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Colofon.
“Gruttenpraet” - dorpskrant voor
nieuwerkerk - is een initiatief van
Roelie Deurloo en Janet van as.
“Gruttenpraet” verschijnt 2 x per
jaar (mei en november) huis-aanhuis in nieuwerkerk.
Redaktie:
Roelie Deurloo, Janet van as,
Jacqueline Willemsen,
nathalie de Bilde, Jan de Jonge.
Vormgeving: Cees de Graaf.
uw redaktionele bijdrage
kunt u sturen per email aan:
gruttenpraet@gmail.com
advertentietarieven
1/1 pag. 100,00
1/2 pag
70,00
1/4 pag.
40,00
1/8 pag.
20,00
naamsvermelding 8,00.

KOLENSCHIP
Het verhaal luidt als volgt:
Het stamt uit de oorlog toen aan alles gebrek was. Vooral kolen waren een probleem kolen waren, wat nu het gas is, en
alternatieven waren er niet veel. Hout op
het vlakke land van Duiveland was er niet
veel, rond de boerderijen wat waaihout en
fruitbomen maar daar bleef het dan ook
wel bij. Electriciteit was er op den duur
ook niet meer en zeker niet voor verwarming en koken, het laatste deed men
meestal op het peteroliestel maar die
brandstof was ook schaars en meestal niet
voorradig .Klein leed in het grote lijden
van die tijd, maar wel voelbaar. Nu was
er in die tijd iemand die dacht eens leuk

advertenties (liefst in pDF of epsformaat) kunt u mailen naar
ceesdegraaf@zeelandnet.nl
of opsturen naar
C. de Graaf
d’heule 33
4306ea nieuwerkerk
Druk: Krelloprint Bruinisse

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

VRIJWARING AANPSPRAKELIJKHEID
De redactie van “Gruttenpraet” bestaat uit
vrijwilligers die alle teksten, data, prijzen e.d.
zo zorgvuldig mogelijk plaatsen.
De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geplaatste stukken, zet en/of drukfouten. Evenals de vrije mening in teksten van
ingezonden stukken. Verder heeft de redactie
het recht de inhoud van ingezonden stukken
- in overleg - aan te passen of te weigeren.
Stukjes inzenden kan altijd, indien mogelijk
met foto(’s). Tekst, foto’s en ideeën kunt u sturen naar: gruttenpraet@gmail.com
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te zijn en ging vertellen: op Stevensluis
(haventje in het toenmalige Dijkwater) is
een schip met kolen aangekomen.
Nu maar eens lekker kijken wat er gaat
gebeuren, zich verkneukelend ging hij
voor het raam zitten. En hoe gaat dat met
geruchten, snel ongelooflijk snel. Binnen
de kortste tijd was het hele dorp op weg
naar het haventje,met karren, kruiwagens,
kinderwagens, een kind of een zak kolen
maakt niet zo veel uit in een noodgeval,
geiten karren,emmers aan een juk,lege
kolenzakken op de rug allen op weg naar
het kolenschip. Bij het zien van al die
drukte genoot hij van de uitwerking van
zijn grap .maar ineens dacht hij: zo’n
geintje kan toch niet het gevolg hebben
dat het hele dorp op stap gaat, het zal
toch niet waar zijn dat er echt een kolen
schip ligt, er zal ook wel geroepen zijn
:kom op, grijp deze kans. Het einde van
de grap was dat hij zelf mee ging lopen en
slachtoffer werd van zijn eigen grap. Hij
groef kuilen voor anderen en viel er zelf
in. De teleurstelling zal wel groot geweest
zijn bij de dorpelingen maar het grote
raadsel is: hoe de waarheid boven tafel gekomen is? Iets om over na te denken.
N. v. d. Wekken,
Middenstraat1,4485AJ,Kats

VOORWOORD
GRuttenpRaet VieRt haaR
eeRste lustRum (5 jarig
bestaan) en dat gaat gepaard
met verjonging.
Daarom heeft Gruttenpraet
(wat u natuurlijk direct ziet) een
lichte metamorfose ondergaan.
uiteraard blijft het bij wat uiterlijk
vertoon. De inhoud proberen we
zo divers mogelijk te houden
waarbij er hopelijk voor elk wat
wil te lezen is.
Dit krantje is van nieuwerkerkers,
voor nieuwerkerkers, samen
schrijven we het. stuur gerust uw
stukje in. Gelukkig maken we het
ook samen met de nieuwerkerkse
ondernemers die ons niet in de
steek laten (want zonder hen is er
geen Gruttenpraet) waardoor we
ook dit jaar in de gelegenheid zijn
2 uitgaven te realiseren. De eerste
uitgave ligt voor u, de tweede
uitgave verschijnt in november.
terwijl ik de binnengekomen
mail lees voel ik nog meer
betrokkenheid van het dorp.
Op verschillende manieren lees
ik het. er zijn mensen die graag
over nieuwerkerk van vroeger
schrijven. De één duikt in het
archief, de ander schrijft uit
herinneringen.
er is samenwerking onder
ver-enigingen op het dorp zoals
de nieuwe stichting:
steRK nieuwerkerk.
Dit is een samenwerking van de
dorpsraad, nieuwerkerk Bruist!
en Bij Ons. Ze zorgen o.a. voor
een gezellige koningsdag!
Betrokken voel ik me ook als ik
boodschappen doe, mijn auto was
of ‘de bloemetjes buiten zet’, een
‘hoi’, een lach, een praatje, het
geeft me en goed gevoel!
Wat ik ook betrokken vind is dat
mensen onze dorpskrant sparen!
en er flink van balen als ze er 1
kwijt zijn. Zo is er vraag naar
mei ’15 en november ’16.
Bij deze… misschien komen we
er samen wel uit.
mail dan even
gruttenpraet@gmail.com
Roelie Deurloo
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Kebene
10 jaar!
Ons kindertehuis Kebene Children
Home in Kenia bestaat 10 jaar! Op 26
mei 2007 kwamen de eerste kindjes
binnen en nu 10 jaar later worden er 59
hulpbehoevende kinderen opgevangen,
verzorgd en begeleidt.

Dit alles is mede in stand gekomen
door alle trouwe sponsors en steun die
zij al die jaren mochten ontvangen. Vele
zegeningen zijn geteld en dankbaarheid
overheerst!

Ruim 10 jaar geleden werden Arianne
Dorst en haar Belgische collega Pasci
Princen gegrepen door de nood aan
kinderhulp in Kenia, zovele kinderen
zonder zorg van ouders of familieleden,
ondervoed of verlaten.
Doorheen de jaren zijn er grote ontwikkelingen ontstaan, van het geven van de
eerste levensbehoeften tot een intensieve begeleiding in hun jonge jaren
naar zelfstandigheid. Van kleins af aan
worden zij, in Kebene, omringd door
zorg en liefde in een ontspannen en veilige woonomgeving maar bij het groter
worden komen ook de zorgen van de
stap buiten Kebene en daarin te overleven, al dan niet met familie.
Ook is Kebene gegroeid met nevenprojecten die zij hebben opgestart ter zelfvoorziening van het kindertehuis,
workshops met een actief naaiatelier en
een mooi stuk landbouwgrond om
eigen voedsel te verbouwen. Tevens
biedt het leermomenten voor de oudere
kinderen en werkgelegenheid voor de
lokale bevolking.

Om dit te vieren wordt er in Nieuwerkerk een fair georganiseerd, de Kebene
Family Fair. Tijdens deze fair wordt
Zeeland en Kenia met elkaar verbonden, willen we de sponsors en donateurs de mogelijkheid geven om ons
jubileum mee te vieren en een
gezellige dag met elkaar te beleven.
De fair wordt gehouden in en
rondom de boomgaard van
Boerderijwinkel Fruit & Zo aan
de Loensweg 24!
De boomgaard staat vol met
marktkramen met lokale ondernemers, daarnaast is er een kidsplein met leuke activiteiten. Er
is een eetplein met heerlijke
hapjes en drankjes en worden er
diverse workshops en demonstraties gehouden. Kortom,
hopen we met mooi weer er een
bruisende fair van te maken!

Komt u ook?
Vrijdag 23 juni
van 10:00 tot 21:00!
Geef u alvast op voor de leuke
workshops!

