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Met in dit nummer
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• voorwoord
• Een dierbaar ‘vodje’
• Keuveltje
• Retourtje Kenia
• Sportpraet
• Minigrutten
• Dorspraad
• Krabbenhoeke
• enz.

GRUTTENPRAET NR. 7 - MEI 2016

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

Voorwoord
door Nathalie de Bilde
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Natuurlijk kunt u ook contact opnemen als u een leuke hobby, bijzonder
verhaal, jubileum, of iets anders heeft
wat echt in de Gruttenpraet moet!
Weer veel leesplezier in dit vrolijke
dorpsblad.

Beste gruttenpikkers,
Het voorjaar is weer begonnen en ook
dit jaar hebben we de geplande Elfstedentocht niet kunnen rijden.
Wij hebben de laatste tijd niet stil gezeten, want er ligt weer een nieuwe
Gruttenpraet voor u. Ook dit keer
weer een lekker recept, een stukje van
de school, verschillende interviews en
een 10-jarig jubileum van de Juupzuupers!
Door de vele inzendingen hebben we
weer verschillende dingen op de agenda
kunnen zetten. Als u zelf plannen heeft
om iets te ondernemen, neem dan contact met ons op, dan zetten wij het
graag in de agenda.

Druk: Krelloprint Bruinisse

Een dierbaar‘vodje’
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

Kort voor mijn
veertigste verjaardag in juli
1984, vond ik
een briefje met
bijlage in onze
brievenbus.
De afzender
was Hanna van
der WielenSoeters,
de
vrouw van de
vroegere dorpsslager.
Van het echtpaar was bekend dat ze een warme belangstelling toonden voor het wel
en wee van de Nieuwerkerkers.
Nadat Hanna dit gestencilde blaadje gevonden had tussen de spullen van haar ouders,
zal ze ongetwijfeld ergens hebben genoteerd dat ze het in de week van mijn verjaardag
bij me in de bus moest stoppen. In dit ‘vodje’ zoals ze het noemt, staat dus dat ik op
22 juli (1944) in Drieborg (Gron.) ben geboren als dochter van Joh. Schiettekatte en
G. P. den Boer.Eerder dat jaar, vermoedelijk in februari of maart, waren mijn ouders,
broer en vier zussen vanwege de inundatie van Schouwen-Duiveland door de Duitsers,
gedwongen vanaf Capelle waar we toen woonden naar elders te vertrekken.
LEES VERDER OP PAGINA 4
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vervolg
EEN DIERBAAR ‘VODJE’
Eerder dat jaar, vermoedelijk in februari
of maart, waren mijn ouders, broer en
vier zussen vanwege de inundatie van
Schouwen-Duiveland door de Duitsers, gedwongen
vanaf Capelle waar
we toen woonden
naar elders te vertrekken.

lijk wel een beetje
aan hun naam
verplicht: blijkens
de volkstelling
van 1947 woonden 62 personen
met die naam in
Zeeland, 5 in de
provincie ZuidHolland en 1 in
de Provincie Groningen. Die laatste was ‘dissident’
oom Jan, maar
die had als ‘excuus’ om niet
meer terug te
keren, dat hij tijdens zijn evacuatie een
vrouw had leren kennen in Groningen
waarmee hij getrouwd is.
In geen van de andere provincies kwam
toen de naam Schiettekatte voor.
Hoewel ik honderd procent Zeeuws ben

Op deze boerderij ben ik dus geboren.
Het was een uitstekend evacuatie-adres,
maar dat weet ik uiteraard alleen van
‘horen zeggen’.
Dominee M. G. Westerhof was
eveneens geëvacueerd naar Groningen en verbleef, dat kunnen we
zien aan het ‘vodje’, wat dus eigenlijk een kerkkrantje is, in Glimmen. En daar typte en stencilde hij
dit blaadje om het uiteindelijk te
verzenden aan Nieuwerkerkers die
in den vreemde verbleven, althans
voor zover hij hun adres bezat.
Daar ga ik tenminste wel van uit.
Na de bevrijding is de familie
Schiettekatte weer teruggekeerd
naar Zeeland. Ze waren dat eigen-

Enkele jaren geleden vonden mijn dochter en ik het wel eens aardig een kijkje te
nemen op de plaats waar ik op de wereld
kwam. De boerderij van de familie Tonkes staat er nog steeds.
En zo vertrokken we voor een paar dagen
naar Groningen.

We ontmoetten een kleinzoon van Tonkes die er tegenwoordig boert en maakten
wat foto’s zoals deze, die op vrijwel dezelfde plaats is gemaakt als het kleine familiefotootje.
Na de bevrijding kwamen we te wonen in
de Capelleweg. En daar moesten mijn ouders, broer en zussen, maar nu met mij er
bij, acht jaar later wéér voor het water
evacueren.

Het werd Groningen.
Ze werden ingekwartierd op de
boerderij van de familie Tonkes in de
Kroonpolder bij
Drieborg, een plaatsje dat hoort bij het
eertijds communistische bolwerk Beerta
in het noordoosten van Groningen.
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word ik wel, bijvoorbeeld bij de aanvraag
van een nieuw identiteitsbewijs, er steeds
aan herinnerd dat ik in Groningen geboren ben.
Ook besloten mijn ouders me vanwege
mijn Groningse geboortegrond, me de
roepnaam Mieneke te geven in plaats van
Mientje, naar een al jong gestorven zus.

Hanna schreef in haar briefje dat ík het
‘vodje’ natuurlijk wél mocht verscheuren,
maar daar peins ik vanzelfsprekend niet
over.
Dit blaadje, bijeengehouden door plakband, is misschien wel het aardigste papieren kleinood dat ik bezit.
najaar 2015
Mieneke Leijdekkers - Schiettekatte

Op de foto: v.l.n.r.
Jannetje, Lenie (aan tafel),
mijn moeder met mij op haar
schoot, Pau, mijn vader, Jo en
Nellie.
Dit is de enige foto waar ik als
pasgeborene op sta.
Andere foto’s van de familie
zijn in 1953 verloren gegaan
tijdens de ramp.
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Juupzuupers
2006-2016
Een dartvereniging waar de gezelligheid
voorop staat.
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In 2006 werd er bij Jaap Niemans thuis
regelmatig een pijltje in het dartbord gegooid.
Dit deed Jaap samen met zijn zoon Jordy
Niemans ,Erik Vreeswijk en Jeroen Siereveld.

Een naam was zo gevonden “de Juupzuupers”gerelateerd aan het Jupiler biertje dat
zo goed smaakte.
De overstap werd al snel gemaakt naar
het dorpshuis waar enkele dartbanen werden gebouwd.

Op de avonden dat dit gezelschap samenkwam bracht men om beurten een aantal
flesjes Belgisch bier mee die dan werden
geproefd en beoordeeld.

Zo groeide de dartvereniging uit tot een
12 tal leden en het leuke is dat nu elke
vrijdag er een clubje jongeren tot 15 jaar
van ½ 8 tot 9 uur een pijltje komen
gooien en zo is er een begin gemaakt aan
de volgende generatie darters.Na 9 uur
gaan de Juupzuupers zelf aan de slag om
de 180ers proberen te gooien.

Toen het darten wat fanatieker werd beoefend hebben deze 4 heren , die inmiddels een voorkeur hadden gekregen voor
een Jupiler biertje de dartvereniging opgericht.

Van de oprichters zijn nog steeds Jaap en
Jordy Niemans lid van de vereniging.

A G E N D A

Dit was op 4 Mei 2006.

Wie
De Juupzuupers in
Ons dorpshuis
De Juupzuupers in
Ons dorpshuis
Ons dorpshuis

datum
Elke
vrijdag
Elke
vrijdag
Elke
vrijdag

tijd
19:30-21:00

wat
Darten v.a. 12 jaar.

21:00-

1e
zaterdag
van de
maand
3e
woensdag
van de
maand
Elke
woensdag

17:30

Darten voor
volwassenen.
Jeugd NIX 12-16 jaar.
Voor 1.- gezellige
avond.
buffet

11:30

lunch

Ons dorpshuis

18:00-19:45

In kerk Salem

Woensdag
oneven
weken
21 mei

20:00-21:00

Kom zingen bij
kinderkoor Jedaja!
Jongens en meisjes
6 t/m 12 jaar.
Meidenkoor Jedaja tot
30 jaar.
Jaarlijkse
verkoping/rommelmarkt
Zomerconcert Kinder-en
meisjeskoor Jedaja
Nieuwe kerk zierikzee
Nieuwerkerk Bruist!

