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Met in dit nummer
o.a.:
• voorwoord
• Onopgemerkt
• Keuveltje
• Luchtgevecht
• Sportpraet
• Minigrutten
• Schuttershof
• Nieuwe predikante
• en nog veel meer
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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-aan-
huis 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 EPS-
formaat) kunt u mailen naar
ceesdegraaf@zeelandnet.nl
of opsturen naar
C. de Graaf
d’Heule 33
4306EA Nieuwerkerk

Druk: Krelloprint Bruinisse

Bankrelatie: RegioBank, rekeningnr. 
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 ge-

steld voor geplaatste stukken, zet en/of druk-

fouten. 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 stu-

ren naar: gruttenpraet@gmail.com

O n O p g e m e r k t .
Als ze lange jassen aan 
en een zonnebril op gehad hadden 
zouden ze voor spionnen doorgegaan 
kunnen zijn. 
Die twee, die wat achteraf stonden 
bij de bakker in nieuwerkerk.
Ze wisselden in stilte iets 
en keken elkaar begrijpend aan.

een week eerder zeiden ze dit tegen elkaar:
“net een toneelstukje,” zei de één, 
wijzend op wat zich voor hen afspeelde.
“ Ja, zeker,” zei de ander. 

“nog veel optredens?”
“Ja, het loopt lekker en tussendoor 
nog een boekje geschreven ook.”
“Da’s toevallig, ik ook.”

“Wil ik wel eens lezen. Zullen we ruilen. Jij,
mijn boekje en ik het jouwe”
“Ja, goed, maar hoe doen we dat?”
“gewoon, volgende week hier bij de bakker.”

Behalve die twee 
hadden de andere gruttenpikkers 
in de winkel er geen weet van 
en hebben ook niks gemerkt 
wat er bij de bakker nog meer gebeurt.   

Voorwoord

door Nathalie de Bilde

Zo, na een lange zomer, met heel veel
warme dagen in september tot zelfs
begin oktober, is het dan weer tijd
voor de najaars-Gruttenpraet van
2016.  

Kruip lekker bij de kachel en geniet
van de prachtige verhalen over o.a.

de moestuintjes in ons dorp, het ver-
volg van Krabbenhoeke, nieuwbouw
tegenover het Dorpshuis, minigrut-
ten, geschiedenisverhalen over de
oorlog en natuurlijk een hobby grut,
sportpraet en een recept. 

We hebben vernomen dat er mensen
zijn in het dorp die activiteiten wil-
len organiseren. Dit alles is op het
moment van schrijven nog niet con-
creet maar we kijken uit naar wat
komen gaat. 

We hebben zelfs het drukken van
deze Gruttenpraet uitgesteld om jul-
lie op de hoogte te houden van het
laatste nieuws. Dus in deze dorps-
krant staat wie de organisatie is/zijn

en wat ze in de planning hebben.
Ik kijk er naar uit!

We maken altijd plaats in de
agenda voor jullie; dus geef aan
wanneer er een open dag,
marktje of fair is, het is gelijk re-
clame!

Wij hebben ons best weer ge-
daan, dus geniet ervan. 

Veel leesplezier !
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Vervolg van mei 2016

De omgeving van
Krabbenhoeke
In november van 1934 komen ze terug
naar Nieuwerkerk, en als Piet bij de bur-
gemeester om ondersteuning vraagt voor
zijn vrouw die vallende ziekte heeft, krijgt
hij één gulden van hem omdat de ouders
van Piet niet thuis zijn; overigens wel voor
rekening van het Armbestuur, zoals de
burgervader meldt in zijn brief aan de
Commissaris van de Koningin. Verder
vindt hij dat de eerste plicht om voor Piet
te zorgen bij diens ouders ligt, die ook in
de gemeente wonen en voldoende gesitu-
eerd zijn.
De brief eindigt met de mededeling dat
P. J. Smallegange een onguur type is, die
door de politie wordt
“geschaduwd”omdat hij onbetamelijke
dingen in zijn schild voert en die nimmer
op ondersteuning hoeft te rekenen. 
Piet en Johanna wonen eerst op Capelle
en later in een vies verlopen stulpje aan
de Krabbenhoekse weg met de voor- en
achterdeur altijd open, waar ze samen
met de koe, geiten, kippen, eenden, gan-
zen en ook nog de bok van de geitenver-
eniging, in en rond dat huisje leven.

In juni van 1935 wint Piet de 1e prijs in
de categorie éénjarige geiten op de keu-
ring te Nieuwerkerk. 
Op de vergadering van “De vereniging tot
verbetering van het geitenras” in 1936 be-
dankt Piet als lid, waarschijnlijk door
onenigheid over de bok van de vereni-
ging. Piet zegt dat hij dan zelf wel een bok
zal aanschaffen, maar dat wordt hem door
voorzitter M. v. Klinken ten sterkste af-
geraden.  Kennelijk komt het toch weer
goed, want in 1938 zet het bestuur van
de “Geitenvereni-
ging Nieuwer-
kerk” een
advertentie in de
Nieuwsbode:
“Prov. Bok be-
schikbaar bij P. J.
Smallegange”, en
dus kunnen de
mensen weer met
hun geit, oftewel
“koe van de
armen”, aan een
touwtje naar
Krabbenhoeke en
terug lopen als ze
jonge geitjes wil-
len.

Piet stelt zich in mei 1939 candidaat voor
de gemeenteraadsverkiezingen: nummer
1 op de lijst van de SDAP
(Soc.Democr.Arb.Partij).
In 1939 kent Nieuwerkerk 6 partijen:  
•De A.R.partij: met b.v. M.J.Stoutjesdijk,
S.Overbeeke en W.v.Dijke; 
•de Liberare Staatspartij:  met J.A.Gaan-
derse, C.Steendijk en H.C.v.d.Zande; 
•de Staatk.Ger.partij:  met J.J.v.Klinken,
Jac. Flikweert en H.Flikweert; 
•de Chr.Hist. partij:  met W.Wandel,
L.J.Boogaart en C.Stoutjesdijk Wzn.;  
•Gemeentebelang:  met M.L.Kluit en
Nic. Bom, en dan dus nog 
•de SDAP:  met Piet Smallegange en
C.Stouten.  
De SDAP krijgt 93 van de 945 stemmen,
net zoveel als de Chr. Hist. Partij, maar
dat is niet genoeg voor een raadszetel,
maar het getuigt, zoals wel vaker voor-
komt, van enig ongenoegen bij de kiezer!
De SDAP wordt, net als andere partijen,
in de oorlog verboden en gaat in 1946 op
in de PvdA.   
Piet is dus eigenlijk de eerste PvdA-man
op Nieuwerkerk die probeert in de ge-
meenteraad te komen.

Johanna, de tweede vrouw van Piet, heeft
last van epilepsie, en als ze op een keer
door Piet, met de petroleumkan aan het
fietsstuur, naar Sirjansland wordt ge-
stuurd om die te laten vullen, gaat het
mis. Op de terugweg krijgt ze een aanval
en belandt in een brede sloot. Gelukkig
wordt dat gezien door de gebroeders Da-
lebout van “Krabbenhoeke”, die er snel
naar toe gaan en kans zien om de zware,
doordrenkte, vrouw op de kant te halen.
Terwijl ze proberen haar levensgeesten
weer op te wekken, komt Piet aanrennen
en z’n eerste vraag is: “Oe ist mee mun
petroliekanne?”   lees verder op pag. 5

Runderstoof met ui en port
voor 6 personen 
Benodigdheden:
magere spekreepjes(250 gr)
800 gr riblappen, in blokjes van 3 cm
4 eetlepels bloem
250 gr winterpeen
5 stengels bleekselderij, in kleine stukjes
600 gr uien, in halve ringen
375 ml tawny port
2 rundvleesbouillon blokjes
1.5 kg kruimige aardappelen
250 ml volle melk
75 gr boter
ovenschaal en pureestamper

Verwarm de oven voor op 140 graden. Bak
de spekreepjes in een braadpan in 5 minu-
ten uit en neem uit de pan. Doe de riblap-
pen in een plastic zak. Voeg de bloem, peper
en zout toe en schud de zak tot het vlees
gelijkmatig is bedekt met bloem. Bak het
vlees 3 minuten in het spekvet. Snijd de
peen in blokjes van een halve centimeter.
Doe met de bleekselderij en ui bij het vlees
en bak 2 minuten mee. Voeg de port, bouil-
lon blokjes en 600 ml water toe. Breng het
aan de kook en roer met een houten lepel
de aanbaksels los.
Schep in de ovenschaal en zet ongeveer 5
uur in de oven. Controleer regelmatig of er
nog voldoende vocht is om het vlees en de
groente in te stoven. Vul indien nodig aan
met water. Neem uit de oven als het vlees
zo gaar is dat het bijna uit elkaar valt. Ver-
hoog de oventemperatuur tot 200 graden.
Schil ondertussen de aardappelen, snij ze in
even grote stukken en kook ze 20 minuten.
Giet af, doe terug in de pan en laat 2 minu-
ten uitdampen. Verwarm de melk in een
steelpan en voeg samen met boter toe aan
de aardappelen. Stamp met de pureestam-
per tot puree en breng op smaak met
peper en zout. Verdeel de puree over het
stoofvlees en zet de schaal nog ongeveer
15 minuten in de oven tot de puree mooi
goudbruin is.