Houdt u van bloemschikken? Schrijf u
in voor een mooi zomerstuk om 15:00u
of 19:00u
Handlettering, dé trend van het moment! Leer en maak het in onze workshops om 10:00u of 13:00u
Inschrijven via arianne@kebene.com
Stichting Kebene Nederland
www.kebene.com
ANBI geregistreerd
Rekening: NL18 RABO 0144 0665 56
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Nicaragua, een land van contrasten. Het heeft een roerige en gewelddadige geschiedenis, maar
uiterst vriendelijke inwoners die
trots zijn op hun cultuur en hun
land. Helaas zijn ze straatarm, is
er volop gebrek aan scholing en
hebben de meesten nauwelijks
onderdak...
Daarom hopen we in juli 2017
D.V. opnieuw met een groep wederom enthousiaste Zeeuwse,
waaronder een aantal Nieuwerkerkse deelnemers naar dit Midden Amerikaanse land te
vertrekken om huisjes op te knappen en nieuwe huisjes te bouwen
voor de allerarmsten van de bevolking. Dit omdat we beseffen
dat iedereen, iedere volwassene
en ieder kind recht heeft op een
veilig en stevig huis.
Daarnaast hopen we deel te
nemen aan sociale projecten.
Hierbij valt te denken aan kinderen voorzien van schoolspullen,
hulp aan tienermoeders, kinderbijbelclubs of leesprojecten

De bedoeling is dat wij als deelnemer zelf onze reis en verblijf bekostigen. Echter de te verwerken
materialen zullen lokaal moeten
worden geïnvesteerd. Hiertoe
worden diverse acties opgezet.
Wellicht herinnert u zich de overheerlijke oliebollen en roombroodjes nog welke voor dit doel

Nieuwerkerkers
Werken in
Nicaragua
2017
zijn verkocht op 11 maart j.l.
Tevens wordt tijdens Nieuwerkerk Bruist 2017 een hardloopevenement georganiseerd op
vrijdagavond 30 juni. Er zal een
kidsrun worden gehouden voor
kinderen tot 12 jaar, waarna ook
de volwassen sportievelingen aan
hun trekken kunnen komen. Het
parcours leidt door ons mooie
dorp en u kunt vooraf aangeven
of u 5 km, of 10 km wilt hardlopen. Daarnaast bestaat ook nog
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eens de mogelijkheid om u voor
iedere gelopen km extra te laten
sponsoren. Alles voor het goede
doel!
Meer info over dit evenement is
te vinden op www.nieuwerkerkbruist.nl of op www.werkenvoornicaragua.nl
Inschrijven of aanmelden kan alvast via running4nica@gmail.com
Wilt u ons steunen:
Als u samen met ons wil investeren in de toekomst van mensen in
Nicaragua, dan kunt u uw gift
overmaken naar rekening:
NL92ABNA0620513918 t.n.v.
Stichting Vrienden voor Nicaragua
in Goes o.v.v. bouwreis Zeeland
2017 (Uw gift is fiscaal aftrekbaar!)
Mede namens de begunstigden in
Nicaragua danken we u bij voorbaat!
Voor meer informatie over de
projecten en de stichting kunt u
terecht op onderstaande website.
www.werkenvoornicaragua.nl
Wij danken u namens de stichting
vrienden voor Nicaragua hartelijk
voor uw steun.
Namens de werkgroep, 2017
Leendert Bom, Ruben Verton,
Corné den Otter en fam.Vd Velde

Onze gruttenpraetster Nathalie Bilde
met haar kersverse echtgenoot Arko den Boer.
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Zestig jaar
(1957-2017).
Een verhaal over een kerkgebouw, dat
anno 2017 zestig jaar aan de Ooststraat
staat.
In 1957, zestig jaar geleden, werd de eerste steen gelegd voor het nieuwe kerkge-

beeldingen zijn aangebracht, het blauwgrijs geschilderd plafond en de toegangsdeuren die uit in blank hout gevat glas
bestaan.
Links van de hal is de kerkenraadkamer.
Geheel los van het gebouw staat - aan de
achterzijde - de vergaderruimte, waarin
keuken en centrale verwarming.”
De Zierikzeesche Nieuwsbode vermeldt
onder andere nog: “Onderaannemers bij
de kerkbouw waren A. Deurloo ( schil-
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Het kerkgebouw in de Ooststraat, dat in
2002 verkocht is aan aannemersbedrijf
Boogert te Oosterland, wordt verhuurd
aan de Gereformeerde Gemeente Nieuwerkerk.
De leden van deze Gemeente kerken hier
terwijl er een geheel nieuw kerkgebouw
aan de Molenstraat gerealiseerd wordt.
Opmerkelijk is dat het Nieuwerkerkse
paar, dat in 1958 ( 8 mei 1958) als eerste
paar trouwde in de nieuwe Jacobuskerk,
58 jaar later - 25 november 2016 - het
eerste exemplaar van het boek Goed Gereformeerd uit handen van de schrijver
André Flikweert in ontvangst mag
nemen.
Anno 2017 ( vanaf 2004) maakt de Hersteld Hervormde Gemeente als huidige
eigenaar gebruik van de Jacobuskerk aan
de Ooststraat.
In Zeeland komen steeds meer kerken
leeg te staan. Gelukkig is dat in Nieuwerkerk niet het geval.
Jan de Jonge.

foto: uit archief Jan Stolk

bouw van de Gereformeerde Kerk aan de
Ooststraat te Nieuwerkerk.
De Zierikzeesche Nieuwsbode schrijft
daar dit over: “De steen kwam nog droog
in het cement, maar toen ontlastte zich
een hevige bui boven het bouwterrein die
allen snel verdreef naar het noodkerkgebouw aan de Stationsstraat.”
Het oude kerkgebouw was zo beschadigd
tijdens de ramp dat nieuwbouw noodzakelijk was. Een lange voorbereidingstijd
was nodig om tot de bouw van een nieuw
kerkgebouw te komen. Al in 1954 vonden grondzoneringen plaats. In het voorjaar van 1957 werd daadwerkelijk met de
bouw begonnen door de eerste paal in de
grond te heien. Aannemer L. Tieleman
bouwde de nieuwe kerk, die door architect L. v.d. Gaag van het Rotterdamse architectenbureau Chr. de Heer is
ontworpen.
In april 1958 wordt de kerk opgeleverd.
De PZC schrijft dan: “Het nieuwe godshuis is een voorbeeld van moderne kerkbouw.
Het gebouw valt onder meer op door de
grof-betonnen preekstoel, de grote glaswand waarin in glas non-figuratieve af-

derwerk), J. Lievense (elektriciteit), J. Kesteloo ( smidswerk en sanitair)
en firma Tamse ( cv.). De aankleding (
ook de banken) werd verzorgd door meubelmakerij J.Tanis.
Als dan twee jaar later het
nieuwe orgel in gebruik wordt
genomen, is de Jacobuskerk
aan de Ooststraat helemaal
compleet.
Veertig jaar na de opening
moeten de gezamenlijke kerkenraden ( de gereformeerde
en de hervormde) besluiten
tot verkoop van de Jacobuskerk. In een interview vertelt
dominee
G. Klein dat alle gemeenteactiviteiten geconcentreerd worden in de Johanneskerk, de
voormalige hervormde kerk.
Bij dit kerkgebouw zal een
kerkcentrum
gerealiseerd
worden. Inmiddels is de gemeente naar 850 leden gegroeid, van wie er zo’n 200
mensen wekelijks naar de
kerk komen.

Bronnen.
Krantenbank Zeeland. - Z.N. 16 april 1957Z.N. 16 sept. 1957- Z.N. 18 april 1958- Z.N.
23 juli 1974- P.Z.C. 19 april 1958- P.Z.C. 22
januari 1999.
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Sportpraet.

Strikken.

De Landelijke kampioenschappen klasse Klein Kaliber Geweer worden als u dit leest, in mei en doorlopend in juni,
verschoten op de 50 meter baan van schietvereniging
Schouwen-Duiveland aan de Stolpweg 4, Nieuwerkerk.
Circa 150 schutters uit Nederland komen
hiervoor naar de moderne 50 meter
schietbaan met z’n ultra modern elektronisch schotwaarderingssysteem.
Toen ik rondgeleid werd door bestuurslid
Piet Goetheer en de voorzitter zag ik op
de 50 meter baan, die anderhalve meter
onder het maaiveld ligt, schutters in liggende positie met schuin voor hen een
laptop. Na een schot verschijnt er op die
laptop een groen balletje, dat aangeeft
waar het doel is geraakt. Ook de puntenwaardering wordt weergegeven.
In de kantine kan men de scores van de
schutters middels een groot elektronisch
scherm laten zien. Zo kan men daar
onder het genot van een drankje en een
hapje live meekijken met de wedstrijd.
Als je lid bent geworden - dan heb je een
Verklaring omtrent Gedrag moeten overleggen - mag je pas na anderhalf jaar serieus trainen zelf een vuurwapen
aanschaffen. Mits je groen licht hebt gekregen na een advies van het clubbestuur
richting politie en de politie goedkeuring
verleent voor de wijze waarop het wapen
en de munitie thuis zijn opgeslagen.
Minimaal achttien keer per jaar moet je
dan op de banen oefenen om geen intrekking van je vergunning te riskeren.
Daartoe krijgt een lid een stempelboekje
waar door een bestuurslid op de clubavond bij aanmelden een stempel wordt
gezet. Ik zag dat secretaris Leo Dorreman
dat die avond van mijn bezoek deed.
De vereniging heeft 95 leden. Veel van
Schouwen-Duiveland, maar ook van
Goeree-Overflakkee en van de Bevelanden. Leden uit alle volwassen leeftijdsklassen. Ook vader en zoon en echtparen.
Men schiet staand, knielend, liggend en
in een combinatie van deze 3 houdingen.
Vuurwapens, waarmee men schiet zijn
een klein kaliber pistool dat maximaal 1,4
kg mag wegen en men gebruikt 5,6 mm.
munitie. Met dezelfde munitie (klein kaliber)schiet men met een klein kaliber geweer dat maximaal 8 kg mag wegen (bij
de dames 6,4 kg).
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Verder schiet men o.a. ook met sportpistool, klein kaliber karabijn en met luchtwapens.
Deze schietbaan en twee anderen ( 12 en
25 meterbanen) zijn door zelfwerkzaamheid - zoals je die ook aantreft bij hun
buren de tennis en de voetbal - resp.
twaalf jaar en zesentwintig jaar geleden
gebouwd en ingericht. Voorzitter Kor van
Ast had daarin een grote inbreng.
Voorzitter van Ast heeft zeker geen twee
linker handen, want hij tekende niet alleen de banen, maar ontwikkelde ook een
ingenieus afzuigsysteem voor dampen en
looddeeltjes van kogelpunten. Kogels die
opgevangen worden in stalen bakken met
rubbergranulaat.
Met een uitstekende accommodatie, die
ook buiten Zeeland geliefd is en waar
hoge scores worden gehaald en met ervaring in wedstrijdorganisatie, is het een logische keuze dat de KNSA ( Koninklijke
Nederlandse Schiet Associatie) dit Nederlands kampioenschap in Nieuwerkerk bij
Schietvereniging Schouwen-Duiveland
laat verschieten.
Waarin een relatief kleine vereniging en
dorp groot kunnen zijn!
opgetekend door,
Jan de Jonge.