Hersteld hervormde kerk Sirjansland.
Burg. Boumanstraat 11-12
Koor.jedaja@gmail.com
www.meisjeskoorjedaja.webklik.nl

In samenwerking met
nieuwerkerk bruist!

Zwembad Dolfijn

i.v.m. nationale
sportweek; iedereen die
ouder is dan 12 jaar is
welkom om de
schietsport eens zelf te
proberen
“

Schietvereniging SchouwenDuiveland. Stolpweg 4a

19:30-21:00

9:00-15:00

18 juni
‘16
7, 8 en 9
juli
9 juli
20 sept.

Er wordt iets
georganiseerd…
Verrassing!
v.a. 20:00 uur

23 sept.

v.a. 20:00 uur

24 okt.
16 t/m
28 okt.

Zwem4daagse

Ons dorpshuis

In kerk Salem

info@nieuwerkerkbruist.nl

Schietvereniging SchouwenDuiveland. Stolpweg 4a
Zwembad Dolfijn
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Stichting Dol-fijn
Zwembad Nieuwerkerk
Beste lezers,
Het voorjaar is weer begonnen en nog een
paar maanden en het is weer zomer. Veel
kinderen en volwassenen gaan graag in de
zomer “buiten” zwemmen. U misschien
ook wel? Het is dan altijd een fijne gedachte als uw kinderen al wat zwemervaring hebben. Zwemmenlessen volgen is
dan ook een prima voorbereiding hierop.
Wat kunt u in dit voorjaars- en zomerseizoen verwachten?
• Nieuwerkerk Bruist organiseert weer
een gezellig weekend in Juli. Ook
zwembad Dol-fijn zal hier een steentje
aan bijdragen. Wat het precies gaat worden houden we nog even geheim, maar
het gaat weer gezellig worden! Schrijf in
ieder geval zaterdag 9 juli maar in de
agenda.
• Ook dit najaar hebben we weer extra activiteiten, zoals discozwemmen, najaarsen winterzwemfeesten (zonder muziek,
maar met leuke lampjes en lekker hapjes
en drankjes). Hou de aankondigingen
in de kranten en in het zwembad in de
gaten voor de exacte data.
• Van maandag 24 tot en met donderdag
28 oktober 2016 is het weer zwemvierdaagse. Komt u ook? Kinderen van de
basisschool en 65-plussers moeten minimaal 15 banen per dag zwemmen
Oudere kinderen en volwassenen minimaal 30 banen per dag. Gezellig en
sportief!
U kunt ook met uw (klein)kind meedoen
aan het baby/peuterzwemmen op de vrijdagmorgen van 8.45 -9.30 uur of van
9.30 – 10.15 uur. Het zwemwater is dan
extra warm, zodat de kleintjes het niet te
snel te koud krijgen en zich lekker kunnen ontspannen.
Wilt u weer wat fitter worden of uw conditie juist op peil houden?

Op de volgende tijden is het zwembad gereserveerd voor de mensen die lekker
banen willen zwemmen:
• Dinsdag 11.50 – 12.50 uur.
• Donderdag 19.30 – 20.30 uur
• Vrijdag 13.00 – 14.30 uur.
Kom gerust eens kennismaken.
MBVO zwemmen is op vrijdag van
14.30-15.30 uur. Aangepast zwemmen
in extra warm water. Meer Bewegen
Voor Ouderen zwemmen is een bewegingsles voor 50+-ers. Hierbij worden
op aangepaste wijze bewegingen uitgevoerd in het water. De doelstelling van
deze les is de mensen in beweging te
houden. Hierdoor wordt het verouderingsproces tegengegaan, c.q. vertraagd. Tijdens de les wordt getracht
zoveel mogelijk spiergroepen en bewegingsvormen aan bod te laten komen.
Bij deze oefeningen worden ook diverse materialen gebruikt. Belangrijk
bij de oefeningen is ook dat er altijd rekening wordt gehouden met uw eigen
bewegingsmogelijkheden, want de
grens daarvan ligt bij elke persoon op
een ander niveau. Prettig is ook dat het
zwemwater wordt opgewarmd tot 32 °.
De lesduur is 35 minuten.
Elke 2e vrijdag van de maand is er gezinszwemmen. Lekker samen met (groot)ouders en kinderen zwemmen.
Voor kinderen die op les zitten is er gratis
entree.
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 - 18.45 uur
en kosten €50,00 voor 5 lessen.
Ook zijn er wereld zwemslagen 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.
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Bij zwemvaardigheid leer je na het C-diploma nog betere zwemtechnieken aan.
Bij de survival lessen op woensdag van
17.30 -18.15 uur. 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 op woensdag van
18.15 -19.00 uur. leer je natuurlijk alles
omtrent het snorkelen. Daarnaast krijg je
bij alle bovengenoemde lessen allerlei verschillende extra opdrachten om op speelse
wijze nog meer technieken eigen te
maken. Op woensdag van 18.15-19.00
uur.
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 (0111641383) 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.
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 Dolfijn.
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Keuveltje met
Annerieke
Schrijver
door Roelie Deurloo

Annerieke Schrijver nodigt me uit in Ons
dorpshuis “bij Ons”. Ik wil haar interviewen over ‘Ons Oranje Team’. Riek -zoals
Ellen haar noemt- woont nu 2.5 jaar in
Nieuwerkerk, oorspronkelijk komt ze uit
’s-Gravenpolder. Ze is gespecialiseerd pedagogisch medewerkerker en jongste van
het 9-tallig bestuur “bij Ons”, Haar taak
is Jeugd en Sport.

Voor 1 euro kunnen 12 tot 16 jarigen van
19:30 tot 21:00 uur hier ‘chillen’ met een
drankje en chips. Voor de ouders is het
fijn te weten waar hun kinderen zijn. “Ze
zijn vrij wat te doen maar we geven soms
ook ongevraagd wat omgangsnormen
mee.” Zegt Ellen, beheerder en teamleider van het dorpshuis lachend. Ze houdt
altijd een oogje in het zeil.
Ellen Niemans-Douma is van oorsprong
een Friese; ze komt uit Sneek. Ze woont
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meenschapsgeld gekocht - van jou en
mijn geld- dus je mag van alles gebruik
maken! “Als je het maar niet meeneemt!”
roept Annerieke gekscherend. Dus kom
gerust langs. Dat onze maaltijden zo
goedkoop zijn; dat komt omdat ze met
vrijwilligers werken. En als grap maar vol
trots: “en het eten is goed!” Dat mag gezegd worden want het wordt steeds drukker elke maand tijdens de 1e zaterdag
(buffet) en 3e woensdag (lunch). Wat dat
betreft heeft ‘Ons dorpshuis’ de laatste

jaren niet stilgezeten. Als ik vraag of er
toekomst plannen zijn, dan voel ik een
hoop enthousiasme en energie mijn kant
oprollen, dat ik bijna uit mijn stoel geblazen word… maar daar wilt ze nog niets
kwijt.
‘Ons dorpshuis’ houdt ons op de hoogte
d.m.v. een Nieuwsbrief die elke maand in
Nieuwerkerk bezorgd wordt. Ook kun je
op facebook kijken bij ‘bij ONS’ en
www.ons-dorpshuis.nl

Anekdote
Piepers jassen.