Eet smakelijk,
Groetjes, Petra Geleijnse

De pollepel gaat door
naar Jan Schot.

Recept
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VERVOLG KRABBENHOEKE

Zaken gaan voor het meisje tenslotte!
Henny, één van de dochters Dalebout,
herinnert zich nog, hoe ze zitten te luis-
teren als Piet aan het zingen is; en hoe
heel anders Piet er uit ziet als hij, gewas-
sen en geschoren, z’n goede pak en een
schoon wit overhemd aantrekt, om bij
zijn ouders op bezoek te gaan.

In de oorlogstijd mag ik na schooltijd op
de fiets een paar keer per week melk gaan
halen bij tante Pie op Krabbenhoeke. Het
is streng verboden door de “moffen”,
maar bijna iedereen op het dorp heeft wel
zo’n melkadresje! 
Een eindje voor Krabbenhoeke, aan de
andere kant van de weg woont “Piet
Muus” met zijn beesten en zijn bok.  En
zo’n bok die stinkt, werkelijk uren in de
wind!  Zijn kleine, vieze, bebaarde, baas
stinkt waarschijnlijk net zo erg, en hij ziet
er uit, om een beetje bang van te worden.
Als ik er aan denk, komt er nog steeds een
vreemde reuk in m’n neus.

Piet zet, zoals vele anderen dat doen, z’n
geiten langs de kant van de weg om te
eten, en dat is ook de voedselbron voor
de koe. Piet trekt er mee langs de bermen,
en als de koe gaat liggen om te herkou-
wen, dan vlijt ook Piet zich neer, gekleed
in een dubbel gevouwen jute zak en met
z’n hoofd op de hals van de koe. Mijn
idee om daar een beeldje van te maken en
hier op het dorp neer te zetten is helaas
verworpen door de dorpsraad; niet chique
genoeg.
In die tijd gebeurt het een keer dat één
van de helpers tijdens de oogst door
ziekte niet komt opdagen op Krabben-
hoeke, dus wordt er aan buurman Piet ge-
vraagd of hij wil helpen.
Na een paar dagen is de oogst binnen en
men drinkt samen gezellig een borreltje,
en als er dan aan Piet wordt gevraagd hoe-
veel geld hij krijgt, geeft die daarop het
volgende diepzinnige  antwoord: “Ik bin
gin stoel of tafel die je kan kôpe; mien lief
is nie te kôôp”.
En met een vriendelijk “Tot ziens ee”, is
hij weg.

In de oorlog komt Piet op een keer met
een verzoek naar Krabbenhoeke: “Merge
om drie ure ist’r un belangrieke uutzen-
dieng van de koninginne uut Londen,
zou ik dae us nae magge komme luus-
tere?”
De streng verboden radio is verborgen in
de schuur, in een kleine ruimte, en de be-
kende stank van Piet doet Dalebout even

aarzelen met zijn antwoord; aan de an-
dere kant is er de mogelijkheid van ver-
raad als het antwoord nee is: dus wordt
het: ”Ja, da’s goed oor, kom jie ma luus-
tere”. 
Groot is de verbazing als Piet de volgende
dag, grondig gewassen en in z’n deftige
pak, eerbiedig komt luisteren naar deze
belangrijke mededeling van zijn Konin-
gin! 

De duitse bezetters zetten de polder in
1944 onder water, Piet vertrekt naar
Nieuw-Vossemeer en komt niet meer
terug naar de Krabbenhoekse weg.
Na de oorlog, vanaf oct.1947 wonen Piet
en Johanna op Kempensweg A-382, in
een huis, dat ook weer gedeeltelijk als stal
gebruikt wordt.  
En dan maakt Piet een vergissing: Als hij
een kalf groot brengt in het varkenshok,
wordt het kalf groter dan de ingang en
moet hij een stuk muur wegbreken om
het er uit te krijgen.

Als de herverkaveling begint wordt ook
Piet, die een klein stukje land bezit, uit-
genodigd voor een gesprek om zijn wen-
sen kenbaar te maken aan de hoge heren
van de verkavelingscommissie.
Zij zitten netjes in het deftige pak met
stropdas te wachten tot Piet verschijnt in
zijn bedrijfskleding: 
op z’n klompen waarvan de stro-voering
aan alle kanten uitsteekt, een jute zak met
een naar binnen geslagen punt over z’n
hoofd als jas, en met een stukje “fluus-
touwe” daar overheen als riem. 
Als hem gevraagd wordt, wat zijn wensen
zijn, antwoord hij door uit zijn hoofd en
met uitgepreide armen de gehele rede van
een vroegere landvoogdes te declameren
die eindigt met: “Geef mij mijn land,
mijn land”.
De heren zijn verbijsterd, vooral als hij
daar aan toevoegt: “Je wete ut noe, in vô
de rest kunne ju stikke”, zich omdraait,
en vertrekt.

Dit zijn wat dankbaar opgeschreven her-
inneringen van mensen die Piet nog ge-
kend hebben, die merkwaardige,
intelligente man, die de moed had, zijn
eigen leven te leiden.

Piet, z’n vrouw en z’n vee zijn verdronken
in de rampnacht, op zijn 63e verjaardag.

Opgetekend door Wim Kesteloo. 

Meer historie over Nieuwerkerk op:
www.communities.zeelandnet.nl/kesteloo

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? 

Dan kunt u contact opnemen via 
gruttenpraet@gmail.com

Wij proberen een en ander in het vol-
gende nummer te plaatsen. Zorg dat
uw bijdrage voor de volgende Grutten-
praet (uitgave mei 2017) vóór 30 maart
2017 is ingeleverd. Is uw club niet aan-
geschreven 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.



Predikante 
mevrouw M. Riedijk.
Per oktober 2016 is mevrouw M. Riedijk verbonden
als predikante aan de Protestantse Gemeente
Nieuwerkerk. 

Ik sprak haar.

Marjan Riedijk is opgegroeid in Zoetermeer. Na de middelbare school studeerde
zij psychologie en pedagogiek in Leiden.
Na haar huwelijk, met Nieuwerkerker André Flikweert, woonde zij in Middelburg.
Toen haar man in Rotterdam ging werken verhuisden ze naar Zierikzee. Daar
wonen ze nu nog. Marjan heeft er een praktijk psychologie.
Al jaren staat hun huis en hart open voor pleegkinderen.

Tien jaar geleden is Marjan theologie gaan studeren. Die studierichting had al
langer haar interesse, maar als jonge studente was ze daar nog niet aan toe, legt
zij uit. 
Zij studeerde op afstand aan de Protestantse Theologische Universiteit Kampen.
Na een reorganisatie zette ze haar studie in deeltijd voort aan de Protestantse
Theologische Universiteit Amsterdam. Ze genoot van die studie, al kende ze wel
een moeilijke periode doordat ze tijdens deze studie geruime tijd ernstig ziek was.
Afgelopen mei bereikte ze haar doel en studeerde af. Ze behaalde haar master
gemeente predikant.

Eén van de hobby’s van Marjan is zingen en tot voor kort zong ze in het koor
Luscinia. 
Een lied dat haar nauw aan ’t hart ligt is Gezang 280 uit het Nieuw Liedboek.
De blijheid, de vreugde daarin spreekt haar aan.
Daarnaast houdt ze van fietsen, wandelen ( langeafstandspaden) en buitensport.
Lezen en studeren zijn natuurlijk bezigheden, die ze graag en vaak doet. En last
but not least ze kookt graag.

Twee woorden, die mij na het gezellige gesprek met Marjan bij gebleven zijn, zijn:
enthousiasme en vreugde.

Jan de Jonge.

Verschijning boek
over geschiedenis
Gereformeerde Kerk
Op vrijdag 25 november verschijnt het
boek Goed Gereformeerd, dat de ge-
schiedenis beschrijft van de Gerefor-
meerde Kerk te Nieuwerkerk vanaf de
Afscheiding in 1836 tot aan de hereni-
ging met de Hervormde Gemeente in
2004. Het boek zal zo’n 400 pagina’s tel-
len en is voorzien van ongeveer 200 fo-
to’s. In het bijzonder zijn veel foto’s
opgenomen van gewone Nieuwer-

kerkse gemeenteleden. In een aparte
bijlage zijn alle gezinnen opgenomen die
vóór 1953 deel uitmaakten van de Ge-
reformeerde Kerk. De verkoopprijs van
het boek is zo laag mogelijk gehouden
op € 29,95.

