulevard’ met
stoelen, fauteuils met luipaardbekleding
en 'casco' houten bedden.
Aan de overkant verderop de ‘autoboulevard’ met stapels terreinbanden, 'garages'
in de openlucht en primitieve autowasserijen.
Dan volgde de hartelijke ontmoeting en
kennismaking met de kinderen, het personeel en het verblijf. Onze groep, jonge-

GRUTTENPRAET NR. 6 - NOVEMBER 2015

25

rengroep aangevuld met ouderen, verbleef
in lodges en cottages dichtbij Kebene en
een viertal in 'de villa’ ook vlakbij.
Tot onze taken behoorde o.a. het naar
school brengen en weer ophalen van kinderen. De scholen beginnen hier vroeg
(rond 7 uur), dus de wekker zetten.
Daarnaast herschilderden we
lokalen/gebouwen, brachten
een bezoek aan
de jong volwassenen projectende
workshops - en
de landbouwgrond in de
bush. Er werden
middagen
avondactiviteiten georganis e e r d ,
Bijbelverhalen
doorgenomen,
meegeholpen met de kok en de huismoeders (aunties) worden geassisteerd.
Op de Emyland school werd: een bijbelclub georganiseerd, geholpen met knutselwerk, bij de opbouw van een muur,
met schilderwerk en de verzorging van de
kinderen. En natuurlijk speelden, stoeiden en dolden we met de kinderen.

zaak, mannen die handkarren beladen
met jerrycans vers water hevig zwetend
voorttrokken. Voorbijtuffende tuktuk's
met een stapel matrassen vastgebonden
op hun dakje. Vrouwen, die plastic teilen,
emmers, bekers in een doos lieten pakken
na aankoop. Er werd een touwtje rond
gebonden en dan
ging de vrouw
wat door de
knieën om het
pak op het hoofd
te laten zetten.
Zonder het vast
te houden laveerde ze door de
drukke straat.
Het bezoek aan
de
landbouwgrond in de bush
per motor was
ook een aparte
belevenis. Een
enerverende rit
met prachtige uitzichten over glibberige
rode paden, door plassen en over steile
hellingen door een intens groen landschap. De gebouwtjes op de ‘boerderij’
zijn opgetrokken uit leem, gevlochten
bladeren, twijgen en koeienmest. We
zagen op het land -met door ossen bewerkte grond- bananenbomen, een veldje
maniok (eetbare wortelknol), boompjes
voor bouwhout en rijstvelden.
De beheerder van het terrein trakteerde
ons voor ons vertrek op kokosnotenmelk
van kokosnoten, die hij net zelf uit de
klapperboom had gehakt. Op blote voeten klom hij er vlotjes in. Eén van ons
probeerde dat ook, maar gaf het al na drie
meter op. Op de terugtocht deelden we
aan de arme bushbewoners her en der kleding e.d. uit.
Een volgend keer wil ik verder vertellen
over andere belevenissen en onze safari op
dit retourtje Kenia.
Jan de Jonge.

Eén van de onderdelen van de Stichting
Kebene Nederland zijn de workshops
voor training en opleiding. Er is een computer- , een handwerk- , een muziek- en
een naaiatelier in de startfase.
Twee Gruttenpiksters oordeelden dat de
kundigheid van de aan te trekken Keniaanse naaister goed was. We mochten
mee om stoffen in Mombassa te gaan
kopen. In de levendige binnenstad filmde
ik, gezeten op een krukje in de stoffen-

PG Nieuwerkerk
ACTIEF
De Protestantse gemeente Nieuwerkerk is een bijzonder actieve kerkgemeenschap, gelegen in het hart van ons
dorp. Door de centrale ligging heeft de
Johanneskerk voor zowel kerkelijke als
ook diverse niet-kerkelijke bijeenkomsten al eeuwenlang een centrumfunctie
in de regio. Dit keer blikken we terug
naar 10 jaar ‘Hart van Nieuwerkerk’ en
kijken vooruit naar nieuwe activiteiten
in onze gemeente.
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harte uitgenodigd. Dan zal op 1e Kerstdag mevrouw Marjan Riedijk uit Zierikzee in de morgendienst voorgaan die om
10.00 uur begint. Aan deze dienst werkt
ook de Cantorij uit onze gemeente mee
en die brengt een aantal prachtige kerstliederen ten gehore. Dan valt nog te melden dat op zondag 7 februari 2016 een
mooie Kinderdienst op het programma
staat. Hierin zal verhalenverteller Matthijs Vlaardingerbroek een hoofdrol spelen. Matthijs zal de kinderen en ouderen
meenemen in het avontuur van geloven.