Het gesprek is kort over koningsdag; ‘Ons
Oranje Team’ gaat door omstandigheden
voor de ouderen een maaltijd organiseren.
Het is ook voor hun feest! Ze kregen het
al steeds drukker in ‘bij Ons’ en Koningsdag organiseren deden ze er bij. ‘Ons
Oranje Team’ is 5 jaar geleden ontstaan
uit nood omdat er anders op het dorp
niet veel gebeurde op Koninginnedag
maar er komt altijd wel veel bij kijken.
Ze ziet veel verschil van de jeugd vroegeren nu. Vroeger hadden we meer contact
met elkaar door praten, spelletjes en buitenspelen. Annerieke gaat met haar tijd
mee maar ziet dat de mobieltjes en computers in de weg staan voor echt sociaal
contact. Daarom vind ze het zo leuk dat
het vrijdagsavonds steeds drukker wordt
met jeugd darten en bij de playstation.

nu 40 jaar in Nieuwerkerk en van het
begin af aan heeft ze zich welkom gevoeld. Ze heeft altijd saamhorigheid
gehad; betrokken en sociaal. Ze runt het
dorpshuis nu 10 jaar. In het begin met 3
vrijwilligers, nu is de groep uitgegroeid
naar 10 vaste en diverse incidentele vrijwilligers. Ze verdienen niks maar zijn tevreden met blije gezichten. Iedereen heeft
een vaste taak; het is net een bedrijf: er
moeten roosters gemaakt worden, bestellingen gedaan, betalingen, voorbereidingen… Iedereen werkt met veel plezier.
“Dit team werkt hard en daardoor loopt
alles op rolletjes!”
Met ONS dorpshuis, bedoelt Ellen het
hele dorp; Iedere Nieuwerkerker. Alle
spullen die zijn aangeschaft zijn met ge-

“De geschilde aardappelen kunnen jullie
in die teil met water doen,” zei de Keniaanse kok.
“Dat is de zak met aardappelen - ruim
een mud - en daar kunnen jullie zitten en
de schillen laat je op het oude kleed vallen, oké?” “Het gaat lukken. Dat weet ik
zeker,” zei hij breed lachend.
“O, en hier hebben jullie de messen.”
Wij keken hem verbaasd aan.
Hij had
geen dunschillers in
z’n hand,
maar. . . .
Het lukte
ons, want
na tweeënhalf uur
piepers "schillen"plofte de laatste aardappel onder bevrijdend gejuich in het water.
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Minigrutten
Wist u dat…………
• wij op school met de Bijbel zitten in groep 4 .(Nanda)
• wij 24 kinderen en 2 juffen hebben. (Manon)
• wij heel veel leren. Rekenen,taal,spelling, verkeer,aardrijkskunde en nog veel meer. (Niels)
• wij over de sloot en de eend hebben gewerkt. (Jordy)
• wij een eend van klei hebben gemaakt. (Harmen)
• wij een kikker hebben los gelaten. (Els)
• wij in de klas een boekje over de sloot hebben gemaakt.(Annegreet)
• wij elke week gaan naar de gymzaal gaan en daar soms op de kast moeten springen. (Jarno)
• wij geld hebben op gehaald
voor H.V.C. hulp vervolgde
Christenen. (Femke)
• wij op koningsdag hebben
gezongen bij Steenswaanshof. (Delano)
¶ wij met koningsdag spelletjes op het plein hebben gedaan. (Julia)
• er voor iedereen die goed
zijn best deet een prijsje
was. (Andries)
• wij een mooie oranje pet
hebben gemaakt voor koningsdag. (Chelsea)
• wij een keer op school gaan ontbijten. (Ralph)
• wij oefenen voor het groot tafeldiploma.(Jaap)
• wij met rekenen veel oefenen op de computer. (Wieger)
• wij in ons taalboek over vroeger hebben gewerkt. (Thomas)
• wij in Juni op schoolreis hopen te gaan.(Sarah)
• ik in de klas soms solo mag zingen bij muziek.(Jonathan)
• wij allemaal goed kunnen lezen omdat we met groep 8 tutor lezen dat is lezen met leesmaatje hebben gedaan. (Jort)

• er een aantal kinderen uit onze klas naar Acadin mogen. Ik werk over speurhonden. (Amber)
• wij op donderdag zwemles hebben en daar hoekduik en de koprol achterover oefenen. (Nick)
• er 9 kinderen uit onze klas hebben meegedaan aan de Kangoeroe wedstrijd. (Lukas)
• met de verkeersouders d.m.v. een speurtocht de gevaarlijke plaatsen op het dorp gaan op zoeken. (Rosalinde)

GRUTTENPRAET NR. 7 - MEI 2016

12

Nieuwerkerk Bruist! 2016
In november 2015 hebben wij u laten weten dat het Nieuwerkerk
Bruist weekend op 7, 8 en 9 juli 2016 plaatsvindt. Nu kunnen we u
vertellen dat het programma voor 2016 rond is!! Een aantal activiteiten, waarvan wij weten dat u die u in de loop van de afgelopen jaren bent
gaan waarderen, zijn niet meer weg te denken: de Dikke Banden Race, het
schminken, het optreden van Oefening & Uitspanning, de bolus eetwedstrijd
en de schuimparty! De komende editie zal Jan de Jonge ook weer aanwezig
zijn om voor te lezen uit eigen werk! Maar dit jaar ook verrassende nieuwe
activiteiten. Wat hebben de trekkers, die jaarlijks graag meedoen, voor u in petto? Verder
een fantastisch leuk Zeeuws buitenoptreden en nog veel meer!! In mei mag u onze nieuwe
informatieflyer verwachten en vanaf dan kunt u het hele programma terugvinden op onze
website www.nieuwerkerkbruist.nl
Zoals u wellicht weet is Arnold Schiettekatte sinds Nieuwerkerk 777 voorzitter van de
stichting Nieuwerkerk Bruist! Maar na deze, de 7de, editie legt Arnold de voorzittershamer
neer. Wij bedanken hem voor zijn onvermoeibare enthousiasme en inzet. Zijn kennis en
kunde zullen we gaan missen. We zijn dan ook op zoek naar nieuwe bestuursleden. Dus
wilt u zich inzetten voor activiteiten op uw eigen dorp, laat het ons weten alstublieft!!
Laten we er, met z’n allen, in ieder geval voor zorgen dat Arnold tijdens deze 7de editie
op een BRUISENDE manier afscheid kan nemen!!!

Nieuwerkerk april 2016.

Vrouwenclub voor SchouwenDuiveland “Sameé”een feit.
In de vorige uitgave van Gruttenpraet is
al gemeld dat afdeling Duiveland van
Vrouwen van Nu m.i.v. 1 januari 2016
geen deel meer zou uitmaken van de landelijke vereniging. Dat voornemen had
vooral te maken met de verplichte, nogal
forse, afdracht van contributie aan de landelijke organisatie.
Op dinsdag 5 januari j.l. was de laatste
jaarvergadering onder de vlag van Vrouwen van Nu. Die periode werd afgesloten
met een terugblik van activiteiten over de
laatste 2 jaar middels filmpjes en beelden
via de beamer.
Na de pauze werd de geboorte van de
nieuwe club een feit met het nuttigen van
beschuit met muisjes en een glaasje bubbels en werd
enthousiast op
het voortbestaan van de
club geproost!
Regelmatig wordt actie gevoerd om
nieuwe leden te winnen, maar de jongere
generatie heeft andere prioriteiten.
Vooral de wat oudere vrouw is dan ook
de doelgroep van “Sameé .
Onze club vrouwen is van mening dat het

Gruttenpraet
Beste Nieuwerkerkers
en belangstellenden.
Heeft u nog leuke foto’s, ideeën of zin
om iemand in het zonnetje te zetten?
Een mooi (reis)verhaal?
Een advertentie te plaatsen?

belangrijk is dat een organisatie als de
onze beslist bestaansrecht heeft. Onze ledenavonden worden goed tot zeer goed
bezocht en zijn altijd erg gezellig en ook
dikwijls leerzaam. Er worden lezingen
over allerhande onderwerpen georganiseerd, regelmatig is er een entertainer in
ons midden met muziek, zang of voordracht met allerlei onderwerpen. Op gezette tijden wordt genoten van culinaire
prestaties van leden, er worden bezoekjes
gebracht bij bedrijven in de regio; eigenlijk is het jaarprogramma van onze club
niet in één zin te vangen. Er wordt gestreefd naar zo gevarieerd mogelijke bijeenkomsten en uitstapjes.
Het voornaamste doel is elkaar ontmoeten en het zo leuk mogelijk hebben.
Kortom wij denken een goede beslissing
te hebben genomen om zelfstandig verder
te gaan. Alle ingelegde gelden komen nu
volledig ten goed van onze leden.
Wilt u meer weten over onze club? neem
eens een kijkje op onze website
http://evabapi.wix.com/vcsamee daarop
vindt u alles wat u weten wilt over onze
vereniging waaronder het volledige jaarprogramma en beelden van activiteiten
van onze fietsclub, museumclub en het
koor.
Namens het bestuur vc Sameé
Eva Bax
tel. 0111-642462
mail: evabapi@kpnmail.nl

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 2016) vóór 30
september 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 bij deze uitgave.
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Kennen jullie
de gymclub
van de
SKNWK?
Deze gezellige club gymt elke maandagavond van 20:00 tot 21:00 uur
in de gymzaal aan de Weststraat 26 (ingang burgemeester van Eetenstraat)
De club bestaat al ongeveer 42 jaar.
De gym is bedoeld voor 40 plussers en op dit moment is de oudste 80
jaar. Mannen en vrouwen zijn welkom, wel zijn er aparte kleedruimtes.
De gymleraar Kees Knulst van de sportschool uit Zierikzee geeft les door
middel van grondoefeningen met o.a. fitness Stepje en matje; op leuke
muziek om het tempo aan te geven.
Iedereen doet wat hij/zij kan zodat er niets wordt geforceerd, ze gaan
tenslotte ook voor hun plezier. De oudsten zijn nog heel fit voor hun
leeftijd, daar sta je soms versteld van.
1 Keer per jaar gaan ze gezellig uit eten, zo leren ze elkaar ook op een
andere manier kennen.