’t Is een eind terug in de vorige eeuw geweest dat de koster, groot van postuur,
in een Nieuwerkerkse kerk al vroeg aanwezig was om de dienst goed voor te bereiden.
Ook de nog jonge organiste was haar
papieren met de liederen aan het rangschikken.
Toen zij de koster gedag zei, zei ze :
”Maar koster, je stropdas zit helemaal
scheef, dat kan echt niet zo. Kom eens
hier”. Dicht bij hem staande, af en toe op
haar tenen, ging zij opnieuw zijn stropdas strikken.
Laten op dat moment nu net de gastpredikant met een ouderling de kerk binnen
komen. Verbaasd zag de gastpredikant
wat verder een wat oudere man en een
jong meisje heel dicht bij elkaar staan.
De ouderling wist niet waar hij moest kijken en liep rood aan.
Toen de koster hen opmerkte probeerde
hij hortend en stotterend, door de spanning stotterde hij meer dan anders, de
situatie uit te leggen.
Gelukkig nam de organiste, met een rode
blos op haar wangen, de uitleg over en
verzekerde dat het strikt ging om het
strikken van een stropdas.
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Inmiddels is ze getrouwd en
gesetteld, en woont ze met
Izäk van der Maalen (47) en
dochter Enora (6) in een
koophuis aan de Muyeweg.
Ook kater Shelby (9) heeft
daar zijn mandje. ‘We hebben er al veel aan opgeknapt
en nu nog. Eigenlijk ben je
nooit klaar met een eigen
huis.’

Juana van der Maale
Juana (39) is in Den Haag geboren. Ze
heeft zuidelijk bloed door haar aderen stromen, want haar moeder is Spaans en haar
vader Nederlands. En vandaar ook haar
Spaanse naam, die je uitspreekt als Goeana. Door omstandigheden konden haar
ouders niet voor haar zorgen en kwam de
éénjarige dreumes in pleeggezin Driessen
terecht, waar ze een liefdevol thuis heeft
gehad. Ze ging naar de basisschool in Sirjansland, daarna de middelbare land- en
tuinbouwschool en de opleiding Zorg en
Welzijn bij Ter Welle in Goes. Tijdens haar
vakantiewerk in de Cornelia merkte ze dat
voedingsassistente haar wel een leuk beroep
zou lijken en heeft ze die opleiding bij het
ROC in Vlissingen gevolgd.
Eerst heeft Juana een baantje in De Wieken
gehad, maar inmiddels werkt ze al tien jaar
naar volle tevredenheid in het ADRZ Goes
op de afdeling cardiologie IC hartbewaking
in een parttime baan van 24 uur per week.
‘Ik heb er veel plezier in om patiënten te
verwennen met eten. Het is niet alleen
maar eten rondbrengen, ik moet ook signaleren en rapporteren. Door bezuinigingen
is er geen kok meer in het ziekenhuis, maar
door de kant-en-klare maaltijden die wij
opwarmen en uitserveren hebben de mensen wel meer keuze gekregen. En ik heb
hele leuke collega’s!’
In 1998 wilde Juana graag op zichzelf gaan
wonen en kwam er een huisje vrij in de
Unastraat.

Arco Pieper groenten en fruit
gratis thuisb e zorgen

0618397653

Juana vindt Nieuwerkerk een
leuk dorp met veel voorzieningen. ‘Er is wel sociale controle, maar niet teveel, ik voel
me vrij. Er wonen leuke mensen. Ik vind het hier leuker
dan in Bru of Oosterland.’
Een nadeel van Nieuwerkerk
is dat er veel te hard wordt gereden door het dorp. ‘Af en
toe scheuren ze voorbij, niet
normaal meer! En wat schiet
je ermee op? Misschien zijn
ze een paar seconden eerder
thuis, maar wel een hoop ergernis achterlatend.’
Sinds januari dit jaar doet Juana mee in het
damesvoetbal elftal 35+ van SKNWK. ‘Er
stond er een oproep in de Wereldregio en
daar heb ik op gereageerd. We zijn nu met
zo’n twaalf vrouwen, de meeste daarvan
komen uit Nieuwerkerk. We trainen elke
maandagavond en er zijn zes toernooien per
jaar. Ik vind het leuk, al wil m’n lichaam
wel eens protesteren. Mijn verdere hobby’s
zijn: wandelen, met het gezin leuke dingen
doen, lezen en koken.’
Juana is Taalmaatje voor een statushouder
die in Bruinisse woont en gaat daar wekelijks naar toe. ‘Ze doet goed haar best en
straks mag ze haar inburgeringexamen gaan
doen. Ik vind het leuk om haar Nederlands
en onze gebruiken te leren en we kunnen
goed met elkaar overweg.’ Juana helpt ook
met collectes, zo heeft ze pas voor de Hartstichting gelopen. En of dit nog niet genoeg
is, heeft ze ook zojuist de training voor Gezinsmaatje afgerond. ‘Dit is een nieuw project op Schouwen-Duiveland van SMWO.
Ik heb negen trainingen gehad en een certificaat gekregen. Ik moet nog gekoppeld
gaan worden aan een gezin, maar ik heb er
veel zin in. Een gezin ondersteunen via gesprekken en iets gaan doen met de kinderen. Een vertrouwensband opbouwen en
tips en adviezen geven. Met problemen binnenshuis houden los je niks op en dan barst

de bom op een gegeven moment. Een luisterend oor en een steuntje in de rug kan
dan helpen.’
Mede omdat Juana zulke prettige ervaring
heeft opgedaan door op te groeien in een
pleeggezin, hebben Izäk en zij besloten om
ook pleegouders te gaan worden. ‘Het is
mooi om een kind een liefdevol gezin te
mogen geven. En Enora zou het ook leuk
vinden om een speelkameraadje te krijgen.
We hebben bij Juvent in Middelburg twee
KIM-trainingen gedaan (Kind In Midden).
Dat waren lange intensieve dagen. Veel praten over soms moeilijke dingen en opdrachten maken met behulp van een levensboek.
Ook krijg je dan een thuisbezoek. Na het
eindgesprek zijn we nu officieel pleegouders! Het wachten is nu op een belletje!’
Ondanks dat Juana echt wel haar draai hier
in Nieuwerkerk heeft gevonden is haar toekomstdroom om ooit naar Spanje terug te
gaan. Ze komen er regelmatig, omdat ze
daar familie heeft wonen. ‘Het weer en het
eten is daar zo lekker’, zegt ze met een twinkeling in haar ogen. ‘Maar wellicht blijft dit
een droom.’
De Grutjes van Jacq
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Met een bewerking van onderstaand, waargebeurd,
verhaaltje heb ik in 2015 meegedaan aan de wedstrijd
“Nederland Leest”.
Het stukje mocht niet langer zijn dan 400 woorden
was één van de voorwaarden en het viel nog niet eens
mee om binnen dit aantal te blijven. Er moest dus
nogal wat geschrapt worden.
Gewonnen heb ik niet, maar het verhaaltje kwam wel
te staan in een boekje met alleen de bijdragen van de
Zeeuwse deelnemers, dat is uitgegeven door de
Openbare Bibliotheek in Vlissingen.
Bovendien werd ik gevraagd mijn stukje voor te
komen lezen bij de presentatie van het boekje.

Hierna de originele versie.