De presentatie van het boek Goed
Gereformeerd zal plaatsvinden op
vrijdagmiddag 25 november om
15.00 uur in Punt 3 aan de Kerkring.
Deze bijeenkomst is tevens bedoeld
als een mogelijkheid elkaar te ont-
moeten bij wijze van reünie.

Bij voorintekening, bedraagt de prijs
slechts € 24,95. U wordt dan verzocht
vóór 1 november 2016 per e-mail uw
bestelling door te geven. 

Vanaf zaterdag 26 november is het voor
€ 29,95 verkrijgbaar bij boekhandel De
Kanselier, Burgemeester Van Veenstraat
7 te Nieuwerkerk, tel. 0111-641121.

Met vriendelijke groet,

André Flikweert
Touwbaan 5
4301 JV  Zierikzee
asflikweert@zeelandnet.nl 

Karakteristiek
gebouwtje.
Op ons dorp staat aan de Molenstraat 10
het gebouwtje van de voormalige
Katholieke Apostolische gemeente
Nieuwerkerk. Voormalige gemeente, want
na het overlijden van ’t laatste gemeentelid
werd deze kerkelijke gemeente opgeheven.
In 1873 werd ze gesticht en in 1876 werd
’t kerkgebouwtje aan de Molendijk (nu
Molenstraat) in gebruik genomen.
De meeste leden, maar lang niet alle leden
zijn dan Nieuwerkerkers.
Eén Nieuwerkerker belichaamde deze kerk,
kleermaker Jan van der Have. 
Door een pakhuis te kopen kon hij dit laten
verbouwen tot kerkgebouw.
Ook bekleedde hij diverse functies in de
kerk. Diaken, priester enz..

Na de ramp begon ’t aantal leden terug te
lopen. Tot er tenslotte nog twee leden over
waren, nazaten van Jan van der Have. Na
hun overlijden was het gedaan met het
kerkje.

Voor het kerkgebouwtje met zijn mooie
glas-in-lood ramen is een vergunning
aangevraagd het tot woning te verbouwen.
(Inmiddels is de kerk afgebroken.)

foto Hans Lievense
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AED’s in Nieuwerkerk

Als elke minuut telt 
* Bakkerij ten Hove buitenmuur

* Steenzwaenshof in de hal

* De Schakel Badhuisstraat buitenmuur

Huisartsenpraktijk binnen

SKNWK voetbal binnen

Tennisbaan binnen

Jumbo van 8.00-20.00 u werkdagen

Hanse Staalbouw de Weel

BoogertService de Weel

* altijd bereikbaar 

Leefbaar 

Nieuwerkerk:
ORGANISATIES EN VERENIGINGEN

Stichting Nieuwerkerk Bruist!
Elly van Lieshout
Dolfijnstraat 33
4306 CX Nieuwerkerk
info@nieuwerkerkbruist.nl

IJsvereniging Nieuwerkerk
Sam Flikweert
Deltastraat 16
4306 BJ  Nieuwerkerk
ijs.nieuwerkerk@zeelandnet.nl

N.O.V. Nieuwerkerkse 
Ondernemers Vereniging
Addy Boot
Poststraat 18
4306 CA Nieuwerkerk

Muziekvereniging O&U
Ans Plug
Esdoornstraat 30
4306 AH Nieuwerkerk
aplug@zeelandnet.nl

Zwembad Dolfijn
Dhr. C. Bax
Loensweg 6
4306 NB Nieuwerkerk
info@zwembaddolfijn.nl

Tennisvereniging Duiveland
Joyce Wijgerse
Stoofheule 57
Stolpweg 2 4306 BG 
Postbus 29 4306 ZG
Nieuwerkerk
secretaristvd@zeelandnet.nl

Voetbal SKNWK
Rob Visser
Postbus 146
4300 AC Zierikzee
Bezoekadres:
Stolpweg 4b
4306 BG Nieuwerkerk
www.sknwk.nl
Secretariaat@sknwk.nl

SKNWK gym 40+
Fcdieleman@zonnet.nl

Vc ”samee”
Eva Bax
Loensweg 6
4306 NB Nieuwerkerk
0111-642462
evabapi@kpnmail.nl

Kinder en meisjeskoor Jedaja
Cindy de Ronde
Oudeweg 25
4301 TC Zierikzee
koor.jedaja@gmail.com
www.meisjeskoorjedaja.webklik.nl

Dorpsraad Nieuwerkerk
Lena Brouwer
Burg. Van Eetenstraat 100
4306 CW Nieuwerkerk
Fovu35ua@kpnmail.nl

ONS Dorpshuis
Poststraat 20
4306 CA Nieuwerkerk
info@ons-dorpshuis.nl

Dartclub de Juupzuupers
Wil van Stippent
Stekelstraat 8
4306 CB Nieuwerkerk
eljeestip@hotmail.com

Stichting Ontmoeting
Jolanda van der Helm
Stationsstraat 10
Nieuwerkerk
www.ontmoeting.org

Knutselclub KNOTS: 
Leny Nuyens
Deltastraat 13
nieuwerkerk
06-30506661

Schietvereniging 
Schouwen-Duiveland
Stolpweg 4a
Postbus 13 
4306 ZG Nieuwerkerk
Leo Dorreman
Oesterstraat 40
4301ZJ Zierikzee
0610511410
schietsport@zeelandnet.nl
www.schietverenigingschouwen-
duiveland.nl

Evangelische Gemeente
Ton Hamoen
U.N.A. straat 46
4306 AZ Nieuwerkerk
Alhamoen1415@gmail.com

Protestantse Gemeente 
Nieuwerkerk
Postbus 33
4306 ZG  Nieuwerkerk
scriba@pknnieuwerkerk.nl

Gereformeerde Gemeente
Molenstraat 16
4306 CG Nieuwerkerk
Post p/a  A. Boone
Dolfijnstraat 19
a.boone@solcon.nl

actiecomité
mw. Stouten-Schrier
aggnieuwerkerk@gmail.com

HHG Sirjansland te Nieuwerkerk
Dhr. L.M. Bolle
Erlingsteenstr. 11
4306 AL Nieuwerkerk
lmbolle@kliksafe.nl

Gereformeerde Gemeente in Ne-
derland
Stationsstraat 9
4306 BC
Nieuwerkerk

School met de Bijbel
Schoolstraat 34
4306 CH Nieuwerkerk
administratie@schoolmetdebijbel-
nieuwerkerk.nl

OBS Duiveland
Weststraat 26
4306 CN Nieuwerkerk
Jacco Folmer
j.folmer@obase.nl

www.Nieuwerkerk.nu
Corné Flikweert

Stichting Kebene
Arianne Dorst
www.kebene.com
‘Mama Holland’

Moestuin vereniging
Teus Huisman 
0625301964

Leefbaar 

Nieuwerkerk

Scootmobiel.
Zijn scootmobiel was nu echt aan z’n
einde. Er moest een tweedehandsje
komen. De scootmobielbezitter zal een
briefje ophangen in de supermarkt en het
op de soos ook eens navragen. De grut-
tenpikker, die bij hem op bezoek was, zal
ook rondkijken en op zijn pc zoeken.
Op een gegeven moment, kort daarna,
brengt de gruttenpikker z’n auto voor een
kleine reparatie naar een Nieuwerkerkse
garage. Hij ziet in de receptie een scoot-
mobiel staan met een bordje: 
Te Koop.
Gelijk zaken doen, denkt hij en vraagt of
daar iemand naar mag komen kijken en
even proef mee kan rijden dezelfde mid-
dag nog.

Natuurlijk, zegt de garagehouder.
Zo gezegd, zo gedaan. De scootmobiel
bevalt prima en de koop wordt gesloten.
Prima, zegt de garagehouder, dan breng
ik hem verder in orde en breng ik hem. 
O, doet u dat? Dat is fantastisch.
En de ouwe nemen we dan mee, oké?
Natuurlijk, wat een service, glundert de
senior.
Zo gebeurt het dat op een avond een
busje met de gekochte scootmobiel ach-
terin en met twee Nieuwerkerkers naar de
senior rijdt. Wat later rijden ze weer huis-
waarts en laten een blije senior achter die
z’n tweedehands scootmobiel nog mooier
vindt dan z’n oude.

Uit dit waar gebeurde verhaaltje blijkt dat
er nog mensen zijn met het hart op de
goede plek!
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Peter Heijboer is secretaris van de moes-
tuin vereniging. Hij fietst regelmatig
langs mijn huis met een schrepel en
emmer oogst. We hebben vaak even een
praatje. Ik bedacht me dat deze vereni-
ging niet in de dorpskrant stond  onder
‘leefbaar Nieuwerkerk’ ; de adressen en
contactpersonen van verenigingen hier op
ons dorp. Dus vroeg hem om een avondje
te keuvelen samen met Adrie de Bruine,
penningmeester en Teus Huisman, voor-
zitter. Teus was al tuinier vanaf de eerste
uitgifte van de tuinen.