Nieuwe leden zijn van harte welkom en kunnen altijd ter kennismaking
een 1e proefles gratis bijwonen. In de schoolvakanties is er geen les.
De kosten bedragen 90.- euro per jaar. Gemiddeld krijg je dan 34 avonden les; dat is nog geen 3.- per avond. Kom gerust kijken of je het leuk
vind en neem een vriend of vriendin mee!
Je kan je aanmelden bij de voorzitter; Ellie Uitenbroek tel.nr. 0111644439
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Recept

appel-rozijnen
broodje:
Ingrediënten:
500 gram zelfrijzend bakmeel
2 appels, in kleine stukjes gesneden
150 gram rozijnen
150 gram gedr. Cranberries
2 eetlepels abrikozenjam
2 zakjes vanillesuiker
Mespunt zout
200 ml melk
3 eieren
Amandelschaafsel
30 gram roomboter

Verwarm de oven voor op 170 °C.
Doe het bakmeel, de appels, de jam, de zuidvruchten,vanillesuiker en het zout in een
ruime kom en meng even door.
Kluts de eieren met de melk en voeg aan
het meelmengsel toe.
Doorroeren tot alles goed is gemengd.
Vet een hoge ronde ovenschaal in met
boter en bestrooi hem met wat bloem. Doe
het beslag in de schaal en strooi er wat
amandelschaafsel over heen.
Leg er wat klontjes boter bovenop.
Zet de schaal in de oven en bak hem in
± 55 min gaar. (controleer even met een
satéprikker of het broodje goed gaar is)
EET SMAKELIJK!!
Dea de Boer
De pollepel gaat door
Petra Geleijnse
Weth. v Klinkenstraat 15
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Retourtje 3
(slot)
“JAMBO,” hoorde ik roepen in Nieuwerkerk. Ik keek op en zag in een bedrijfsbusje ’t lachende gebruinde gezicht van
een Nieuwerkerkse timmerman.
Jambo is ’t Swahili’s woord voor hallo. Je
hoort dat ettelijke keren per dag in Kenia.
’s Morgens op weg naar het ontbijt werd
je er hartelijk mee verwelkomd.
Dat ontbijt was eenvoudig. Thee of koffie
met een pannenkoek (chapati) met suiker
en een bakbanaan of papaja enz. erbij.
Lunch en avondeten zijn veel belangrijker. Men eet mais met groente en stukjes
vlees of kleine sardientjes. Of: groente,
erwten en pompoen. Koolgerechten. Het
vlees is : kip, geit of rundvlees. Met groenten gevulde koekjes, Samosa's, zijn ook
heerlijk.

’s Avonds aten we enkele keren mee met
de kinderen. Dan aten we in stilte van een
plastic bord en zonder bestek rijst met
bonen of aardappelen met groente. Door
te kijken hoe de kinderen met hun handjes aten probeerden we dan ook de rijst
met tomatensaus zonder al te veel
knoeien naar binnen te werken.

De leeuwin en haar gezin aten van hun
gevangen prooi, een zebra. Dat zagen we
toen wij met andere Gruttenpikkers op
een tweedaagse safari gingen in een 300
km verder gelegen wildpark. Een park (
Tsavo Park East) zo groot als half Nederland.

Van kortbij konden we foto's maken van
de leeuwin of filmen, want die lag voldaan op een rotsblok langs het pad. Ook
zagen we zebra's, buffels, exotische vogels
en giraffen die eerste dag.
We sliepen een nacht in een op een klif
gelegen resort.
De luxe tenten stonden op palen en Massai mannen bewaakten het resort.
Omdat het koud werd op die uitgestrekte
vlakte lag er tot onze verrassing een
warmwaterzak in ons bed.
De volgende dag zagen we o.a. nog struisvogels, de leeuwenfamilie, giraffen, zebra's en olifanten. En Massai die hun
kudde koeien illegaal in het park lieten
grazen.
Deze prachtige safari maakte grote indruk
op iedereen.
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door muzikanten opende de dienst met
liederen en iedereen werd uitgenodigd
mee te zingen en bewegen (te swingen).
Op schermen stonden de liedteksten. De
voorganger stond op een podium met
zijn tablet in de hand waarop zijn preek
stond, terwijl de vans zoemend wat koelte
brachten.
Na afloop van deze enerverende blijmoedige dienst was een glas heerlijk koel
vruchtensap.
De officiele opening van de Emyland
school - waar nu 60 kansarme kinderen
gratis onderwijs en maaltijden krijgen maakten we ook mee. We hielpen mee
met de voorbereidingen. Na de toespraken van de diverse bestuurders en gastsprekers traden de kinderen op met
liedjes en dansjes. Toen één van ons het
lint bij de toegangspoort doorgeknipt
had, kon het feestmaal beginnen.
En trek hadden we, want zo als gewoonlijk was alles weer later dan het globale
tijdschema van die dag. Haasten of stressen doen ze in Kenia niet.

De andere week hebben we nog oud-Hollandse spelletjes met de kinderen gedaan.
Ze stonden er eerst wat onwennig bij te
kijken, maar zaklopen, waterdragen en
bellen blazen vonden ze heel geweldig.

Naast tastbaar voedsel was er ook tijd
voor geestelijk voedsel. De dagsluiting
met de kinderen was een bijzondere ervaring elke keer weer. we gingen naar de
Adventistenkerk en de Fellowship Beach
Church. Deze laatste lag vlakbij de oever
van de Indische Oceaan en werd daarom
de 'strandkerk' genoemd. Een kerk met
veel zang en muziek. Een koor begeleid

Wij reden vaak mee achterop de motor
naar het dorp of de Emylandschool, dat
was het goedkoopst.
Dat kostte omgerekend twee of drie euro
per ritje. Ook reden we in acht persoonsbusjes van Kebene. Maar in Kenia redeneert men zo als er acht in kunnen
kunnen er ook 12 of 14 in.
Een jongen vroeg of er paarden zijn in
Holland. Toen één van onze groep zei dat
zij paard rijdt, wilde hij daar meer over
weten.
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Sportpraet
Een krasse supporter.
'Matthias moet plassen (pinkeln),' zei
onze overbuurman toen een vakantieopvang kind uit Berlijn bij ons vakantie
vierde. Hij begreep het Berlijnse Duits
van Matthias. Waarom? Dat leest u verderop.
Onder de afwas vroeg hij haar in zijn onschuld: 'Ga je dan met je paard naar je
werk?'
De wegen zijn niet te vergelijken met
hier.
De Emyland school ligt in een nieuw ontgonnen stuk land/bos. De onverharde
weg vol kuilen er naartoe heeft men ooit
met een bulldozer en een shovel aangelegd door de bomen en struiken, de bush
weg te schuiven. Weg klaar!
Ook wemelt het van de tuktuk's, die
mensen en verder alles wat los en vast zit
vervoeren.
We zagen wat je allemaal op een fiets kan
meenemen. Een halve Marskramer/Blokker.
Kenianen hebben over het algemeen weinig ambities. Daarom begeleidt het team
van Kebene de jong volwassenen ook om
hen te ontplooien in een veilige omgeving
en gereed te maken voor de maatschappij
om in zelfstandigheid te kunnen leven.