tueler dan ooit. Wekelijks bezoeken zo’n
60 personen ‘het Hart’. In een gezellige
en ontspannen sfeer ontmoeten ze elkaar.
Het nieuws wordt doorgenomen en van
commentaar voorzien, er wordt gewerkt
aan zelfgemaakte kaarten, bloemstukken
en wat niet meer. Ook heeft de Wereldwinkel een prominente plaats gekregen
binnen ‘het Hart’. Producten gemaakt in
de derde wereld worden daar verkocht
voor een eerlijke prijs. Op deze wijze
wordt er ook aan gewerkt om het leven
voor anderen te verbeteren. De drijvende

10 jaar Hart
van Nieuwerkerk

Sinds 5 juli 2015 is onze gemeente vacant, zoals dat heet. Onze predikant Thomas Smink heeft namelijk een beroep
naar de Hervormde gemeente van Wierden aangenomen en is inmiddels met zijn
gezin naar Twente verhuisd.
Met het vertrek is uiteraard het kerkenwerk binnen de ring van ons dorp niet gestopt, maar gaat zelfs onverminderd door.
Begin september hebben we al onze activiteiten de revue laten passeren in een
zeer goed bezochte startdienst. Zo organiseert de gemeente dit seizoen weer twee
Jeugddiensten, een op zondag 8 november en een op 6 maart, komend voorjaar.
Rondom Kerst staan eveneens weer allerlei activiteiten op stapel. Op vrijdag 11
december van 14.30-20.30 uur is er
kerstmarkt in ontmoetingscentrum Punt3 aan de Kerkring. Voor een mooi kerststukje of een andere versiering kunt u
daar terecht en u steunt er het onderhoudsfonds voor het monumentale kerkgebouw mee. Rond de Kerstdagen zijn
allerlei diensten gepland, die we eveneens
graag onder uw aandacht willen brengen.
Om te beginnen wordt op zondag 20 december om 17.00 uur het kinderkerstfeest gevierd. De leiding van de
kindernevendienst nodigt bij deze alle
kinderen en hun ouders/grootouders uit
om dit feest mee te vieren. Onze Johanneskerk zal in kerstsfeer voor een warm
welkom zorgen en kinderen brengen u de
boodschap van Kerst. Ook organiseert de
gemeente op Kerstavond, 24 december,
een Dorpskerstzangdienst. Hieraan zal
ook muziekvereniging O&U uit ons
dorp een belangrijke bijdrage (aan weghalen) leveren. De viering begint dan om
19.30 uur. Verder staan veel bekende
kerstliederen op het programma en de
voorzitter van de kerkenraad, Mark van
der Weele, zal een korte meditatie verzorgen. Alle dorpsgenoten zijn hierbij van

En dan is er natuurlijk iedere week ‘Hart
van Nieuwerkerk’. Het is een initiatief dat
10 jaar geleden door de diaconie van de
Protestantse Gemeente in Nieuwerkerk is
genomen in samenspraak met dominee
Gerrit Klein die toen predikant in die gemeente was. Het doel was om de drempel
van de kerkdeuren te verlagen voor gemeenteleden en niet-gemeenteleden en
om een doordeweekse ontmoetingsplaats
te bieden. Veel mensen, met name ouderen en alleenstaanden, hebben de behoefte om de week een beetje te breken
door een praatje te maken of mee te doen
met de activiteiten die georganiseerd worden in het ‘Hart van Nieuwerkerk’. Door
de maatschappelijk ontwikkelingen is
zo’n doordeweekse ontmoetingplaats ac-

kracht achter de Wereldwinkel
is Nel Buitendijk.
Als oudonderneemster is
zij
met
hart en ziel betrokken bij de Wereldwinkel. Betrokkenheid is wel het sleutelwoord voor het ‘Hart van Nieuwerkerk’.
Dat blijkt wel uit het trakteren wanneer
een van de bezoekers jarig is of als er een
huwelijksjubileum is en er wordt meegeleefd bij ziekte en overlijden. Woensdag
23 september werd het 10-jarig jubileum
feestelijk gevierd met een lunch in Punt3, georganiseerd door het ‘bestuur’. Initiatiefnemers, dominee Gerrit Klein en
Marianne Glerum waren daarbij ook aanwezig. Karin, Coba, Janny, Truus en Nel
werden door de scriba van de kerkenraad
in het zonnetje gezet. Een maximale
‘Merci’ onderstreepte de dankwoorden.
‘Het Hart’ blijft hard nodig! Weet u welkom op de woensdagen van 9.30 tot
11.30 uur. Schroom niet en doe gewoon
mee! Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Karin van der Weele,
coördinator en stuwende kracht achter
het gebeuren.
Voor meer informatie
bel 0111-643811 of mail naar
hvn@pknnieuwerkerk.nl.