De moestuinvereniging telt op het mo-
ment 48 tuintjes. Sommige huurders
hebben 3 of 4 tuinen. De jongste tuinder
is 16 jaar. Er is nog een jongere maar zijn
vader heeft het er toch drukker mee. De
oudsten zijn zo rond de 80 jaar. Er zijn 4
dames bij waarvan 2 biologisch tuinieren
aan het opzetten zijn. Ieder komt met zijn
eigen visie, zo zijn er die de hele familie
willen voorzien van groenten, of mensen
die (kalebassen) kweken voor de verkoop. 
Vroeger deed iedereen het, de tuintjes
waren verspreid over heel Nieuwerkerk. 

De meesten lagen achter de molen; achter
de Erling Steenstraat en achter de Mag-
noliastraat. Ook aan de Stolpweg waren
moestuinders actief. Deze werden ver-
huurd door de gemeente. Maar er  vielen
steeds meer gaten op het terrein; steeds
meer zegden hun tuintje op. 
De gemeente wilde de tuintjes graag op
een locatie en dat werd de huidige achter
de U.N.A. straat. Zo zijn in de herfst van
1980 alle moestuintjes verhuisd naar de
huidige locatie.  

Op 15 juli 2003 de volkstuinvereniging
opgericht omdat de gemeente graag van
de administratie af wilde. Dat wat nu 48
moestuintjes telt waren er voor die tijd
wel 90! De oudere generatie stopt en de
jeugd doet het minder. In 2004 zijn er
plannen gemaakt om de tuinen samen te
voegen en zo ruimte te maken voor de ijs-
baan. In 2006 was de ijsbaan gereed. Op
het lage gedeelte (nu ijsbaan) was de
grond altijd wel erg nat. Op de plaats
waar nu de moestuinen liggen gaat het
beter. Al is er nog niet zo lang geleden
nog een drainagebuis aangelegd aan de 

rechterkant van het kluunpad. Er zijn ook
een aantal Oosterlanders actief want daar
is helemaal geen volkstuinencomplex
meer.
De meeste mensen beginnen heel enthou-
siast in het voorjaar. In de vakantieperi-
ode zie je een kentering en in
augustus/september zie je wie er fanatiek
is! Voor leuke sociale contacten is het fijn
als je de tuin in ieder geval onkruid vrij
houd want de zaden kunnen overwaaien.
Als dat lukt staat er niets in de weg voor
een ruilhandel van plantjes en zaden. En
vele goede tips van de oude rotten in het
vak! Ze vertellen enthousiast hun ervarin-
gen. Velen zien het als een dagtaak maar
er zijn ook tuinders die van het werk
komen om ‘de kop leeg te maken’. 
Voor geïnteresseerden die dit lezen: het is
elke dag open dag!! De tuintjes zijn
200m2 en kosten 20.- euro per jaar. Je
kan je tuintje laten vrezen en zelfs ploegen
voor een redelijk bedrag. 
Voor contact kan je Teus Huisman bellen
0625301964.
De toekomst zien de mannen positief;
steeds meer jongeren hebben interesse.
Alle tuintjes zijn voor 2016 verhuurd,
voor 2017 zijn er 3 vrij. Dus wie interesse
heeft kan contact opnemen met Teus.
Het is gezellig en heel leuk om als tuinier-
der alles te zien groeien en de verse smaak
van het eten te proeven. Het is toch sma-
kelijker!

Keuveltje met de heren
van de moestuin.
door Roelie Deurloo
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Sportpraet.
Tim, een topper op ‘t water.

Wellicht ziet u regelmatig een camper staan in de Weststraat of
Bouwmanstraat met surfspullen. De familie Ruyssenaars rijdt daar
vaak mee naar het Grevelingemeer, want zoon Tim is een fanatiek
surfer. Vanaf zijn negende, hij is nu twintig, surft Tim al. Hij is
begonnen op de Grevelingendam en is later gaan surfen op de
Brouwersdam. Daar zag hij een aantal surfers allerlei capriolen
uithalen met hun windsurfspullen en dacht hij dat wil ik ook!
Hij leerde snel de basis en begon snel met de discipline freestyle
waar hij in 2007 bij zijn eerste wedstrijd deelnam. Drie jaar later
surfte Tim voor het eerst mee bij de Europese
freestyle competitie voor de jeugd.

Wat is freestyle windsurfing?

Dat is je drie (of 4) beste tricks naar beide kanten, zowel bakboord
als stuurboord laten zien binnen een heat van gemiddeld 7
minuten. Je surft altijd tegen één iemand en beoordeelt een jury
wie zijn tricks moeilijkheidsgraad, stijl en variatie de meeste punten
scoort. De winnaar gaat door naar de volgende ronde van de
afvalrace (zoals bij het EK of WK voetbal).

Zijn favoriete surfplek is de Brouwersdam. Liefst heeft Tim een
constante krachtige wind en redelijk vlak water of lange golfslag.
Hij ontmoet daar vaak z’n collega-sporters en Schouwen-
Duivelandse wereldtoppers Davy Scheffers (Zierikzee) en Rick
Jendrusch (Scharendijke) ook surft hij vaak met Nick van Ingen
(Puttershoek) en Yentel Caers (België). 

Bij het windsurfen is het niet zoals vele sporten waar je een team
een team en een coach hebt. Bij het windsurfen leren ze van
elkaar en van het internet (video’s) nieuwe tricks.

Bij de Nederlandse
kampioenschappen
werd Tim in 2010
derde achter Rick en
Nick. Daarna weer
een stapje hoger op
de Europese

kampioenschappen voor de jeugd en eerste onder 17 jaar.
Tim veroverde drie jaar geleden een wild card voor de PWA Surf
World  Cup in Oostenrijk ( zeg maar de competitie voor profs in
de freestyle discipline). Door die wildcard mocht Tim ook
meedoen aan de PWA op de Brouwersdam, zijn thuis surflocat
Hij heeft in de loop van de tijd allerlei ‘moves’ geleerd. Die

sprongen, rotaties in de lucht door middel van de krachtige wind
hebben namen als Burners, Culos, Airfunnels en Konos.
Op zijn Facebooksite kan je veel van die acrobatische toeren op
zijn surfplank zien.
Tim wordt gesupporterd door Point-7 zeilen en 99 Novenove
boards. Echter is het windsurfen een dure sport en werkt Tim
naast zijn studie om zijn materiaal etc. te kunnen bekostigen. 
Laatst jureerde hij nog een jeugdwedstrijd bij het Surfcentrum
Brouwersdam. Hij zag toen dat de nieuwe generatie hard op
weg om heel goed te worden.

Vorig jaar kon je de freestyle windsurfers bekijken bij de
Brouwersdam waar één van de wedstrijden van de European

Freestyle Pro Tour (EFPT) plaatsvond. Eerder werd er gestreden
op Europese landen als Kroatië Frankrijk en Spanje.
En in Oktober is er weer een EFPT bij de Brouwersdam. Als u gaat
kijken let dan op het zeilnummer NED 66 een zwart-groen zeil en
een groengeel board (Novenove). Dan kijkt u namelijk naar
Nieuwerkerker Tim Ruyssenaars.

Opgetekend door Jan de Jonge.

Hèt adres bij voedingsallergieën:  

www.dogfood-service.nl

Dus geen jeuk of huidproblemen meer!
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Ut Geloafje.
Dat was de volksnaam voor het Apostolische
Kerkje aan de Molenstraat in Nieuwerkerk
dat nu gesloopt wordt. 
Het stond op de plaats waar in 1757 een
schuur van Pieter Weksteen stond, op grond-
gebied van Botland.

Via een paar smeden kwam de schuur in 1808
in handen van kuipers, eerst Adriaan Verwest
en in 1819 de familie Lodewijk. 
Marinus Lodewijk (1838-1918) trouwde in
1867 met Neeltje Tuijnman (1841-1877). 
Haar vader, de timmerman Cornelis Tuijn-
man (1812-1893) scheidde zich in 1842 af
van de Ned. Herv. Kerk; in 1845 was hij dia-
ken van de Afgescheiden Gemeente, in 1863
werd hij toegelaten bij de broodbreking bij ds
Budding in Goes. In 1873 was hij één van de
oprichters van de Katholiek-Apostolische ge-
meente te Nieu werkerk. 
En zo, via zijn schoonouders, raakt Marinus
Lodewijk betrokken bij de Apostolische Kerk;
Marinus wordt trouwens op latere leeftijd
weer Nederlands Hervormd. 
Cornelia, een zus van Neeltje, trouwt in 1879
met een zoon van Jan van der Have, die we
straks nog tegenkomen.

De Apostolische gemeenten zijn ontstaan in
Engeland en Schotland omstreeks 1830; de
rijke bankier Henry Drummond raakte er bij
betrokken en liet een grote kerk in Londen
bouwen.