Dit keer een supporter, die centraal staat
in Sportpraet.
‘Als jij daar gaat zitten, ga ik hier op m’n
praatstoel zitten,’ zegt hij mij uitnodigend
m’n vragen te stellen.
‘Heb jij vroeger gesport?’
Ik heb op school in elftalletjes gevoetbald. En we gingen kijken naar H.B.S. op
Houtrust
(Den Haag). Voor een kwartje kon je op
de jongenstribune zitten. Bij volksclub
ADO was dat goedkoper, vijftien cent.
Ik leerde voor kok en werkte in de horeca
en dat is altijd ’s avonds en in het weekend. Dus voetballen daar had ik geen tijd
voor, het werk ging voor.
Toen kwam de oorlog en werd ik gedwongen tewerk gesteld in de vliegtuigmotoren fabriek van B.M.W. in Berlijn
(Spandau). Ik was toen 19 en heb daar 32
maanden gezeten. Een rottijd en van
sporten kwam niks, je moest zien te overleven.

En dan varen we met wat regen midden
in de nacht met de pont mee en rijden,
nu met enkele lege koffers, naar het vliegveld van Mombasa. En vliegen via Nairobi naar Amsterdam.
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naar de oostkust van Amerika, New York,
Houston. Ik werd toen hofmeester. Dat
heb ik tot mijn pensionering gedaan.
We zijn eind zeventiger jaren in Nieuwerkerk komen wonen.
Ging je toen al kijken bij de voetbal?
Nee, ik ging toen nog niet naar de voetbal
op ’t dorp. We gingen in het weekend
vaak uit. Winkelen en naar ons vakantiehuisje van de maatschappij ( HAL). En
naar Amerika om de kinderen en familie
van m’n vrouw te bezoeken.
Pas toen de gezondheid van m’n vrouw
achteruit ging, ben ik op zaterdagmiddag
naar SKNWK gaan kijken. En naar uitwedstrijden reed ik mee. Eerst met Jan de
Jonge (niet ondergetekende) en nu met
Huib, Banus en Nella.
Nu ga ik al jaren op maandag- en vrijdagmiddag koffiedrinken bij de mannen van
het onderhoud bij SKNWK. Heel gezellig is dat.
Eerst zat ik op een bank langs het veld,
vaak met Kees Stoutjesdijk. Na m’n beenbreuk ben ik wat minder mobiel. Nu zetten ze een stoel voor me neer bij het veld
vlakbij de kantine.
Ik kreeg, toen ik in het ziekenhuis lag met
m’n gebroken been, een mooie kaart van
SKNWK.
Ze hadden er op geschreven: Voor de
trouwste en oudste supporter van
SKNWK . En alle spelers en begeleiders
hadden hun handtekening erop gezet.
De heer van der Vlugt zat inderdaad op
zijn praatstoel, want ik heb nauwelijks
een vraag hoeven stellen. Hij vertelde me
nog veel meer dan ik hier weergeef.
Ik spreek hem, zoals u leest met jij aan.
Dat is omdat ik Reijer van der Vlugt en
z’n vrouw al jaren ken.
Reijer is tweeënnegentig! Met recht de
oudste en trouwste supporter van
SKNWK.

Bedankt: Arianne, Emely, Pasci, kinderen, aunties, uncles en alle andere geweldige
reisgenoten
voor
deze
indrukwekkende unieke ervaringen.
Asante sana!

Opgetekend door Jan de Jonge.
Mijn oudere broer voer en dat wilde ik
ook. Ik ben na de oorlog als kok gaan
werken op de passagiersschepen van de
Holland-Amerika Lijn. We voeren heen
en terug naar Indonesië en Australië, vaak
met emigranten. Op een gegeven moment ben ik overgestapt op de vrachtschepen van de HAL. Die voeren veelal

Hèt adres bij voedingsallergieën:
www.dogfood-service.nl
Dus geen jeuk of huidproblemen meer!
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Jedaja
stelt zich
voor..!
Graag nemen we jullie op een willekeurige woensdagavond mee naar verenigingsgebouw ‘Salem’. Wanneer we het
gebouw naderen, horen we al de eerste
klanken.. Zachtjes openen we de deur en
daar zien we het volgende:
Zeker vijftig enthousiaste kinderen kijken
naar de man die voor hen staat. Hij
zwaait zijn arm omhoog..en dat is het
teken om te beginnen! Zangoefeningen
als do-re-mi-fa-so-la-ti-do tot de schoenenpoetsmachine en de pannenkoekenbakker klinken om de stemmen op te
warmen en daarna is het tijd voor het
echte werk: de liederen voor het volgende
concert. Met ronde monden en uit volle
borst wordt er gezongen; wat doet iedereen goed mee! Het is prachtig om de interactie tussen de dirigent en de kinderen
te zien.
Al veel te snel is het oefenuurtje voorbij
en is het tijd om naar huis te gaan.. Maar
niet getreurd, want volgende week mag je
weer komen!
Dirigent Frans Nieuwenhuyzen en deze groep enthousiaste
kinderen
vormen namelijk kinderkoor Jedaja. Wekelijks oefenen zij van 18.45-19.45
uur in ‘Salem’. Natuurlijk
zijn alle kinderen (ook
jongens!) in de leeftijd van
6 t/m 12 jaar welkom om
te komen zingen. Dus: als
je graag zingt, kom dan je
stem laten horen!
Nadat de kinderen naar
buiten gegaan zijn,
komen er opnieuw mensen ‘Salem’ binnendruppelen. Het valt ons op dat
het vooral meiden zijn..
een twintigtal in totaal.
Wanneer we vragen wat
zij hier komen doen, ant-

woorden ze enthousiast: ZINGEN!
Het blijken de leden van meisjeskoor Jedaja te zijn die, eveneens onder de leiding
van dirigent Frans, hun repertoire komen
oefenen. Vanuit de kring waarin ze zitten
en staan draagt ieder lid haar steentje bij
aan het twee- of driestemmig gezang.
Maar.. behalve de stemmen die we horen
zingen, klinkt er zo nu en dan ook een
schaterende lach of onderdrukt gegiechel.
Het is er een gezellige boel!
Gelukkig weet de dirigent de dames goed
onder de duim te houden, zodat er hard
geoefend kan worden voor het eerstvolgende concert van Jedaja: 18 juni in de
Nieuwe Kerk van Zierikzee.
Mogen we jullie dan onder het publiek
begroeten?
Ook zullen we in november weer meewerken aan een CD opname in Tholen.
Ook de dames van het meisjeskoor
zouden het erg leuk vinden om nieuwe
leden te verwelkomen. Dus, voor alle
vrouwelijke dorpsgenoten die jonger
zijn dan 30 jaar hebben we deze uitnodiging: kom eens gezellig sfeerproeven
en meezingen! We oefenen iedere oneven week op woensdagavond van
20.00-21.00 uur.
Kijk voor een kleine impressie vast
eens op: www.meisjeskoorjedaja.webklik.nl.
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Verkoping
en
Rommelmarkt
Op D.V. zaterdag 21mei hopen we
de jaarlijkse verkoping- en rommelmarkt te houden.
De markt omvat allerhande activiteiten zoals kinderspelen, boekenkraam, wenskaarten,
vers gebakken vis, gebakkraam,
patat en snacks enz.
De markt wordt gehouden aan de
Burg. Boumanstraat 11-12 en is
geopend van 09.00 tot 15.00 uur.
Wij zien u graag langskomen op
deze markt.
Hersteld Herv. Kerk Sirjansland.
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AED KASTEN

VAN DE DORPSRAAD:
Het is alweer april, het vergaderseizoen is bijna weer afgelopen dan heeft
de dorpsraad een kleine zomerstop.
Dat wil niet zeggen dat we dan niets
doen. De lopende zaken gaan altijd
door, en dat is ook de bedoeling.
TAFELEN IN DE BUURT
Tafelen in de buurt was ook dit seizoen weer een succes het was iedere
keer vol.
We hopen in september op een nieuw
seizoen zodat de bewoners iedere drieweken weer aan kunnen schuiven in
de Steenzwaenshof.