De waarheid
kwam van
boven
EEN

JEUGDHERINNERING

Na de watersnoodramp van 1953 heeft
mijn vader enkele jaren het dierenasiel van
de Sophia-vereniging beheerd. Later heeft
Pieter Heijboer en zijn vrouw zoals ongetwijfeld bekend is bij de wat oudere Nieuwerkerkers, het asiel voor deze vereniging
voortgezet in ons dorp.
Het ‘asiel’ in de Zierikzeese Zuidhoek was
gevestigd in een afgekeurde arbeiderswoning met gekoolteerde muren op pakweg
een honderd meter van mijn ouderlijk huis.
De levende have bestond voornamelijk uit
enkele honden en een groot aantal van de
Dikke Toren niet meer van de vlucht naar
huis teruggekeerde en uiteindelijk gevangen
postduiven van verschillende nationaliteiten.
Simon Carmiggelt schreef eens in één van
zijn cursiefjes: “Want men moet een mens
zijn om enig nut te ontdekken in het ten
koste van veel geld en moeite naar een
ander land voeren van vogels, met geen
ander doel dan hun terugkeer”.
Die duiven vonden dat kennelijk ook en zijn
hier toen maar gebleven.
Ook toen al brachten vakantiegangers voor
een tijdelijk verblijf hun huisdier naar het
asiel.
Eens, toen de eigenaar zijn hond weer
kwam ophalen, wilde het dier niet meer
mee terug naar huis en ging vreselijk tekeer.
Likte mijn vader over zijn gezicht en was
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liefst door het openstaande raampje van de
auto weer naar buiten gesprongen.
Nou, dan ben je wel goed verzorgd denk ik
zo. Misschien wel te goed.
Meestal, als hij de honden ging uitlaten
kwam mijn vader een nieuwe logé even
thuis laten zien. Zoals op een keer een
zwart vuilnisbakkenras hondje met droeve
ogen, dat van plezier op zijn rug met zijn
poten naar alle vier de windstreken ging liggen rollen in de pas gelegde bonen.
Eens, op een morgen, werd er aangebeld
door een politieagent.
‘Er zijn klachten binnengekomen. Eén van
de dieren veroorzaakt geluidsoverlast’, was
zijn boodschap.
Nu hadden mijn ouders de hond natuurlijk
ook wel gehoord, maar ze wisten niet direct een oplossing voor het probleem. Je
kunt zo’n dier ’s nachts maar bezwaarlijk
tussenin nemen.
Op die ochtend sloten ze de rijen en verklaarden beiden dat je de honden nooit
hoorde.
Mijn opoe die bij ons inwoonde, kort en
rond en al vroeg die morgen pontificaal gekleed in haar doordeweekse Thoolse
streekdracht, deed ook nog een duit in het
zakje, maar kwam toch niet verder dan ‘kâje
behriepe’.
Opoe kwam van het Thoolse St. Annaland
maar is haar streekdracht trouw gebleven
toen ze met mijn opa naar Schouwen-Duiveland
verhuisde.
Dat was trouwens gebruikelijk bij alle mannen en
vrouwen in streekdracht die gingen verhuizen.

De waarheid kwam van boven.
Wakker geworden door de stemmen in de
gang, kwam mijn opa de trap af in zijn lange
jaeger onderbroek, met daarin, zoals Toon
Hermans eens zei, ‘een beetje laag kruis’.
Op zijn hoofd zijn onafscheidelijke pet.
Toen hij de agent zag staan op de cocosmat
bij de voordeur, riep hij hem halverwege de
trap toe:
‘Jie kom zeker vô die nond? Mantjelieve, kè
dun êêle nacht hin ôôge dicht ‘uddè’.
Iedereen, inclusief de agent stond als aan de
grond genageld en wist niets meer uit te
brengen.
‘t Is allemaal echt gebeurd.
Ik kan het weten, want ik stond namelijk
óók in die gang en heb het vele jaren later
opgeschreven.
Adri M. Leijdekkers

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 volgende nummer te plaatsen. Zorg dat
uw bijdrage voor de volgende Gruttenpraet (uitgave november 2017) vóór 30
september 2017 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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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

Voetbal SKNWK
Gerry van de Sande
Postbus 146
4300 AC Zierikzee
Bezoekadres:
Stolpweg 4b
4306 BG Nieuwerkerk
www.sknwk.nl
Secretariaat@sknwk.nl
Vc ”samee”
Eva Bax
Loensweg 6
4306 NB Nieuwerkerk
0111-642462
evabapi@kpnmail.nl
gym 40+
Fcdieleman@zonnet.nl
Kinder en meisjeskoor Jedaja
Cindy de Ronde
Oudeweg 25
4301 TC Zierikzee
koor.jedaja@gmail.com
www.meisjeskoorjedaja.webklik.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.

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

Knutselclub KNOTS:
Leny Nuyens
Deltastraat 13
nieuwerkerk
06-30506661
nuyens@zeelandnet.nl
Schietvereniging Schouwen-Duiveland
Stolpweg 4a
Postbus 13
4306 ZG Nieuwerkerk
Leo Dorreman
Oesterstraat 40
4301ZJ Zierikzee
0610511410
schietsport@zeelandnet.nl
www.schietverenigingschouwenduiveland.nl
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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 Nederland
Stationsstraat 9
4306 BC
Nieuwerkerk
School met de Bijbel
Schoolstraat 34
4306 CH Nieuwerkerk
administratie@schoolmetdebijbelnieuwerkerk.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
erk
Nieuwerk
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Camperreis door Polen
en de Baltische staten
door Wilma en Albert Talen

Hoewel wellicht minder lang geleden dan sommige andere verhalen in dit blad, was het toch al
weer eind mei 2014 dat we vertrokken. Eerst
naar onze kinderen en kleinkinderen in Zwolle.
Onze kleinzoon speelt een kampioenswedstrijd
korfbal en opa mag fluiten.Na een mooie en
spannende wedstrijd winnen ze met 11-10 en
Twan (11) is topscorer met 5 doelpunten. En
geen commentaar op de scheids. De volgende
dag naar “Topplatz”Marina in Greven bij Münster
in Duitsland. Een mooie camper plek aan het
Dortmund-Ems kanaal, met een jachthaven. De
volgende dag fietsen we naar Münster, en worden er sandalen gekocht. Even later zien we ergens anders toch een mooiere kleur, zodat het
eerste paar teruggebracht wordt. Nu het geld
nog. Dat komt zodra de winkel ons BIC nummer
van de bank krijgt. Dit duurt allemaal zo lang, dat
we onderweg terug totaal nat regenen. Dan
maar vertrokken daar, juist 1 dag voor het bezoek van Willem en Maxima aan Münster.
(omdat je het niet wist). Via Braunschweig en
Berlijn naar Polen. We zoeken eerst naar een
camping , deze ligt kennelijk midden in een bos,
maar het paadje er heen wordt zo smal en slecht
dat we dit niet aan durven, dus gaan we verder
naar een 4 sterren camping bij Poznan, over
zeer slechte wegen met veel spoorvorming.
Wilma denkt dat het hard waait, maar de camper slingert heen en weer door de sporen. We
gaan met de tram naar de stad, het is slechts 13
graden en er is niet veel loos in Poznan.Terug in
de camper sturen we onze kleinzoon Ruben een

berichtje voor zijn 13e verjaardag.
Hij belt ons terug om te bedanken. Er is
wel een mooi winkelcentrum hier, met
wifi. Het doet ons denken aan het inkoopcentrum in Oberhausen. We gaan
zwemmen in Malta therme, een prachtig
zwembad, 2 uren voor omgerekend €
7,50 per persoon. Het betaalmiddel is hier de
Zloty. 30 mei gaan we door naar Torun, een oude
vestingstad, en bekijken het huis van Copernicus,
dit was een sterrenkundige. Na enkele tussenstops verlaten we Polen een dag voordat president Obama er naar toe komt (omdat je het niet
wist) en gaan naar Litouwen.We moeten wel om
de Russische enclave Kaliningrad heenrijden. De
Russen kunnen hier vandaan gelijk de Oostzee
op, vandaar. Wij bereiken Litouwen.
We bezoeken camping Harmonie in Rudiskes.
Midden in een bos via een onverharde weg met
wasbord effect, in “the middle of nowhere” . De
eigenaar is de Nederlander Wim Braun, hij was
een bekende figuur in de wielerwereld in Nederland, en heeft later in Litouwen een wielerploeg opgezet. Nu fietst
hij elke avond met zoals
hij het noemt “kansarme
jongeren”. In het blad
Max magazine van afgelopen februari stond een
artikel hierover, en tevens van het bezoek van
Jan Slagter van Max aan
hem. Wim weet overal
over mee te praten, hij
was ook nog vrachtwagenchauffeur in Nederland in het groenten- en

fruitvervoer,
dus dat leverde al wederzijdse
anekdotes op.
Later exporteerde hij allerlei houtproducten uit
Litouwen, waar hij 20 jaar geleden is getrouwd,
met zijn zoveelste vrouw. Hij is nu 73 jaar, maar
als je alle verhalen moet geloven is hij wel honderd. We krijgen van hem goede tips van bezienswaardigheden, en gaan door naar de city