Men geloofde aan een spoedige wederkomst
van Christus. Naast de belangrijke apostelen
kende men oudsten, diakenen, profeten en
evangelisten.
Twaalf apostelen werden de wereld in gezon-
den om die wederkomst voor te bereiden,
maar omdat die uitbleef, en door de grote
zelfstandigheid der Apostelen, ontstonden er
uiteindelijk in Nederland meerdere groepe-
ringen.
De oudste groep in Zeeland is de Katholiek
Apostolische Kerk die in 1873 op Nieuwer-
kerk is gesticht. De kerk heeft o.a. de roeping
om, uit naam van Jezus Christus, het leven te
verkondigen en niet de dood.
Op Nieuwerkerk is Jan van der Have de eerste
die kennis maakt met het Apostolische geloof.
Een mosselschipper uit Bruinisse, Willem Al-
bert van den Berg komt in Rotter-
dam met het geloof in aanraking
en brengt het boek “Schaduw en
Licht” van C. Boehm mee naar van
der Have om het met hem te be-
spreken.
Jan van der Have is vóór 1850 uit
de Herv. Kerk getreden en heeft
meegewerkt aan de oprichting van
een Ledeboeriaanse kerk o.a. door
zijn schuur beschikbaar te stellen. 
Van der Have wordt daar de eerste
ouderling en blijft dat tot 1864. 
Maar ook dat bevredigt hem niet
en hij wendt zich dan naar het
Apostolische geloof.
Als de bekende prediker Budding,
die een paar kinderen van van der
Have heeft gedoopt, daarover hoort gaat hij
naar van der Have en dreigt hem uit de ge-
meenschap te zetten; waarop van der Have na
veel gepraat het boek van C. Boehm aan Bud-
ding geeft die bij hem logeert. 
Budding leest de hele nacht door en ’s mor-
gens zegt hij: ”Geen schrappen, van der Have,
integendeel, blijf op deze weg voortgaan”.
In 1870 zijn ca. 3000 mensen bij de begrafe-
nis van Budding; er zijn drie bidders: een Ge-
reformeerde, een Roomse en een Jood. (dr. W.
Rookus).
Budding hoopte aan het eind van zijn leven
dat ooit allen één zullen zijn. 

Op 26 oct.1873 wordt de Katholiek Apost-
olische Gemeente op Nieuwerkerk gesticht.
Op 5 feb.1874 is de diakenordening van Jan
van der Have. 
W. A. van den Berg, C. J. Bierens en Janna
van den Berg-Hoogenboom worden lekenhel-
pers.
In 1875 wordt Jan van der Have priester, en
in 1878 engel van die kerk.

Marinus Lodewijk sloopt zijn gebouw en
splitst de sectie. Op 21 april 1876 wordt de
eerste steen gelegd voor een nieuw gebouw
door Engel Landsman.

Marinus schenkt of verkoopt de grond aan de
Apostolische Gemeente in den Haag.
Op 30 juli 1876 wordt het kerkgebouwtje of-
ficieel in gebruik genomen, maar het is dan
nog niet ingewijd; dat gebeurt pas in 1884 als
alle schulden zijn betaald.
Het is een protestante kerk, maar de inrich-
ting en de diensten doen sterk denken aan de
Anglicaanse kerk. Er zijn 56 zitplaatsen.
Corrie Tierie vertelt: Er was één dienst met
een voorganger, volgens strakke liturgische
voorschriften. 
De onberijmde psalmen werden mooi gezon-
gen met een vrouwelijke voorzanger. 
Bij de ingang stond een offerblok met 3 bus-
sen, voor armen, offers en tienden.
Die verwachtte 10% van het inkomen was
niet altijd even gemakkelijk!   

Op 15 okt.1900 worden de statuten en op-
richtingsakte van de vereniging van de Apost-
olische Kerk op Nieuwerkerk door 28
personen ondertekend. We zien namen als:
van den Berg van der Have, Sies, Nikerk,
Heijboer, Ribbens, Stoutjesdijk, enz.
In 1953 zijn er in de rampnacht ongeveer 12
leden overleden, daarna gaat het steeds ach-
teruit met het ledenaantal; in 2003 zijn er
maar een paar over. 
In de laatste jaren wordt er maar één of twee
keer per jaar een kerkdienst gehouden waarbij
de meeste mensen van buiten het eiland
komen.
Na het wegvallen van koster Nikerk heeft
Huib Kesteloo, die geen lid van de kerk was,
tientallen jaren de kachels, lampen, toiletten,
kleden enz. onderhouden.
De asbesthoudende lijm-kit is van de muren
geschrapt, de banken zijn verbrand, de reli-
kwieën zijn weggehaald en het gebouwtje met
zijn halfsteens dikke muren kan nu gesloopt
worden.

Meer informatie op: http://communities.
zeelandnet.nl/data/kesteloo/

Wim Kesteloo, Nieuwerkerk, 14 juli 2016

ARCO PIEPER
Groenten en fruit 

dinsdag en vrijdag in Nieuwerkerk

Foto Huib Kesteloo.
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Nieuws 

Hallo dorpsbewoners, hierbij weer een
bijdrage vanuit openbare basisschool
OBS Duiveland.

Eerst geven we u wat algemene infor-
matie en vervolgens nog wat informatie
uit de groepen.

Vanaf dit schooljaar bestaat OBS Dui-
veland niet meer uit twee scholen maar
nog slechts uit 1 school, namelijk OBS
Duiveland Nieuwerkerk. 
Dit komt omdat de school in Sirjans-
land echt  te klein werd en er in overleg
met alle ouders, de MR en het bestuur
van de school  is besloten de school te
sluiten. 
Daarnaast is ook de school in Ouwer-
kerk, ook vanwege het geringe aantal
leerlingen, gesloten. Dat betekent ech-
ter voor Nieuwerkerk dat een behoor-
lijk aantal leerlingen van deze beide
scholen nu onze school in Nieuwerkerk 
bezoekt. 
Om deze leerlingen op school te bren-
gen maakt onze school na overleg met
ons bestuur, dan ook gebruik van per-
sonenbusjes i.v.m. leerling vervoer. U 

heeft ze waarschijnlijk al opgemerkt, de
grijze en zwarte bussen.

Wat is er nog meer 
te melden?

O.a. het volgende….voor de zomerva-
kantie zijn we op schoolkamp geweest
met groep 7 en 8 en dit jaar deden we 

dat voor de eerste keer op de fiets. 
We zijn naar Vrouwenpolder gegaan en
hebben daar een fantastische kamp-
week gehad, mooie locatie vlak bij het
strand en gelukkig ook prachtig weer.
De kinderen en de begeleiders hebben
genoten.

Ook Nieuwerkerk Bruist was
weer erg geslaagd en dit jaar
had ook de tennisvereniging een
aanbod binnen de sport- en spel
morgen. Goed geregeld  en
onze groepen 5 en 6 hebben er
van genoten.
Inmiddels is het nieuwe school-
jaar weer begonnen en is de
eerste activiteit alweer achter
de rug. 
We hebben namelijk het jaar-
lijkse Braamfeest gevierd op
woensdag 28 september. En dat
was een groot succes. Deze dag
stond in het teken van muziek
en daarom hebben alle kinderen
een workshop Djembé ge-
volgd, daarnaast werd er ge-
knutseld en versierd rond
hetzelfde thema, waarna er als
slotakkoord een heuse presen-
tatie voor ouders plaatsvond,

Iris, groep 7Niels v.d. Z., groep 8

Minigrutten 
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datum tijd wat wie 
Elke 
woensdagmiddag 

13:30-15:00 Knots is een 
gezellige club voor 
kinderen van 4 tot 
10 jaar op 
woensdagmiddag. 
1 euro per kind. 

Knots Kinderclub 
(Protestantse gem. 
Nieuwerkerk) 
In punt 3 op de 
kerkring. 

Elke 2e vrijdag van 
de maand 

 gezinszwemmen Zwembad Dolfijn 

Elke vrijdagavond 19:30-21:00 Jeugd NIX 12-16 
jaar. 
Voor 1 euro een 
gezellige avond. 

Ons dorpshuis 

18 november  zwemfeest Zwembad Dolfijn 
16 december  zwemfeest Zwembad Dolfijn 
27 januari ‘17  discozwemmen Zwembad Dolfijn 
3 maart  zwemfeest Zwembad Dolfijn 
24 maart  zwemfeest Zwembad Dolfijn 
 

Minigrutten 

Nikita, groep 8 Femke, groep 8 Karem, groep 7Niels den H., groep 8

die goed bezocht werd. 
Erg leuk natuurlijk!
De komende periode staat
er verder nog van alles op de
rol op school. 
In oktober vonden o.a. nog
plaats, de fietsenkeuring voor
groep 5 t/m 8, de informatie-
avond voor ouders/verzor-

gers, de open dag, op 20 ok-
tober, voor vaders, moeders,
opa’s  en oma’s en verdere
geïnteresseerden. 
Van maandag 24 t/m vrijdag
28 oktober herfstvakantie,
lekker een weekje uitrusten
na de eerste periode.