De dorpsraad
heeft besloten
om voor 2 AED
kasten subsidie
te verlenen
omdat dit in de
lijn van Hartveilig wonen ligt.
JONGERENHONK
Dat zit nog steeds in onze planning al
is het er niet makkelijker op geworden
en duurt het allemaal wat langer dan
we eerst dachten, nu de jongeren waar
de dorpsraad dit mee heeft opgezet
ouder is geworden de een heeft werk
een ander is elders gaan studeren enzovoorts. Deze jongeren geven nog
wel hun medewerking om de tekening aan te passen. Er moet een
nieuwe offerte worden aangevraagd ,
En dat vraagt allemaal tijd . We hebben van de gemeente een jaar uitstel
gekregen om een vergunning aan te
vragen. De dorpsraad hoopt dat dit
toch alles te zijner tijd gerealiseerd kan
worden.
NIEUWE LEDEN DORPSRAAD
We mogen u meedelen dat we 2
nieuwe leden bij het team van de
dorpsraad hebben mogen begroeten.
Op de eerstvolgende openbare vergadering van de dorpsraad hopen wij ze
aan u voor te stellen. Zodat de dorpsraad nu uit 8 leden bestaat waar we
heel blij mee zijn.
WEBSITE
Het is de bedoeling de website van de
dorpsraad wat levendiger te maken
zodat alles wat gemakkelijker te vinden is, en wat op te frissen .
De dorpsraad heeft u weer zoveel mogelijk op de hoogte gebracht.
secretaris Lena Brouwer
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Zondagsschool
Hosanna
Zondagsschool Hosanna gaat uit van de Hersteld Hervormde gemeente Sirjansland te
Nieuwerkerk (Ooststraat 16). Iedere zondagmorgen na de kerkdienst, die begint om 10.00
uur, houden wij van 11.30 – 12.45 uur zondagsschool.
Het doel van de zondagsschool is om met de
kinderen bezig te zijn met het Woord van God;
de Bijbel. We mogen de kinderen vertellen over
de beloften van de Heere voor hen persoonlijk.
Tijdens het zondagsschool uur wordt er een
geschiedenis uit de Bijbel verteld door een juf
of meester.Hierbij houden wij het rooster aan
van de Bond van Hervormde Zondagsscholen op
Gereformeerde Grondslag.
Als verwerking bij het Bijbelverhaal doen we
met elkaar een puzzel of zingen psalmen en
geestelijke liederen, bij de jongste groep worden er ook kleurplaten of werkjes gemaakt die
bij het verhaal passen.
Iedere zondag mogen de kinderen hun geleerde
psalmvers en tekst opzeggen. Voor het leren
hiervan worden de kinderen beloond met bijvoorbeeld Bijbelse platen.
De zondagsschool is onderverdeeld
in 2 groepen:
Groep 1: kinderen van 4 t/m 8 jaar
(ongeveer 20 kinderen)
Groep 2: kinderen van 9 t/m 12 jaar
(ongeveer 10 kinderen)
Aan het begin van ieder seizoen, deze begint
na de zomervakantie, houden wij een startmorgen of middag op een zaterdag. Op deze startmorgen of middag beginnen wij het nieuwe
zondagsschooljaar en doen hierna spelletjes
o.i.d. Aan het einde van deze morgen of middag
sluiten we af door met elkaar wat te eten. Aan
het einde van ieder seizoen, voor de zomervakantie, houden wij een gezamenlijk uur met de
2 groepen bij elkaar, dit is op zondag. Tijdens
dit uur wordt er een verhaal verteld en zingen
we met elkaar.
Ook organiseren we ieder jaar een rommelmarkt -tegelijk met de verkoping van onze
kerk-.
Heb je ook zin om een keer een zondagsschool
uur mee te maken? Kom gerust, of neem even
contact op met de leiding:
Karianne v/d Bos – tel.nr.: 0111-644036.

Op de hoogte blijven van het
Nieuwerkerkse nieuws?

Kijk dan ook eens op:
www.nieuwerkerk.nu

ARCO PIEPER
Groenten en fruit

dinsdag en vrijdag in Nieuwerkerk
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In gesprek met
een 100-jarige
Het komt niet zo heel vaak voor dat iemand honderd jaar wordt, maar op 9
april jl. was dat het geval met de heer J.
(Jacob) Sijrier. Een uitgelezen moment
om eens met hem terug te kijken op zijn
leven, dat zich voor het grootste deel in
Nieuwerkerk afspeelde. Sinds 1996
woont hij met zijn vrouw L. (Leintje) Sijrier-Verton in zorgcentrum Borrendamme, sinds vorig jaar in het “nieuwe
Borrendamme”.
Sijrier werd op 9 april 1916 – midden in
de Eerste Wereldoorlog – in Nieuwerkerk
geboren, in de Brouwerstraat, toen een
doodlopend zijstraatje van de Stationsstraat tegenover de toenmalige christelijke
school. Door de gebroeders Brouwer
(aannemer) was daar een aantal huizen
neergezet. Vaders familie woonde al vele
generaties in Nieuwerkerk. Moeder Willemina den Boer was afkomstig van een
boerderij aan de toenmalige Kromme
Koolweg buiten Zierikzee. Zij stamde uit
een gezin van maar liefst zeventien kinderen. Vader Sijrier kocht als commissionair
aardappelen en uien in voor handelaars.
Die werden via het haventje van Viane
naar Utrecht vervoerd.
Jacob Sijrier was de vijfde van dertien kinderen. Een ouder broertje verdronk op
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anderhalf jarige leeftijd in de sloot vlakbij
het ouderlijk huis toen het even uit het
zicht was. Toen Jacob bijna twaalf was,
overleed zijn moeder bij de geboorte van
een tweeling. Ze was nog maar veertig
jaar oud. Ook de twee kinderen overleden
en werden met hun moeder in één graf
begraven. Vader Pieter Sijrier bleef achter
met tien kinderen, van wie de oudste
bijna achttien was. De kinderen waren
erg op elkaar gesteld.
De oudste dochter Lena – bij het overlijden van haar moeder bijna 14 jaar –
runde het huishouden. “Ze was mijn
moeder”, zo zegt de heer Sijrier. Ieder
kind had zijn taakje. Zo moest zoon
Jacob iedere dag de schuif van de kachel
legen en de geiten verzorgen. Het was in
die jaren twintig en dertig een tijd waarin
veel armoede werd geleden en voor iedere
cent hard gewerkt moest worden. Zo’n
armoede kennen mensen tegenwoordig
niet meer, zo merkt Sijrier op.
De kinderen Sijrier gingen school op de
tegenover gelegen School met de Bijbel.
Grootvader Jan Sijrier was in 1906 één
van de oprichters geweest en was in de
jaren twintig voorzitter van het schoolbestuur. Sijrier ging tot zijn 14e naar school
en kreeg achtereenvolgens les van juffrouw Deurloo, meester Bij de Vaate en
meester De Jonge. Als hij ’s morgens op
school aankwam, dan had hij er al een
halve werkdag opzitten. Om vier uur

Jacob Sijrier (bovenste rij rechts) in 1948 met zijn broers en zussen.