camping in Vilnius. Dan met de fiets naar de oude
stad, een ritje van 7 km. Er zijn hier geen fietspaden. We bekijken de stad met o.a. een leuk
straatje, de Pillesgatve. We gaan verder naar het
geografisch middelpunt van Europa, 25 kilometer
ten noorden van Vilnius, interessant en mooi.We
krijgen een certificaat en mogen een gratis kaart
versturen, welke overigens nooit is aangekomen.
We krijgen de indruk dat de gastvrouw blij is dat
er iemand voorbij komt. We gaan koffie drinken
bij de aangrenzende golfbaan, waar Albert commentaar krijgt omdat hij in een hemdje loopt, dat
is daar ,,impossible”het moet een polo zij met
een kraagje, Dat wij niet golfen maakt blijkbaar
niet uit. Door naar de beroemde kruisheuvel bij
Siaulai. Indrukwekkend. Deze heuvel is een

poosje geleden ook op de Nederlandse televisie
geweest, in een programma met o.a. Katja
Schuurman tijdens een taxi “race”.We overnachten op de parking en bezoeken de volgende
morgen nogmaals de heuvel en plaatsen een
kruisje bij de 200.000 die er al staan. Hierbij
schiet het bij Albert in zijn rug, toch een aanhanger van het verkeerde geloof, of juist niet? Op
weg naar de volgende bestemming krijgen we
een lekke achterband, de eerste in 10 jaar. De
weg is zo slecht dat we het niet eens voelen, en
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we rijden band totaal kapot. Albert heeft zo,n
pijn in zijn rug dat hij bijna de camper niet opgekrikt krijgt en het reservewiel er aan kan krijgen.
Wilma bekijkt een kasteel en Albert moet even
gestrekt. We zoeken eerst een betaalautomaat
omdat we inmiddels in Letland zijn. Wij dachten
dat het betaalmiddel Letse vlats zou zijn, maar
dat blijkt al sinds afgelopen januari de euro te
zijn. We kopen een gebruikte band voor € 40,Een nieuwe hebben ze niet. 2x Balanceren en
monteren, omdat de beste man had begrepen
dat de band aan de andere kant van de camper
moest, kostte € 5,-- De monteur was gekleed
in korte sport broek, met enkelsokjes en op
badslippers, en een sigaret in de mondhoek. Hij
moest lang denken, likte een paar keer aan zijn
potloodje, en toen kwam dit bedrag er uit. We
bezoeken ook nog de breedste waterval van Europa, dat kan wel kloppen, alleen is deze niet
hoog, zoiets als een golfje tijdens de vloed in de
Noordzee tijdens vloed bij Westenschouwen..
Dan eerst naar een waardeloze camping aan een
rivier, door naar een camping in de plaats Raiskuma, een juweeltje aan een meer. Heel de middag buiten gezeten. De volgende dag brengt
aardige en vlijtige eigenaar ons naar het dorp, het
is zondag en de winkels zijn veelal gesloten. De
vrouw van de camping baas sluit om 15.00 uur
haar bloemenwinkel en brengt ons weer naar de
camping. Het is inmiddels 9 juni en we gaan door
naar Estland (Estonia) We komen uit bij een
camping naast een motel. De enigen die hier
staan zijn 4 “westlanders”die we ook al op de
camping van Wim in Litouwen hebben gezien, en
daar vonden we toen al niet veel aan. Ze zijn
trouwens met 4 flinke personen in 1 caravan, wij
moeten er niet aan denken. Het regent en zij zitten onder hun luifel te roken en te kaarten. Als

het droog wordt vertrekken wij
dezelfde dag nog naar Parnu, aan
de westkust, hier zijn de wegen
eindelijk beter. Een drukke camping bij een hotel waar veel Finnen
komen en gaan. We zien hier diverse Nederlanders voor de 2e of
3e keer. Velen doen hetzelfde
rondje, en er zijn weinig campings.
Het landschap valt tegen, vrij saai
en overal bomen en nog eens
bomen, ook langs de wegen. Wij
zakken af naar de riverside camping in Riga, en gaan per fiets naar
de stad, dit gaat prima. We doen
een rondrit van een half uur met
een treintje (€ 5,-- p.p.) en eten
s,avonds op een terras. Overal live
muziek. Achteraf blijkt dat we 3
euro persoon toeslag moeten betalen voor de muziek, dat is wel
nep zeg. Zeker als een biertje €
3,50 kost. Maar Riga is prachtig.
De dom valt tegen, de christelijke
orthodoxe kerk is heel mooi, er is
juist een huwelijks voltrekking
bezig, mooi om te zien.We bezoeken het Vrijheidsbeeld met aflossing van de wacht. En de centrale
markt, met grote hallen waar allerlei groente, fruit en vlees wordt
verkocht. Buiten de hallen honderden kraampjes met kleding e.d.
S,avonds in de camper voetbal gekeken, Nederland wint van Spanje
met 5-1, dat waren nog eens tijden. Na elk doelpunt toetert Albert even, en komt een Hollander die geen TV
bij zicht heeft, aangesneld om door de geopende
deur even naar de herhaling te kijken. Hij kan het
haast niet geloven. Het is half juni en we gaan
door en zoeken eindeloos naar een camping. Als
we deze gevonden hebben blijkt
deze helemaal afgehuurd door een
motorclub we mogen erbij komen
staan maar we besluiten dit maar
niet te doen. We gaan naar een restaurantje met een visvijver erbij, en
mogen daar blijven staan. Heerlijk
gegeten en gedronken voor totaal
€ 16,-Omdat we het hierna wel een beetje
gezien hebben, er is buiten de grote
steden( met grote winkelcentra met
overal gratis wifi) in deze landen
weinig te beleven, de dorpen zijn ongezellig en de mensen stug en niet
echt op toerisme ingesteld, besluiten
we een week eerder dan gepland de
boot te nemen van
Liepaja in Letland naar Travemünde
in Noord Duitsland. Dit is 26 uren
varen. Het is een boot waar veel
vrachtwagens mee overgaan, meest
met Oost Europese en Russische
chauffeurs. Dat is tijdens het karige
ontbijt buffet aan boord te merken,
de chauffeurs vullen hun trommels
voor de hele week met het aanwezige brood beleg. Maar er is nog jam.
De vorige avond hadden ze het ook
al verknald, in de “salon”was een
bar, en na het nuttigen van een heleboel zelf meegebracht bier had één
van hun een grote poeder brand-
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blusser leeg gespoten in de bar, en er was geen
brand hoor. Dus de bar was de volgende dag
wegens vandalisme gesloten , en wij konden zelfs
geen thee of koffie drinken.
Aan alles komt een eind, en dus ook aan deze
overtocht. Wij nemen contact op met een neef
welke bij Hamburg woont, en horen dat het
Kieler woche is in die plaats, Kiel dus. Een soort
sail. Dat hebben we uitgebreid bekeken, heel leuk
met veel muziek optredens.Via familie bezoek in
de buurt van Bremen gaan we nog naar het
mooie plaatsje Papenburg, waar we de Meyer
werft bezoeken, hier worden de grote cruise
schepen gebouwd, een prachtig gezicht. Een
paar maal per jaar moet het waterpeil in het riviertje de Ems verhoogd worden om zo,n schip
te water te kunnen laten en naar de zee te slepen. Hier gaan we richting Appingedam, en passeren in oost Groningen de Blauwe stad, zo te
zien een mislukt project.We fietsen het meer
van de blauwe stad rond en bezoeken de woning en atelier van kunstenenares Maya Wildevuur, compleet met bloementooi op haar hoofd,
we kijken onze ogen uit. Tegenover de camping
bevindt zich de het gebouw de Vicarie, toen nog
van Imca Marina, ook al met aardbevingsschade,
waar wij ook nog getuige zijn van een trouwerij,
geen getuige van het bruidspaar natuurlijk. InAppingedam (in de volksmond dham) zijn we uitgenodigd bij vrienden die we tijdens de eerdere
reis naar Marokko hebben leren kennen. Zij
geven een feest waar we gekleed in Dickens stijl
verwacht worden, het was een mooi buiten gebeuren met toch weer een bui.. S,avonds voetbalde Nederland tegen Belgie, de uitslag weten
we niet meer. Dan gaat het huiswaarts. We pikken de kleinkinderen op in Zwolle, zij gaan mee
naar Zeeland. Al met al veel ervaringen rijker en
een paar illusies armer, komen we weer gezond
en veilig thuis . Hartelijke groeten, Wilma en Albert Talen.
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Keuveltje met Annie Hendrikse
en Janny van de Berge
door Roelie Deurloo
Annie Hendrikse en Janny van de Berge
zijn 2 vrijwilligsters voor ‘de Zonnebloem’ in Nieuwerkerk en omstreken. Ze
kenden elkaar al van de vergaderingen
maar sinds dat Janny ook in Nieuwerkerk
woont (4 jaar) doen ze veel samen. Janny
is al 22 jaar vrijwilligster en Annie zet zich
al 7 jaar in voor ‘de Zonnebloem’.
Sinds 4 jaar verzorgen ze de jaarlijkse
stampotmaaltijd bij hun thuis. Om beur-

bon. De stampot-eters zijn tussen de 80
en 100 jaar en waarderen het zeer! Er zijn
de laatste jaren wel al 3 mensen overleden
en er zijn er ook weer 3 gasten bijgekomen. De stampotmaaltijd vragen ze een
eigen bijdrage aan de gasten.
De voorbereidingen doen Annie en Janny
gemoedelijk onder een bak koffie. Ze zijn
goed op elkaar ingespeeld. Ze hebben
geen idee hoeveel tijd of ze er in steken,
het is vrijwilligerswerk en ze doen het
graag!
Janny is in het verleden wel 15 keer mee
geweest met de zonnebloemvakanties,
met mensen die niet zelfstandig op vakantie kunnen. Door de hulp die de vrijwilligers en vrijwillige verpleegsters geven
genieten deze mensen ontzettend!