Vervolgens is het in novem-
ber in ieder geval tijd voor,
de “bespreekweek”.
In deze week komen de ou-
ders langs voor een eerste
gesprek over de vorderingen
van de kinderen. 
Dan natuurlijk in december,
“de feestmaand”, komt Sin-

terklaas naar school, hebben
we de Kerstviering en aan-
sluitend de Kerstvakantie.
Weer voldoende om naar uit
te kijken dus. 

Groeten en tot ziens, 
Team OBS Duiveland.  
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BAKKERS IN ONS DORP, 
TOEN EN NU.

Iemand vertelde onlangs onder andere dit.

Als je een denkbeeldige film over bakkers in ons dorp zou
terugspoelen, zou je dit zien.
Nu, 2016, bakkerij H. ten Hove, Burg van Veenstraat; in 1980
: Hendrik Arend en Hendrik ten Hove in de Poststraat en in
de Stekelstraat  Cees en Jaap Clarisse.
In 1970 zien we, dat Johannes Rotte, Kerkring (waar nu
familie de Bruine woont) erbij gekomen is.
Dan zien we op de laatste filmbeelden van 1940: de
genoemde bakkerijen plus bakkerij Moerland, Hoge
Kerkstraat en Reijnhout, Oude Noordstraat  (waar nu familie
Verwijs woont).

Nu hebben de bakkers rijskasten, maar vroeger legden ze
oude dekens of jutezakken over het deeg, dat moest rijzen.
Stookten ze hun ovenruimte met tassenbossen, later d.m.v.
een vuurmond. De Clarissen gebruikten daarvoor een
omgebouwde vlammenwerper.

Genoeg geschiedenis, zei hij, 
nog wat leuke voorvallen.

Vroeger bracht je een zakje meel naar de bakker en die
bakte daar je brood van. Op enig moment gingen de bakkers
zelf meel/bloem inkopen.

Eén Nieuwerkerker bleef echter koppig z’n zakje, nee, een
baal(!) meel brengen, tot diep in de jaren ‘70. Totdat ten Hove
hem vriendelijk doch indringend verzocht daar mee te
stoppen. 

Piet Karman, ooit bakkersknecht bij bakker Rotte,vertelde
dat het gezellig was in de bakkerij zeker als molenaar
Dijkman kwam buurten. Gezeten op de trap in de bakkerij,
met een pilsje erbij, vertelde hij de sterkste verhalen. 
Net als andere bakkersknechten moest hij brood
rondbrengen, op de bakvrije donderdag,  met de bakfiets. In
de polder met de transportbrommer, een Sparta JLO. 

Toen het hevig sneeuwde gingen we de polder in met ’t
Fordje van ten Hove. Onder Ouwerkerk pikten we de
postbode, de lange Swenne op. Piet zat toen achterin
opgevouwen met de broden in m’n nek.

Simon Krijnse Locker, die meester-bakker bij de weduwe
Schooff was, had zo z’n buien (Ie oa zo z’buuen , è.) Hij bleek
soms spoorloos.
Ten Hove sr. vertelde: nergens was hij te vinden, maar ja, we
moesten toch gaan bakken. Als we dan net bezig waren ging

de winkelbel en riep Simon: ‘Blijf maar, ik ben ‘t.’ Zonder over
z’n verdwijnen te praten, bakten we verder.

Jonge bakkersknechten maakten op hun ronde graag een
praatje, later soms een kuiertje, met dochters van klanten.
Soms kregen ze verkering.
Leg ’t halfje maar op de keukentafel had de vrouwe gezegd.
Ik ben even weg, zo terug.
Maar de felle, gemene hond blokkeerde bij het weggaan de
doorgang. Het bakkersknechtje wachtte lijdzaam op een
stoel. Wachtte en wachtte…het even weg duurde... drie
kwartier!

Toen het fabrieksbrood kwam, zag je Henk ten Hove ineens
met een elektrisch wagentje. Met reclame voor Sunil, Dreft,
Dixan. Met kratjes frisdrank en bier bovenop zoefde hij door
’t dorp. Als tegenwicht o.a. tegen het jongetje dat in een
reclame bij Japie ging eten, omdat daar het ‘fabrieksbrood’
King Corn op tafel kwam. 

Jongelui, die een gezellige avond en halve nacht gehad hadden
in café Charlie, bietsten nog wel eens een roombroodje van
Peter van Sas of de jonge Henk, die dan al volop aan ‘t bakken
waren.
Dat, zei hij, is een greep uit verhalen, die ik over bakkers kan
vertellen. Maar genoeg, nu eerst koffie met een bolus. 

Jan de Jonge.
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Tegenover het dorpshuis (nr. 2 links op
het kaartje) worden nieuwe huizen ge-
bouwd en die komen gedeeltelijk op het
vroegere Schuttershof te staan, een stuk
grond met geschiedenis.
Het lag net aan de andere kant van de
weg, tegenover de bier-tuin van “De Mee-
baal”. 
Een mooie plaats voor de “schutters” en
kruisboog-gilde leden om te schieten en
te feesten. 
In 1832 is het sectie M-254.

Op het kaartje zien we in rood de situ-
atie zoals die was in 1832, de grijze on-
dergrond is de situatie van 2016.
De nieuwe huizen komen ook gedeelte-
lijk op sectie M-255. Dat was tuin tot
in 1915 de rails verlegd werd en de
RTM eigenaar werd.
Na de ramp verdwijnt de tram en gaat
de grond naar de gemeente. 

Op zondag 22 sep. 1566 werden er door
het “Gilde van de Kruisboog”, wedstrij-
den georganiseerd op het Schuttershof.
Op desen dagh, ende was Zondach anno
1566, was andermael gheëxalteert ‘t gilde
van den cruysboghe alhier ter Nieuwer-
kercke in Duvelant, ende Jan Cornelis
Willemszoon Ribber haren eersten co-
ningh op desen dach.
Tot 1732 is de grond van de ambachts-
heer of ambachtsvrouwe, dan verkoopt
secretaris Nicolaas Telle met “bewille-
ginge” van de ambachtsheer van Nieu-
werkerk, Jacob van Mandere, het
“Schuttershof ”, dat dorpsvroone is, en

waar meer dan 100 mooie opgaande
iepen- en essenbomen op staan, voor 65
pond vlaams aan Dingenis de Backer. Het
is ongeveer 196 roeden groot (2650 m2). 
Na de drie onvervallen zondagse geboden
(er zijn geen protesten na de aankondi-
gingen in de Kerk), wordt er geleverd en
komt de grond voor de eerste keer in
privé handen.

In 1787 koopt de
smid Pieter de
Zutter het “Schut-
tershof ” voor 50
pond vlaams.
De volgende ei-
genaars zijn: Pieter
Kik uit “De Roode
Meebaal” in 1807,
bakker Willem de
Jonge Maartens-
zoon in 1823, de
voerman-arbeider
Marinus van Driel
in 1838, en Jaco-

bus Verstraate in 1860. In 1908 wordt het
vroeger Schutters-
hof in drie stukken
gesplitst. Eén daar-
van, de sectie 
M-1582, wordt
voor f.400,- ge-
kocht door Samuel
Kornelis van Oost
(1860-1924). 
Hij bouwt er een
huis op. De rest
wordt verkocht als
tuingrond.
Na zijn overlijden

woont zijn weduwe, Jacoba Tannetje
Agatha Rademaker, hier tot de ramp. 
Het huis op A-306 wordt na de ramp ge-
sloopt en ook deze grond gaat naar de ge-
meente. 
In 1956 koopt de familie Lievense een
stuk grond dat van deze sectie en van het
vroegere Schuttershof afkomstig is en
bouwt er een huis met winkel en werk-
plaats op.
Ca. 2005 wordt dat pand aangekocht
door de fa. Boogert uit Oosterland die
alles sloopt, behalve het huis.  
Nu, in 2016 worden er nieuwe huizen ge-
bouwd op een groot gedeelte van het
vroegere “Schuttershof”.
We kunnen de vrees dat het een tweede
“Gat van Nieuwerkerk” wordt gelukkig
vergeten.
“Schuttershof” is een mooiere naam voor
dit project.

Meer info op: http://communities.zee-
landnet.nl/
data/kesteloo/

Nieuwbouw op Schuttershof.
Door Wim Kesteloo.

foto Hans Lievense
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Het vinden van een brief van de burge-
meester waarin hij meldt dat er op de eer-
ste oorlogsdag, 10 mei 1940, een
luchtgevecht is geweest boven Nieuwer-
kerk waarbij twee mensen zijn omgeko-
men, is voldoende reden om wat verder
te zoeken. 

Op, 10 mei 1940, is rond 4 uur in de
ochtend het vliegveld Haamstede door
Duitse vliegtuigen aangevallen. Ongeveer
de helft van de 26 aanwezige vliegtuigen
wordt vernietigd.

Later op de dag krijgen 2 Nederlandse
Fokker CV-vliegtuigjes, nr. 606 en 618,
die nog redelijk heel zijn, opdracht om
vliegveld Waalhaven te bombarderen.
Onder elk toestel worden 8 scherfbom-
metjes van 25 kilo gehangen.