stond hij op om bij Stevensluis lamsoren
en zeekraal te snijden voor een extra inkomen in het ouderlijk gezin. Ook verkocht hij als kind al briketten.
Nadat hij van school ging, werkte de heer
Sijrier zo’n vier jaar als boerenknecht,
vooral bij Maarten Krabbe aan de huidige
Steenzwaanweg. Maar hij en zijn beide
oudere broers hadden zich al vroeg voorgenomen eigen baas te willen zijn en dat
is altijd zo gebleven. Zo begonnen de
broers Jan, Hendrik en Jacob Sijrier in de
jaren dertig gedrieën in de vlasteelt, die in
die tijd vooral in Dreischor en Nieuwerkerk werd beoefend. Toen in de jaren
veertig de Russen heel goedkoop linnen
op de markt brachten, was er in de vlasserij geen goede boterham meer te verdienen. Het deed broer Hendrik besluiten
om in 1949 met zijn gezin naar Canada
te emigreren. Jacob stapte over op de kippenhouderij: hij schafte 500 legkippen
aan.
Inmiddels was Sijrier in 1946 in het huwelijk getreden met Leijntje Verton, afkomstig uit Looperskapelle. Zij leerden
elkaar kennen toen zij in Nieuwerkerk bij
haar tante Overbeeke-Folmer logeerde en
in Nieuwerkerk de Gereformeerde Kerk
bezocht. In de eerste jaren van hun huwelijk woonden ze in bij Thomas de Bil aan
de Stationsstraat; inwonen was toen heel
gebruikelijk.
Lees verder op pagina 23
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vervolg ’’in gesprek met een 100-jarige’’
Vervolgens woonden ze tot aan de ramp
van 1953 iets verderop op het adres Stationsstraat A 307, vlakbij de toenmalige
tramhalte. Na de ramp betrok het gezin
Sijrier-Verton een Deense houten woning
aan de Muyeweg, vlakbij de huidige begraafplaats. Op de plaats van de begraafplaats, bij de zogenaamde “brandpit”,
stonden Sijriers kippenhokken. Het kippenvoer betrok Sijrier van de firma Sluis.
Door het goede voer waren zijn eieren
van hoge kwaliteit. De eieren werden
door mevrouw Sijrier aan de deur verkocht. Vaak kwamen de kinderen eieren
halen. Die kregen dan een snoepje. Het
kwam nog wel eens voor dat de kinderen
in plaats van één keer tien twee keer vijf
eieren kwamen halen: dat leverde een
extra snoepje op.
De heer en mevrouw Sijrier behoorden
vanaf hun geboorte tot de Gereformeerde
Kerk. In 1901 was aan de Ooststraat (op
de hoek met de Badhuisstraat) een kerk
gebouwd, die bij de ramp van 1953 zo
werd beschadigd dat er een nieuwe kerk
gebouwd moest worden. Die kwam begin

1958 gereed. Dat kerkgebouw is sinds
2004 in gebruik bij de Hersteld Hervormde Gemeente. Tijdens de watersnoodramp was de heer Sijrier diaken in
de Gereformeerde Kerk. Hij collecteerde
in die tijd nog met de “lange stok”: het
collectezakje werd toen nog niet doorgegeven. In later tijd zijn ze lid geworden
van de Christelijke Gereformeerde Kerk
in Zierikzee, waartoe ze nog altijd behoren.
Op vakantie gaan was er vroeger niet bij.
De eerste reis die het echtpaar Sijrier
maakte was in 1972 direct een hele grote:
naar Canada, waar een broer en een zus
woonden. In totaal zijn ze vijf keer in Canada geweest. Ook hebben ze verschillende Rijn- en Moezelreizen gemaakt.
De heer en mevrouw Sijrier hopen bij
leven en welzijn in het najaar 70 jaar getrouwd te zijn. De heer Sijrier is nog in
goede conditie. Hij reed tot enkele jaren
geleden nog auto en had tot vorig jaar
nog nooit in het ziekenhuis gelegen. Mevrouw Sijrier kan nauwelijks zien en
horen. Dat maakt haar wereld helaas erg
klein. Omdat ze zelf geen kinderen heb-
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ben, prijzen ze zich erg gelukkig met de
trouwe mantelzorg van André en Janny
van Dijke-Krabbe van de Schoolstraat in
Nieuwerkerk die – dat moet ik met nadruk zeggen – veel voor hen betekenen.
De heer Sijrier en zijn vrouw hebben de
honderdste verjaardag gevierd in dankbaarheid, in het bijzonder aan God die
hen al die jaren nabij is geweest. Het was
een bijzondere dag. Burgemeester Rabelink is langs geweest en Zijne Majesteit
Koning Willem Alexander heeft een persoonlijke felicitatiebrief gestuurd. Ook
heeft Sijrier zo’n tachtig kaarten gehad.
Een bijzonder moment was ook dat hij
evenals een andere bewoonster van Borrendamme een boom mocht planten ter
gelegenheid van zijn honderdste verjaardag. Het is een prachtig bloeiende magnolia geworden. En het bijzondere is wel
dat het echtpaar Sijrier vanuit hun appartement recht op deze mooie magnolia
kijkt: als een tastbare herinnering. We
hopen dat ze deze magnolia nog geruime
tijd mogen zien bloeien.
André Flikweert
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De omgeving van
Krabbenhoeke.
Het bevang Krabbenhoeke ligt op het kaartje iets rechts boven het midden, rechts van
het woord “Redout”, wat een wachthuis is, vaak met een seinmast voor de schepen; er is
dan nog geen Krabbenhoekse weg.
Het valt vanaf de eerste inpoldering van ca.1200 binnen de dijkjes van de Vierbannenpolder; de dijk aan de noordkant, zal mogelijk enigszins van plaats veranderd en verhoogd
zijn na de hevige stormvloed op St.Aagkensdag in 1288.
Dat Dijkwater heet eerst Maije Gat, zo genoemd naar de aan Dreischorse kant gelegen
DeMaije,
omgeving
van
Krabbenhoeke.
havenplaats
wat tot het eind van
de 15e eeuw
een bloeiende (soms ook beruchte)
vissersplaats blijft.
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Piet trouwt op 12 april 1912 te Oosterland
met de 22 jarige Cornelia Goudzwaard, een
dochter van landbouwer Jan Goudzwaard
en Rachel Visser.
Op 18 april 1912 leent Piet f.3000,- tegen
5%, het is een eerste hypotheek op een
woon-en winkelhuis, bakkerij, schuur en
tuin, met de daarin aanwezige gereedschappen, gelegen onder Oudendijk gemeente
Ellemeet, sectie A-552. Een stuk land van
zijn schoonvader op Oosterland dient als
extra zekerheid.
Het bruidspaar wordt op 1 mei ingeschreven te Ellemeet, Piet is dan “broodbakker
voor eigen rekening”.
Daar wordt 28 juni 1914 hun dochtertje
Rachel geboren.
In april van 1918 loopt Cornelia weg bij
Piet, ze gaat met haar dochter terug naar
haar geboorteplaats Oosterland; zes weken
later woont ze bij Matthijs Mathijsse op
Noordgouwe als zijn huishoudster; en daar
wordt op 9 feb.1919, haar of hun tweede
dochter geboren, Dana. Cornelia en Matthijs gaan in 1921 naar Bruinisse, waar zij
een jaar later overlijdt, ze is dan nog maar
32 jaar oud.
Voor Piet intussen verlopen de zaken heel
anders. Als op Ellemeet het gerucht rondgaat, dat hij in zijn brooddeeg pist omdat
hij denkt dat het dan beter rijst, is het daar
met zijn carrière gebeurt, M. mer neemt de
bakkerij over.
Op 30 jan.1919 koopt Piet voor f.900,- een
huis op Ellemeet (A-657) van Cornelis
Tuijnman en hij wordt landarbeider.

Piet hertrouwt op 23 april 1930 met de 28
jarige Johanna Neeltje Heijboer, dochter
Als in 1374 de noordwest gaande arm van Op de plaats waar nu de Stokroos van de van Pieter Heijboer en Elizabeth
de Gouwe wegens verzanding wordt afge- familie Slootmaker staat stond vroeger het M.C.F.Stouten. Ze vertrekken naar Sas van
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ken. Het was een smal hoog huis met
steile trappen. Als je een dagje ouder
wordt, worden andere dingen belangrijker dan wanneer je jong bent. Daarom
zijn we op Schouwen-Duiveland - want
daar wilden we na veertig jaar wonen niet
meer weg - gaan rondkijken naar een appartement en in Nieuwerkerk zijn veel
voorzieningen op loopafstand.’

Gerard Olijhoek
Gerard (75 jaar) woont nu zo’n acht jaar
samen met zijn vrouw Ria in een appartement op de begane grond in Agthoven.
‘Heerlijk om zo je tuintje in te kunnen
stappen, iedereen groet elkaar die langskomt. We hebben het hier heel erg naar
ons zin!’