ten stellen ze hun
huis beschikbaar
voor de 6 gasten die
mee willen eten.
Het is altijd heel gezellig; er wordt veel
gepraat. Jannie leest
een gedicht voor om
het sfeertje van vroeger weer op te halen.
Om 11 uur beginnen ze met een borreltje en daarna
krijgen ze keuze:
boerenkool of zuurkool, of zoals dit jaar
boerenkool of hutspot. Lekker met een rookworst er bij. De
pannen gaan gewoon op tafel en voor de
nostalgie maakt Janny dan paprijst met of
zonder rozijnen en Annie maakt op haar
beurt weer ouderwetse kookpudding. De
mannen helpen met aardappelen schillen
e.d. dus die schuiven ook lekker aan.
Voordat de gasten uitgekletst zijn krijgen
ze nog koffie en thee en een lekkere bon-

over de eilanden. Gezellig koffiedrinken
met de chauffeur en de 6 gasten.
Wat de Zonnebloem nog meer doet: ontspanningsmiddagen organiseren, dagtochtjes naar bijvoorbeeld Avifauna,
ziekenzondag, loten verkoop, bezoekwerk
etc. De vrijwilligers van Schouwen/Duiveland zitten niet stil!
‘De Zonnebloem’ loopt niet alleen soepel
door de vele vrijwilligers maar ook zeker
door donaties. (erfenissen/schenkingen)

Wie de Zonnebloem een
hart onder de riem wilt
geven kan een donatie geven
op bankreknr.
NL55RABO0357884639.
Vrijwilligers zijn altijd welkom! De hulp die ze bieden
zijn vaak 1 op 1. Bel als je
een handje wilt helpen Bert
Beij 0111-481120 of mail:
secretariaat-sd-zb@xs4all.nl.
Kijk ook eens op www.zonnebloem.nl/schouwenduiveland.

Het doet haar zeer dat deze vakanties
na 2017 stoppen. Er is helaas geen
geld meer voor. Gelukkig blijft de
dagjes-boot en vakantie-boot wel bestaan.
Buiten de stampotmaaltijd om gaan
Annie en Janny ook regelmatig een
middagje toeren met het Eurobusje
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Wist u dat…
er een schuttersfestijn is in mei en
juni in Nieuwerkerk?
u dit kunt lezen in deze Gruttenpraet?
het bouwplan de Harmonie klaar is
en de nieuwe woningen bewoond zijn?

agenda

datum waar

Wat

wie

10 juni

Dreischor

Uitvoering

Meisjeskoorjedaja.webklik.nl
Kinderkoor Jedaja

23 juni

Loensweg 24

KEBENE-fair

10:00-21:00 uur (KEBENE 10 jaar)
arianne@kebene.com

24 juni

Dreischor

Uitvoering

Meisjeskoorjedaja.webklik.nl
Kinderkoor Jedaja

29 juni

een brandweerpost in Nieuwerkerk niet haalbaar bleek?
stichting STERK Nieuwerkerk is
opgericht?
dat daarin de dorpsraad, Nieuwerkerk Bruist en ‘bij Ons’
dorpshuis participeren?
dat die stichting evenementen/activiteiten organiseert, zoals
Koningsdag en Sinterklaas?
de voetbal niet fuseert met die van
Ouwerkerk en Oosterland
het project, dat een Nieuwerkerkse met haar Belgische
collega in Kenia begon, dit
jaar haar tienjarig bestaan
viert?
ambtelijke procedures traag en
langdurig zijn, maar er nu eindelijk beweging komt in het
“Gat van Nieuwerkerk”.
de in de U.N.A. straat afgebroken
huizen daar bijna 60 jaar gestaan hebben?
de naam U.N.A straat wereldwijd
alleen op ons dorp voorkomt?
die letters staan voor: United Nations Assocation?

30 juni
1 juli

1 juli

N I E U W E R K E R K B RU I S T !
Sportveld
Activiteiten:
School met de bijbel en
Openbare Basisschool Duiveland Nieuwerkerk.
Kerkring
avondmarkt
Kerkring
Activiteiten en schuimparty
N I E U W E R K E R K B RU I S T !
Stolpweg 4b

Open dag

Schietver. Schouwen-Duiveland

16 t/m 19 oktober

zwemvierdaagse zwembad Dolfijn

Elke woensdag in Salem

18:45 uur

Kinderkoor jongens en
meisjes groep 2 t/m 8 Jedaja

Elke woensdag in Salem

20:00 uur:

Koor Jedaja meiden
tot 35 jaar

Elke 4e zaterdag
Ons Dorpshuis Vrij stijldansen voor iedereen

18

GRUTTENPRAET NR. 9 - MEI 2017

Debora Koopman-Uijl
Debora (33) is geboren in Zierikzee op een
akkerbouw- en veeteeltbedrijf en komt al negentien jaar over de vloer van de boerderij aan
de Rijksweg in het buitengebied van Nieuwerkerk. Sinds 2006 woont ze daar samen
met haar echtgenoot Frans Koopman en inmiddels zijn er twee zonen geboren: Levi (4)
en Tigo (2). De oude boerderij werd helemaal
gestript en opgeknapt, nu wonen en werken
ze daar naar volle tevredenheid. Twee Rottweilers bewaken het privéterrein. ‘Vanwege
het haardhout en de pizza-ovens komt er veel
volk op ons erf. Omdat we zo buitenaf wonen
is goede bewaking dan wel nodig. De honden
zijn overigens voor ons heel beschermend,
trouw en liefdevol.’
Debora heeft na de basisschool en de RSG in
Zierikzee de vierjarige HBO-studie Fysiotherapie gevolgd en is daarna aan de slag gegaan
bij verschillende fysiotherapie praktijken en
revalidatiecentra in Zeeland. Maar ze vond
dat ze soms mensen niet afdoende kon helpen
en wilde meer kunnen betekenen om een
langdurig effect te bereiken. Ze is daarom verder gaan studeren voor osteopaat. Zes jaar
weer naar school en daarna nog een jaar voor
haar scriptie. Dat was geen kattenpies!
Sinds 2013 is zij drie dagen per week werkzaam in de Victoriakliniek van Zierikzee, in
de Praktijk voor Osteopathie, samen met
Wilma Kooman en Marleen Meerman. ‘Het
is eigenlijk wel grappig; drie “mannen” in
onze achternamen, maar het zijn allemaal
vrouwen,’ zegt Debora lachend. Ze geniet
volop van het moeder zijn en de combi met
haar werk is makkelijk. Naast haar lichamelijk
zware beroep vindt ze ook nog tijd voor haar
hobby’s: hardlopen, zwemmen, lezen en
samen genieten met de kinderen van het buitenleven.
‘Osteopathie is nog niet zo bekend, vaak vinden mensen het een soort hocus pocus,
omdat ze gewend zijn dat er maar een klein