Intussen zijn in Duitsland 12 Messer-
schmidt BF-109 jagers opgestegen om
tussen de Wadden en de Scheldemond te

schieten op luchttransporten enz.
Boven Rozenburg worden de Fokker toe-
stellen ontdekt; ze hebben geen schijn van
kans tegen de veel snellere en beter bewa-
pende Duitse toestellen.

De Fokker 614 met sgt. K. Zwarthoed en
2e  lt. W. H. Meulkens wordt aangescho-
ten en maakt een noodlanding bij de
Proostweg op Sommelsdijk. De beman-
ning ziet kans om het toestel te verlaten
vóór het nog een keer wordt beschoten
waarbij de bommen ontploffen. 

Het andere Fokker vliegtuig raakt in ge-
vecht boven Nieuwerkerk.

Het toestel, dat slechts bewapend is met
een “Lewis” mitrailleur, probeert tever-
geefs om in de wolken te ontsnappen aan
de twee snelle duitse jagers met hun
boordkanonnen.
Teun Rosmolen die naar het gevecht staat
te kijken, denkt dat de piloot al getroffen

is als het toestel naar beneden stort; het is 
de 2e luitenant-vlieger Willem Roose-
boom uit Bussum, die op 18 jan.1940 ge-
trouwd is met mej. Roodhuijzen de Vries. 
Hij wordt een dag later op de algemene
begraafplaats van Nieuwerkerk ter aarde
besteld;
Vreemd is, dat dokter Vleugels-Schutter
pas op 21 oktober een verklaring van
overlijden afgeeft.
De waarnemer-schutter is luitenant Ba-
rend van Steenbergen; hij ziet kans om
met zijn parachute uit het vliegtuig te
springen, maar wordt dan, in die hulpe-
loze toestand, alsnog beschoten. Hij over-
lijdt negen dagen later in het ziekenhuis
in Noordgouwe.

Kort daarna komt er, op aandringen van
Hermann Göring, de chef van de Lucht-
waffe, een verbod om op de bemanning
van vliegtuigen te schieten als ze hun toe-
stel hebben verlaten.  
Het neerschieten van de toestellen wordt
toegekend aan  lt. Egon Troha die op 29
oktober 1940 tijdens een luchtgevecht
boven Engeland neergeschoten zal wor-
den en aan lt. Leonhard Göttmann, die
op 7 september 1940 tijdens luchtgevech-
ten boven het Kanaal om het leven komt.
Voor beiden is het neerschieten van de
Fokkers hun eerste luchtoverwinning.

Wim Kesteloo, juli 2016, met dank aan
Teun.

Meer dingen van Nieuwerkerk op :
http://communities.zeelandnet.nl/data/
kesteloo/

Luchtgevecht boven
Nieuwerkerk.

Ingezonden brief

Buurt bbq
Wisten jullie dat de Hoge Kerkstraat,

Stekelstraat en een deel van de Post-

straat elk jaar een buurt barbeque

houden? Dit doen wij al meer dan 6

jaar, meestal eind september/begin

oktober. Er kwamen dit jaar wel 60

mensen! Veel nieuwe gezichten.

Met mooi weer steken we de bbq’s

aan in de Hoge Kerkstraat, buiten op

straat. Met slecht weer kunnen we

terecht in de schuur van bouwbedrijf

Kik Montage van Martijn en Anne-

leen. Dat is de oude Achteromme.

Een mooie ruimte voor een groot

feest!

Meestal begint het rond 5 uur maar

deze dag (1 oktober’16) kwamen er  ‘s

middags al buren om te kijken wat er

moest gebeuren. 

De steiger werd opgezet en afdekzeil

er overheen bij de deur; daar konden

de bbq’s onder. 

Er werd ruimte gemaakt, tafels wer-

den gehaald bij Charlie’s, slingers en

gezellige verlichting werd opgehan-

gen; iedereen liep door elkaar. 

Ieder nam zijn eigen stoel mee, drin-

ken en desgewenst ook je eigen

bordje en bestek. Van te voren was

afgesproken wie wat klaarmaakt. 

Zo kwamen er heerlijke salades, toe-

tjes, kinderspiesjes, marshmallows,

verschillende soorten boter en sau-

zen mee. 

Voor de kinderen is er altijd een

leuke speelplek en lage tafel en

de jeugd zoekt elkaar ook op. Ie-

dereen had lekker gegeten.  Het

opruimen was ook gezellig, je

leert je buurtjes zo beter kennen.

Iedereen heeft een gezellige

avond gehad en we gingen rollend

naar huis. 

Het is een hele organisatie voor

Caroline Mouthaan en Lydia

Dooge geweest. Volgend jaar zijn

er anderen aan de beurt. 

Ik vraag me af of er nog meer

buurtjes zijn die samen iets orga-

niseren. Echt iets voor in de

gruttenpraet.

Roelie Deurloo
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De PKN gemeenten van het SAGE project Duiveland: 
Gereformeerde Kerk Bruinisse, Hervormde gemeente Bruinisse, Protestantse gemeente 

Nieuwerkerk, Hervormde gemeente Oosterland, Protestantse gemeente Ouwerkerk, 
Hervormde gemeente Sirjansland 

 
nodigen u uit voor een avond 

 

Samen zingen in Duiveland 
 

zaterdag 12 november 2016 
 

  
veel muzikale Duivelandse talenten werken mee: 
 
Annette Jumelet: viool 
Muziek- en zanggroepen Sirjansland 
Marianne van Dijke: piano en orgel 
Cantorij Prot. gemeente Nieuwerkerk 

  

 
 

Johanneskerk, Kerkplein 2, Nieuwerkerk 
Aanvang: 19.30 uur 

Toegang: gratis! Vrije gift via collecte bij de uitgang 
 

Na afloop ontmoeting in Punt-3 met een hapje en een drankje. WELKOM! 

VERKOOP, INKOOP EN REPARATIE

VAN AANHANGWAGENS, 

BOOT- EN PAARDENTRAILERS

VELE ONDERDELEN OP VOORRAAD

Weststraat 41 - 4306 CM Nieuwerkerk
0111 644 292 / 0653 693 460
www.dereusaanhangwagens.nl

NATUURLIJK KUNT U BIJ ONS NATUURLIJK KUNT U BIJ ONS 
OOK TERECHT VOOR HET HUREN OOK TERECHT VOOR HET HUREN 
VAN EEN AANHANGWAGEN !VAN EEN AANHANGWAGEN !

Weegschaal
Tijdens een van onze camperreizen kwa-

men we in geprek met een Belgisch echt-

paar. Al snel werden er bijzonderheden

uit de omgeving besproken: “ben je daar

al eens geweest”, “daar is het ook erg

mooi”, “daar zijn leuke winkeltjes”, enz.

De Belg was er een van het gezellige type

met een bourgondische inslag. 

Hij was ook erg gesteld op nieuwigheden.

Zo vertelde hij dat ze pas een nieuwe

personenweegschaal hadden gekocht -

het nieuwste snufje - een sprekende

weegschaal en om te demonstreren

pakte hij deze uit zijn camper. 

Promt ging zijn vrouw erop staan en

“Niet met 2 personen tegelijk” sprak de

weegschaal.
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PG Nieuwerkerk 
ACTIEF
Prachtige bevestigingsdienst 

Marjan Riedijk

De Protestantse gemeente Nieuwer-
kerk is een bijzonder actieve kerkge-
meenschap, gelegen in het hart van ons
dorp. Door de centrale ligging heeft de
Johanneskerk voor zowel kerkelijke als
ook diverse niet-kerkelijke bijeenkom-
sten al eeuwenlang een centrumfunctie
in de regio. Ook het afgelopen half jaar
is hier weer heel veel gebeurd in en
rondom onze kerk. Hoogtepunten zijn
een zonovergoten Actiedag met ‘Nieu-
werkerk Bruist’, een zeer geslaagde
startdienst na de zomervakantie en een
prachtige bevestigingsdienst van onze
nieuwe predikant Marjan Riedijk. Ook
kijken we in deze bijdrage alvast voor-
uit naar nieuwe activiteiten in onze ge-
meente.   

Op zondag 2 oktober is Marjan onder
grote belangstelling van familieleden,
vrienden, collega’s van dichtbij en ver
weg, gemeenteleden en dorpsgenoten
bevestigd.