Gerard is zijn levenlang al voetbaltrainer
geweest, want voetbal is zijn passie. ‘Ik
ben trainer van selecties geweest, heb
straatvoetbal in Goes georganiseerd en ik
geef ook keeperstraining. Ook heb ik diverse bestuursfuncties gedaan.’ Lachend
zegt hij: ‘Ik ben eigenlijk veel te consequent. Als ik iets afspreek hou ik me daaraan en verwacht dat ook van de anderen.
Sommige mensen hebben daar moeite
mee, maar ik vind het een goede eigenschap.’ Gerard staat zeker twee tot drie
keer per week op het voetbalveld. ‘Tijdens
de training ben ik de baas, maar als ze
wedstrijd spelen sta ik niet als trainer te

Gerard is in Den
Haag geboren,
opgegroeid in
Leidschendam
en is na z’n huwelijk voor z’n
werk als machinebankwerker
ruim vijftig jaar
geleden
naar
Zeeland
verhuisd. Eerst hebben ze elf jaar op
de Bevelanden
gewoond.
Daarna hebben
ze een oud
slooppand gekocht aan de
Oude Haven in Zierikzee, dat hij helemaal zelf heeft opgeknapt. Hij werkte
toen in een sportzaak in Zierikzee en zijn
laatste arbeidsjaren, tot zijn zestigste, in
een campingwinkel in Haamstede. Ria en
Gerard hebben drie dochters gekregen,
één kleinzoon en drie kleindochters en
zijn inmiddels zelfs al trotse overgrootouders van een achterkleindochter.
‘Ik was best trots op mijn huis aan de
Oude haven, maar je moet vooruit kij-

schreeuwen langs de lijn. Ik observeer alleen en vertel dan bij de volgende training
wat er goed en fout is gegaan. Je moet die
gasten laten voetballen en dat kan niet als
je ze steeds stoort.’
Vanwege een meniscusblessure kan Gerard niet meer hardlopen of een bal hard
weg schoppen, maar fietsen gaat hem nog
goed af. ‘Toen ik met vervroegd pensioen
ging, heb ik een trackingfiets gekocht. Ik
fietste eigenlijk steeds hetzelfde rondje,
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maar wilde wel eens wat anders. Ik heb
toen een tentje gekocht en ben Nederland
gaan ontdekken. De eerste dagen was het
een beetje eng, en heb ik nog in B&B’s
overnacht, maar de derde nacht heb ik gekampeerd en ik vond het geweldig.
Daarna ben ik ook in het buitenland gaan
fietsen, onder andere in Duitsland,
Frankrijk, Denemarken en België. Wel in
overleg met mijn vrouw natuurlijk, ik
belde elke dag rond dezelfde tijd naar
huis.’ Ria, die tijdens het interview iets
lekkers aan het bakken is voor haar leesclub, glimlacht bij de herinnering. ‘Ja, het
was af en toe best wel spannend als het
rond de tijd van bellen kwam. Zou alles
wel goed gaan?’
Het motto van Gerard is: pluk de dag!
‘Elke dag na m’n zeventigste beschouw ik
als een “Lucky Day”. Geniet nu, en wacht
niet tot later. Mede daarom ben ik eerder
gestopt met werken. Ook al had ik dan
niet zoveel geld, ik kon wel leuke en interessante dingen gaan doen.’ Gerard vindt
Nieuwerkerk een heerlijk dorp. ‘Er is een
goed verenigingsleven
en veel vrijwilligers.’
Hij is vijf jaar bestuurslid van de Vereniging Van Eigenaren
Agthoven geweest.
‘De dorpsbewoners
moeten beseffen dat
we het met elkaar
moeten doen. Elke
bijdrage is gewenst,
ook het kleine. En doe
iets in je eigen interessegebied, dan blijft het
leuk. Als er veel vrijwilligers actief zijn, is
het ook niet zo erg als
er soms iemand even
uitvalt.’ Gerard vindt
het leuk om met mensen om te gaan en
ze wat te leren waardoor hun leven verrijkt wordt. ‘Als levensles heb ik inmiddels
wel geleerd om naar anderen te luisteren
en hun mening te accepteren, ook al heb
ik een andere. Ik hoef niet persé te winnen, behalve met onze voetbalclub dan,
hahaha.’

De Grutjes van Jacq.
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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 nietkerkelijke bijeenkomsten al eeuwenlang
een centrumfunctie in de regio. Dit keer
blikken we terug naar de geslaagde kerkrenovatie en kijken vooruit naar nieuwe
activiteiten in onze gemeente.
Op vrijdag 15 april jongstleden hebben we als Protestante
gemeente
Nieuwerkerk een oorkonde
gekregen als waardering
voor de inspanningen die
zijn verricht rondom de renovatie van ons monumentale kerkgebouw. De
uitreiking door de Monumentencommissie van de
gemeente Schouwen-Duiveland vond plaats tijdens
de voorjaarsvergadering van
de vereniging Stad en
Lande. Bij de uitreiking
waren aanwezig: Frans Capelle namens het College
van Kerkrentmeesters, Adri
Flikweert namens de Bouwcommissie en
Ria van Sluijs namens de kerkenraad.
De vereniging Stad en Lande prees de betrokken commissieleden en vrijwilligers
van onze gemeente voor hun grote inzet.
"In de statuten van de Vereniging Stad en
Lande van Schouwen-Duiveland wordt
onder andere genoemd dat de vereniging
zich inzet voor het behoud van monumenten of andere bijzondere huizen. In
dit kader zoekt onze monumentencommissie tweejaarlijks naar opmerkelijke of
zeer geslaagde verbouwingen. Dit jaar is
er een oorkonde toegekend aan het Kerkgebouw Kerkplein 2 te Nieuwerkerk. In
onze voorjaarsvergadering voor de leden
willen wij u dan ook in het zonnetje zetten en de oorkonde aan u uitreiken”,
aldus de vereniging.
TERUGBLIK
Als kerk- en dorpsgemeenschap kunnen
we verder terugkijken op een aantal bijzondere bijeenkomsten in ons op en top
gerestaureerde monument. Zo vond in
maart het slot- en jubileumconcert plaats
van Gospelkoor Together. Veel dorpsge-

noten en ook velen tot ver daarbuiten zijn
de afgelopen 25 jaar in verschillende mate
betrokken geweest bij het koor. Het was
dan ook een feest om velen van hen te
ontmoeten tijdens en na het prachtige
concert. Wel erg jammer dat er nu een
einde is gekomen aan de optredens van
Together. Hopelijk ontplooien zich in de
toekomst weer nieuwe zanginitiatieven in
Nieuwerkerk. Verder mogen we terugzien
op een aantal opmerkelijke activiteiten in
onze kerk, zoals de zeer goed bezochte
Dorpskerstzangdienst met medewerking
van onze dorpsfanfare Oefening en Uitspanning (met de daaraan voorafgaande
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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 actueler 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.
BIJSCHRIFT FOTO
WE MOGEN TERUGZIEN OP EEN
AANTAL OPMERKELIJKE ACTIVITEITEN IN ONZE KERK, ZOALS
DE ZEER GOED BEZOCHTE
DORPSKERSTZANGDIENST MET
MEDEWERKING
VAN
ONZE
DORPSFANFARE OEFENING EN
UITSPANNING.

Lichttoer door de dorpskern), een zeer
geslaagde kinderdienst met medewerking
van Matthijs Vlaardingerbroek en zijn
buikspreekpop Henkie en een dichtlezing
over Judas (de verrader) door ds. Hans
Bouma.
VOORUITZIEN
Als Protestantse gemeente Nieuwerkerk
kijken we ook weer vooruit naar komende kerkbijeenkomsten en activiteiten. Zo zijn we de procedure gestart in de
zoektocht naar een nieuwe voorganger.
Inmiddels zijn we alweer bijna een jaar
vacant en we hopen dit jaar nog een
nieuwe predikant te vinden die zich aan
onze gemeente wil verbinden. Een heel
andere activiteit waar we ons op voorbereiden is de Actiedag die we in nauwe samenwerking met de dorpscommissie van
‘Nieuwerkerk Bruist’ organiseren. Deze
zal D.V. op zaterdag 9 juli plaatsvinden.
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

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. Weet u welkom op de
woensdagen van 9.30 tot 11.30 uur.
Voor meer informatie over ‘het Hart’, bel
0111-643811 of mail naar hvn@pknnieuwerkerk.nl. De diaconie en een aantal
leden van onze gemeente zijn intussen
ook betrokken bij de opvang en het wegwijs maken van de vluchtelinggezinnen
die in ons dorp zijn komen wonen. Ook
daarin proberen we als gemeente zichtbaar te maken wat onze opdracht is en
hoe we naastenliefde naar onze tijd vertalen.
Voor verdere informatie over activiteiten,
kerkdiensten, contactmogelijkheden, foto’s van evenementen enzovoort, verwijzen we u naar de website van onze
Protestantse gemeente www.pknnieuwerkerk.nl.