stukje van het menselijk lichaam behandeld
wordt. Osteopathie is een geneeswijze die uitgaat van het zelfherstellend vermogen van de
mens. Wij zijn specialisten in het behandelen
van organen! In plaats van een specifiek onderdeel te behandelen zoals ziekenhuisartsen
dat doen, behandelen wij heel het lichaam.
Wij zien dat als een geheel; het één heeft ook
met het ander te maken.
Wilma en Marleen passen de Frank-de-Bakker-methode toe, een zachte behandelmethode die uitgaat van de uitrijping van het lijf
en organen.
Ik doe de basismethode, wat inhoudt dat de
gewrichten, organen, spieren, zenuwen,
bloedvaten, hersenvliezen, lymfestelsel etcetera aangepakt worden en de botten soms als het echt niet anders kan - gemanipuleerd
worden.
De methode die ik handhaaf is wat ruwer dan
die van mijn collega’s, maar het effect is nagenoeg gelijk. Een chiropractor, in de volksmond ook wel kraker genoemd, werkt heel
anders. Die manipuleert (kraakt) over het algemeen alleen de botten en behandelt in directe zin geen organen, schedel, spieren en
lymfe. Wij doen dat wel.’
Na een eerste intake wordt gekeken of de mogelijkheid bestaat of osteopathie iemand kan
helpen. ‘Als het na twee of drie behandelingen
niet helpt, beëindigen we de behandeling in
overleg en verwijzen we mogelijk door naar
andere hulpverleners. We zijn daar eerlijk in:
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de belangen van de patiënt staan
bovenaan, niet de financiën.’ Succesvolle behandelingen duren vaak
ook niet lang, meestal is de klacht
na drie keer verholpen. Soms is
dan nog een (half )jaarlijkse APK
nodig om een terugkerende klacht
te voorkomen. Het kan zijn dat
klachten al tientallen jaren bestaan, dan zijn meestal iets meer
behandelingen nodig. De kosten
van de behandeling worden (gedeeltelijk) vergoed door de zorgverzekeraar als je aanvullend
verzekerd bent voor alternatieve
geneeswijzen. Echter omdat het
meestal maar een kort behandeltraject is, valt de totaalprijs mee.
De praktijk wordt steeds bekender
en de agenda’s zijn (over)vol. ‘Gelukkig weten steeds meer mensen
ons te vinden. We behandelen velerlei klachten zoals lage rugklachten, nekklachten, hoofdpijn,
migraine, gewrichtsklachten, restless legs, tennis/golfarmen, buikpijn,vermoeidheid,
kaakgewrichtklachten, aangezichtspijn, (lichte) blaasverzakkingen, maag(zuur),
enzovoort. Ook mensen met fibromyalgie
zijn veelal gebaat bij een behandeling.
Tevens zien we steeds meer baby’s. Stress van
de moeder, houding van de baby in de baarmoeder en stagnaties tijdens de bevalling kunnen bij baby’s akelige na-effecten krijgen zoals
darmkrampjes, Kiss-syndroom, huilbaby’s,
voorkeurshouding, slik- en zuigproblemen en
schedelafplatting. Kinderen met bijvoorbeeld
hoofdpijn, ADHD, leerstoornissen buikpijn
en concentratieproblemen kunnen ook bij
ons terecht.’
Als je binnenkomt voor behandeling wordt
eerst gevraagd naar ál je klachten. Daarna
kleed je je uit tot op je ondergoed. ‘Rug, organen en eventuele scheefstand wordt gecheckt en dan ga je op de behandelbank
liggen. Het hele lichaam wordt grondig onderzocht op blokkades, stagnaties, dysbalans
tussen links en rechts. De linken in het lijf die
in relatie staan met de klachten worden in
kaart gebracht en behandeld. Het is een hele
klus! Volwassenen krijgen een behandeling
van ongeveer een uur, baby’s maximaal een
half uur.
Na de behandeling is het noodzakelijk vooral
goed water te drinken de rest van de dag; de
organen worden aangezet om afvalstoffen te
lozen en die moet je natuurlijk wel goed afvoeren!’
Nieuwsgierig geworden?
Check dan www.osteopathiezierikzee.nl.
De Grutjes van Jacq.
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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.
Kinderen vanaf 4 jaar kunnen bij ons
al kleuterlessen volgen. De lessen
duren een half uur en zijn op de dinsdag van 15.30 -16.00 uur.
Afgelopen winterseizoen hebben we weer
met veel plezier extra activiteiten georganiseerd, zoals lichtjesfeesten en discozwemmen. De opkomst was geweldig!
Ook dit najaar zullen we weer extra activiteiten, zoals discozwemmen, najaars- en
winterzwemfeesten (zonder muziek, maar
met leuke lampjes en lekker hapjes en
drankjes) organiseren.
Hou de aankondigingen in de kranten en
in het zwembad in de gaten voor de
exacte data.
Van maandag 16 tot en met donderdag
19 oktober 2017 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. 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.
Enige tijd geleden zijn wij ook begonnen
met zwemlessen voor volwassenen. Heeft
u nooit goed leren zwemmen, maar wilt
u dat wel graag, meldt u dan aan!
De lessen zijn op donderdagavond van
18.30 - 19.15 uur en kosten €42,50 voor
5 lessen.
Daarnaast zijn er ook diverse lessen die je
kunt volgen als je een C-diploma hebt behaald:
Bij zwemvaardigheid leer je na het C-diploma nog betere zwemtechnieken aan.
Bij de survival lessen leer je verschillende
technieken om te kunnen “overleven” in
bepaalde situaties in het water. Hierbij
kun je denken aan leren een drijfmiddel
te maken van de materialen die je bij je
hebt, weten hoe je het gat terug moet vinden als je onder het ijs terecht bent gekomen etc..
En bij de snorkel lessen leer je natuurlijk
alles omtrent het snorkelen. Daarnaast
krijg je bij alle bovengenoemde lessen allerlei verschillende extra opdrachten om
op speelse wijze nog meer technieken
eigen te maken.
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Ook zijn er wereld zwemslagen. 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.
Interesse? Kijk voor meer informatie op
onze website: www.zwembaddolfijn.nl.
Indien u vragen hebt, kunt u deze natuurlijk ook altijd aan onze medewerkers vragen.
Aanmelden voor de diverse zwemlessen
kan zowel telefonisch (0111-641383)
als in het zwembad.
Omdat zwembad Dol-fijn elk jaar minder
subsidie van de gemeente krijgt, maar we
wel zwembad Dol-fijn zo lang mogelijk
open willen houden, zijn wij op zoek naar
extra sponsoren. U kunt ons zwembad financieel helpen en als tegenprestatie
plaatsen wij een reclamebord voor uw bedrijf of een bedankbord in het zwembad.
Indien u wilt sponseren, kunt u contact
opnemen met de sponsorcommissie, via
maflikweert@zeelandnet.nl.

Vrijwilligers:
De activiteitencommissie is op zoek naar
vrijwilligers! Zou u ons willen helpen met
de organiseren van diverse activiteiten
zoals zwemvierdaagse, disco avonden,
lichtjesfeest of andere activiteiten? Wij
vergaderen ongeveer 3 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.

Zwem-ABC licentie
In zwembad Dol-fijn zijn wij volop bezig
om het officiële zwem-ABC licentie te
verkrijgen. Hierbij zal een overstap gemaakt worden van de huidige erkenning
naar een licentie zwem-ABC. Deze licentie geeft ouders en kinderen duidelijkheid
dat de zwemlesaanbieder die in het bezit
is van de licentie Zwem-ABC handelt volgens de nieuwe kwaliteitsstandaard van
de zwembranche. Wij hopen op korte termijn de licentie te verkrijgen!
Bestuur en medewerkers zwembad Dolfijn.
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In de vorige Gruttenpraet heeft u kunnen lezen dat het
weekend Nieuwerkerk Bruist! op donderdag 29 juni,
vrijdag 30 juni en zaterdag 1 juli valt.
Tijd om wat meer over het programma te vertellen.
Op donderdag is er weer een viswedstrijd en op
vrijdag de sport– en spelletjesochtend van de
basisscholen op het sportveld en deels op de tennisbaan.
Zowel SKNWK als de Tennisvereniging verlenen
hun medewerking hieraan!!
‘s Avonds is er op de Kerkring weer een grote Avond
markt!! En er is een Loopevenement voor het goede doel.
We beginnen de zaterdag zoals elk jaar met de Dikke Banden Race; een ware
wielerronde voor kinderen van 5 t/m 12 jaar. Ook de Bolus Eetwedstrijd staat
weer op het programma.
En daar gaat het er niet om wie de meeste op kan maar wie van de deelnemers het snelste 3 bolussen kan
verorberen! Na het succes van afgelopen jaar zullen we ook deze editie weer kunnen genieten van het
Ringsteken op trekkers. Er zijn ‘s middags diverse Hulpdiensten, waaronder de Jeugdbrandweer, aanwezig.
Zij zullen ook een demonstratie geven en uiteraard zal een
optreden van O&U ook niet ontbreken. In
Punt 3 zal er op vrijdagavond en zaterdag een expositie, samengesteld door het Watersnoodmuseum, te
zien zijn. Verder is de koffie of thee vanaf 09.30 uur klaar. Dus neem plaats op het gezellige terras, bij de kinderspeelhoek met dit jaar een grotere zandbak!! Kinderen kunnen de hele middag weer geschminkt worden
en ze kunnen wederom cupcakes versieren!! Er is een draaimolen waar de kleintjes de hele dag gratis gebruik van kunnen maken. Slagerij Bert Timmers zorgt net als vorig jaar voor de inwendige mens en Anne en
de Zeeuwse Kofferband is, na het succes van vorig jaar, ook weer van de partij!
We sluiten de zaterdag natuurlijk weer af met Bellenblaasdansen en een Schuimparty!! Houdt u de website
www.nieuwerkerkbruist.nl in de gaten voor verdere bijzonderheden!!
Graag tot ziens tijdens de 8ste editie van dit bruisende evenement!!