Het nieuws staat altijd vooraan in alle be-
richten en daarom beginnen we met Mar-
jan Riedijk. Zij is sinds kort onze nieuwe
predikant en daar zijn we als Protestantse
gemeente Nieuwerkerk bijzonder blij
mee. Op zondag 2 oktober is Marjan
onder grote belangstelling van familiele-
den, vrienden, collega’s van dichtbij en
ver weg, gemeenteleden en dorpsgenoten
bevestigd. Dat leverde een feestelijke
dienst op in een bomvolle kerk en een ge-
heel gevuld kerkcentrum Punt-3, waar-
vandaan iedereen via een groot scherm de
dienst kon volgen. Een onbekende is
Marjan dan al lang niet meer voor onze
gemeente, aangezien ze hiervoor al een
jaar werkzaam is geweest als kerkelijk
werker voor het pastoraat en al diverse
keren onze voorganger was. Zelfs op de
zonovergoten Actiedag in juli tijdens
‘Nieuwerkerk Bruist’ was ze al actief in
het dorp en hielp ze volop mee in de ca-
tering. In september rondde zij haar pre-
dikantstudie af en dat bood de gemeente
de unieke kans een beroep op haar uit te
brengen. Dit heeft ze halverwege septem-
ber met beide handen aanvaard. Niet al-

leen Marjan is op dat
moment geen onbe-
kende meer, maar ook
haar echtgenoot André
Flikweert is dan al re-
gelmatig in de ge-
meente gesignaleerd.
Na afloop van een ge-
slaagde startdienst van
het kerkelijk seizoen op
18 september jongstle-
den, konden de ge-
meenteleden met hem
en Marjan nader kennis
maken. Vele gemeente-
leden kenden hem ove-
rigens al (lang) en dat
zal ook voor veel dorps-
genoten het geval zijn.
André is opgegroeid in
Nieuwerkerk, wat zijn
achternaam natuurlijk
al deed vermoeden, en
hij woont alweer vele
jaren samen met Mar-
jan in Zierikzee.   

Veel activiteiten weer opgestart

Na de start van het nieuwe kerkelijk sei-
zoen en met dus een nieuwe predikant in

ons midden draait ook het verenigings-
werk aan de Kerkring weer op volle toe-
ren. 
Zo is de kinderclub Knots weer gestart
met de gebruikelijke tweewekelijkse bij-
eenkomsten in Punt-3. Jonge kinderen
van binnen en buiten de gemeente kun-
nen hier op de betreffende woensdagmid-
dagen terecht van 13.30 tot 15.00 uur
voor knutselwerk rondom een Bijbelver-
haal. 
Verder zijn ook de jeugdclubs Rock Solid,
Solid Friends en de 15+ Groep weer be-
gonnen. Op 6 november aanstaande or-
ganiseert de gemeente ook weer een
Jeugddienst met als verrassing een mys-
tery guest.
Andere activiteiten zijn onder meer de
Groeigroep en de Bijbelkring. 
En dan is er natuurlijk iedere week ‘Hart
van Nieuwerkerk’. Het is een initiatief dat
ruim 10 jaar geleden door de diaconie
van de Protestantse Gemeente in Nieu-
werkerk is genomen in samenspraak met
dominee Gerrit Klein die op dat moment
onze predikant was. Het doel was om de
drempel van de kerkdeuren te verlagen
voor gemeenteleden en niet-gemeentele-
den en om een doordeweekse ontmoe-
tingsplaats te bieden. Veel mensen, met
name ouderen en alleenstaanden, hebben
de behoefte om de week een beetje te bre-
ken door een praatje te maken of mee te
doen met de activiteiten die georgani-
seerd worden in het ‘Hart van Nieuwer-
kerk’. 
Door de maatschappelijk ontwikkelingen
is zo’n doordeweekse ontmoetingsplaats
actueler dan ooit. Wekelijks bezoeken
zo’n 60 personen ‘het Hart’. In een gezel-
lige en ontspannen sfeer ontmoeten ze el-
kaar. Weet u welkom op de woensdagen
van 9.30 tot 11.30 uur.

Rondom Kerst zullen eveneens weer al-
lerlei activiteiten op stapel staan. Zo zal
er weer een kerstmarkt plaatsvinden in en
rondom ontmoetingscentrum Punt-3 aan
de Kerkring. 
Ook staat weer een kinderkerstfeest op
stapel en voor alle dorpsgenoten een
Dorpskerstzangdienst op kerstavond met
medewerking van muziekvereniging
O&U. 

Voor meer informatie hierover raadpleeg
onze website www.pknnieuwerkerk.nl.
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Attie Ganzeman
Denk in mogelijkheden, niet in wat je
niet meer kunt!

Attie (68 jaar) heeft een hele bijzondere
hobby; zij schildert. Wat is daar nu zo
bijzonder aan, daar ken ik er wel meer
van, hoor ik u al denken. De bijzon-
derheid is, dat Attie bijna blind is. 

De naam van haar oogziekte
is bijna onuitspreekbaar, dus
daar zal ik u niet mee ver-
moeien. Het is een erfelijke
ziekte die spontaan gaatjes in
het netvlies maakt. Attie
heeft nooit meer dan 25%
kunnen zien en haar zicht-
vermogen is inmiddels afge-
nomen tot - niet schrikken -
0,05%! ‘Je kunt het een
beetje vergelijken met door
een gaatje van een riem kij-
ken,’ vertelt Attie. Daarbij
heeft ze nog diverse lichame-
lijke klachten waardoor ze
slecht kan lopen en staan. Of
het allemaal nog niet genoeg
is heeft ze ook Coeliakie,
schildklierproblemen en is ze
inmiddels twee keer weduwe
geworden. Genoeg tegensla-
gen voor een mens om het
op te geven, maar zo is Attie niet.

Attie heeft de MBO-opleiding creatieve
vormen in textiel gedaan, omdat al vroeg
duidelijk was dat ze vanwege haar visuele
beperking het beste iets met haar handen
kon gaan doen. Ze is een tovenares achter
haar naai- en lockmachines, het meeste
doet ze op gevoel. ‘Ik moet het ook blij-
ven doen, als ik ermee zou stoppen zou ik
het verleren,’ legt ze uit. ‘Inmiddels heb
ik een naaimachine die automatisch de

draad in de naald doet, want dat lukt me
niet meer.’ Naast handwerken is ook
bloemschikken een passie van haar. Voor
de PKN maakt ze prachtige bloemstuk-
ken.

Attie is gaan schilderen omdat haar han-
den achteruit gingen. ‘Een kwast vasthou-
den lukte nog wel goed. Ik woonde toen
in Wolphaartsdijk en ben op les gegaan
bij Jacqueline van Trierum; olieverf en
aquarel. Toen ik niet meer tegen de olie-
verflucht kon, ben ik overgestapt op
acrylverf.’ Op Schouwen-Duiveland heeft
ze les gehad van Neeltje Meerman, Cees
van de Wetering, Corrie Tieleman en mo-
menteel is Attie wekelijks in het atelier
van Yvonne Slagter te vinden. 
‘Ik heb niet echt meer les nodig, maar wel
een begeleider die helpt met kleine din-
gen. Ik schilder van een foto die ik vind
in een tijdschrift of op internet. Deze ver-
groot ik en print het uit op ruitjespapier.

Ik kan geen rechte lijnen meer zien, maar
kan door het raster wel vaste punten aan-
geven op het doek en werk hiervan verder
uit. Eerst heel de ondergrond en daarna
het onderwerp in stukjes.’

Ook bij Visio het Loo heeft Attie zich be-
kwaamd in haar speciale techniek van
schilderen. Zij zijn gespecialiseerd in het
begeleiden van slechtzienden en blinden.
Hier werd ook gezegd dat ze het perfect
naschilderen los moest laten en meer van-
uit haar gevoel moest gaan schilderen; het

hoeft niet persé een exacte kopie te zijn.
Elke schilder heeft z’n eigen inbreng,
denk maar aan Van Gogh. Desondanks is
bij de schilderijen van Attie prima te zien
wat het onderwerp is! Inmiddels heeft ze
zo’n honderdveertig schilderijen gemaakt
en exposities gehad in de Cornelia en in
de kerk tijdens NieuwerkerkBruist! ‘Het
mooie van schilderen is dat je je helemaal
leeg schildert; na afloop ben ik moe, maar
wel voldaan.’ Haar meest waardevolle
schilderij vindt ze “Voetstappen in het
zand”. Attie: ‘Dit schilderij heb ik ge-
maakt toen Leen thuis op zijn sterfbed lag
en is gebruikt voor het bedankkaartje na
zijn begrafenis.’
Attie woont bijna zeven jaar in Nieuwer-
kerk, maar herkent niemand op straat. ‘Ik
kan het niet zien, meestal hoor ik pas aan
de stem wie het is die ik tegenkom.’ Attie
rijdt in een elektrische rolstoel onder be-
geleiding van haar twee grootste vrienden;
Sjors, haar zwarte pensionado, en de

blonde Florus, haar huidige blindengelei-
dehond. De toekomst voor Attie is onze-
ker, maar ze hoopt dat ze nog heel lang
kan blijven schilderen. ‘Als de mensen een
mooie natuurafbeelding zien, zouden ze
dan eens aan mij willen denken? Dan kan
ik er weer een mooi schilderij van maken!’ 

Het adres van Attie is Deltastraat 14, 
geef het daar even af.

De Grutjes van Jacq.
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