Bestuur Nieuwerkerk Bruist!
Marja Spitholt,
Elly van Lieshout,
Wim Dorst,
Marinda Bolle
Marleen van ’t Hof,
Fieke Kooman
en Mark v.d. Velde
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PG Nieuwerkerk
Actief
www.pknnieuwerkerk.nl
De Protestantse gemeente Nieuwerkerk
is een bijzonder actieve kerkgemeenschap, gelegen in het hart van ons dorp.
Door de centrale ligging heeft de Johanneskerk voor zowel kerkelijke als ook diverse niet-kerkelijke bijeenkomsten al
eeuwenlang een centrumfunctie in de
regio. Ook het afgelopen half jaar is hier
weer heel veel gebeurd in en rondom
onze kerk. In een overzicht blikken we
hierop terug, met als een van de hoogtepunten een zeer geslaagde actie ‘Zip
your Lip’ door de predikant en jongeren
in de gemeente. Ook kijken we in deze
bijdrage alvast vooruit naar nieuwe activiteiten in onze gemeente.
Het is alweer even geleden, maar rondom
Kerst stonden weer allerlei activiteiten op
stapel in onze gemeente. Zo was er weer
een kerstmarkt met oliebollenverkoop in
en rondom ontmoetingscentrum Punt-3
aan de Kerkring. Deze trok veel belangstelling van dorpsgenoten en ook de oliebollen waren erg in trek. Ook was er weer
een kinderkerstfeest met mooie vertelling
over de geboorte van het kindje Jezus en
voor alle dorpsgenoten was er een drukbezochte Dorpskerstzangdienst op kerstavond met medewerking van de eigen
muziekvereniging O&U. Voorafgaand
aan de dienst werd voor de kinderen een
lichttoer gehouden door de dorpskern,
onder leiding van dominee Marjan Riedijk.
Al aan het begin
van het nieuwe jaar
organiseerde
de
commissie Educatie en Toerusting
een thema-avond
rond schilder Jeroen Bosch, die
wonderlijke portretten en taferelen
maakte.
Op woensdag 18 januari,
was er in samenwerking
met kinderclub Knots voor
het eerst Kliederkerk in
Punt-3 voor alle kinderen
tot 12 jaar uit Nieuwerkerk en omgeving.
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Gemeentelid en historicus Peter Vleugel
hield een interessante lezing over deze beroemde meester. Vleugel leerde de aanwezigen anders kijken naar de schilderijen.
Bosch schilderde onder meer bijbelverhalen en gaf daar in die tijd, rond het jaar
1500, ook uitleg bij. Een kleine week
later, op woensdag 18 januari, was er in
samenwerking met kinderclub Knots
voor het eerst Kliederkerk in Punt-3 voor
alle kinderen tot 12 jaar uit Nieuwerkerk
en omgeving. Overal in Nederland verschijnen er steeds meer kliederkerken en
sinds kort dus
ook in ons
dorp.
Deze
nieuwe vorm
van kerk-zijn is
speciaal ontwikkeld voor
gezinnen met
jonge kinderen.
Samen met ouders en/of opa’s
en oma’s luisteren ze naar een
bijbelverhaal,
valt er veel te
knutselen en is
er vaak ook wat
lekkers te eten.

dijk en jeugdbegeleiding meegedaan aan
de actie ‘Zip your Lip’ van de organisatie
World Vision. Samen hebben ze 24 uur
lang niet gegeten en alleen water en thee
gedronken. Dit om geld in te zamelen
voor de vele kinderen in de wereld die
honger hebben. Het was een zeer succesvolle actie, waarmee ze in totaal maar
liefst 3000 euro hebben opgehaald. Met
dit bedrag kun je een jaar lang bijna 67
kinderen van eten en drinken voorzien.
Door het spelen van een hongergame, het
kijken naar een verslag van vrijwilligers

Begin februari vond in onze Johanneskerk een speciale dienst plaats als herdenking aan de Watersnoodramp van 1953.
Thema tijdens de bijeenkomst was Psalm
93, een psalm waarin de ingrijpende ervaringen van woedend stroomgedruis
doorklinken. Deze dienst is voorbereid
met gemeenteleden die de Ramp van
nabij hebben meegemaakt. Hieraan deed
ook de Cantorij mee
onder leiding van mevrouw Ria van Sluijs.
Marit Klompe met
viool, Joëlle in ’t Veld
met panfluit en Marleen Bolkenbaas met
gitaar, gaven de zang
een extra dimensie.

In het weekend van 11 en 12 maart hebben 11 jongeren
samen met onze predikante Marjan Riedijk en jeugdbegeleiding meegedaan aan de actie ‘Zip your Lip’ van de
organisatie World Vision.

In het weekend van
11 en 12 maart hebben 11 jongeren
samen met onze predikante Marjan Rie-

die in Afrika hebben meegeholpen aan
projecten om arme kinderen te helpen,
kregen de deelnemers een beeld van de
schrijnende situatie in diverse landen. Op
zondagmorgen was er een speciale jeugddienst met aandacht voor het thema honger in de wereld, onder leiding van een
predikante met een lege maag en 11 ‘hongerende’ jongeren. Na een middagprogramma in de buitenlucht waarbij de
deelnemers zelf matses mochten bakken,
eindigde de actie met een heerlijke maaltijd in Punt-3.
Ook de komende tijd zijn er weer volop
activiteiten in en rondom de Johanneskerk te verwachten. Voor meer informatie
hierover is de website www.pknnieuwerkerk.nl te raadplegen.
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Recept

geen medewerking meer te verlenen.
Onze vrijwilligers hebben besloten om
dan zelf te gaan koken. We moeten het
afwachten hoe het zal gaan in het nieuwe
seizoen.
OUDEREN GYM

De tijd gaat snel, het is geruime tijd geleden dat kopij kon inleveren voor Gruttenpraet. De winter is inmiddels voorbij.
Nog enkele dagen en we moeten de klok
weer een uur verzetten. Wij, het bestuur
van de Dorpsraad vonden de openbare
vergadering in Januari j.l. slecht bezocht.
W ij hadden echter niet iets bijzonders
voor die bijéénkomst, dus wij zullen ons
beraden hoe krijgen wij de Nieuwerkerkers op onze eerstvolgende bijéénkomst
wel naar onze openbare vergadering. Altijd zien wij de oude getrouwe gezichten
terug, maar de overige bewoners van
Nieuwerkerk zien wij niet. Wij hopen dat
daar toch één keer verandering in zal
komen. Heeft u misschien een onderwerp
waar over gesproken kan worden, dan
kunt u natuurlijk dit aangeven bij de secretaris.
JEUGDHONK
Geruime tijd zijn wij bezig geweest met
onze jongeren, buurt bewoners, gemeente, notaris enz. om voor onze jeugd
een jeugdhonk te bouwen. Deze zou gebouwd worden op de parkeerplaats achter
Achthoven en Steenzwaens- hof. De gemeente Schouwen-Duiveland gaf ook
hieraan hun medewerking. Tekeningen
en offerte waren reeds in ons bezit, maar
plotseling liet de jeugd het afweten. Ook
de buurtbewoners eisten dat er voldoende
toezicht zou komen Door dit alles is door
het bestuur unaniem besloten om van de
bouw voor een jeugdhonk af te zien. Wij
gaan ons beraden wat wij met het geld,
wat daar voor was bestemd een nieuwe
bestemming te zoeken.
TAFELEN IN DE BUURT
Elke maand is er in Steenzwaenshof een
etentje onder de naam tafelen in de
buurt. Vijfentwintig personen mogen per
keer hieraan deelnemen. Elke keer is er
een wachtlijst, maar een ieder komt aan
de beurt. Helaas is door de leiding van de
Pieter Zeeman college besloten hieraan

Elke vrijdag wordt er onder deskundige
leiding ouderen gym gegeven. Aanvang is
om 11.00 uur. Heeft u belangstelling
kom dan gerust even langs.
AED
U allen heeft wel eens van een AED apparaat gehoord. Op ons eiland is men
bezig om overal waar nodig zo’n apparaat
zal moeten komen. Inmiddels is er in
Nieuwerkerk één geplaatst aan het verenigingsgebouw De Schakel van de Hersteld Hervormde gemeente. De AED
apparaten hangen in een verwarmde kast.
Wij zullen u op de hoogte houden over
het verloop van nieuwe plaatsen.
STERK NIEUWERKERK
Onlangs is er een stichting opgericht t.w.
Sterk Nieuwerkerk. Ook één van onze bestuursleden t.w. Hennie de Graaf. Hij zit
dicht bij het vuur en zo zal de Dorpsraad
prima op de hoogte blijven van het wel
en wee van deze stichting. Er zijn inmiddels een paar bijéénkomsten geweest. Alle
verenigingen konden als zij wilden daarbij aanwezig zijn, echter de belangstelling
was minimaal. Met ons allen hopen wij
onder een andere naam de oranje vereniging te vervangen en op deze manier
nieuw leven in de brouwerij te brengen.
Als allerlaatste wil ik het volgende nog
even memoreren. U heeft waarschijnlijk
wel vernomen dat de Dorpsraad haar
openbare vergaderingen weer in ONS
DORPSHUIS houden. Na enkele gesprekken is de lucht helemaal opgeklaard.
Op de eerstvolgende openbare vergadering hopen wij uw allen te mogen ontmoeten.
Wij zijn nog opzoek naar een bestuurslid,
b.v. een jonger persoon die de portefeuille
jeugd onder zijn hoede kan en wil nemen.
Weet u iemand die volgens u daar voor in
aanmerking zou kunnen komen, geef het
door aan ons secretariaat.
Richard Dekker, voorzitter

Hebakke mossels geflambeerd
mit hran marnjé
Voo vier persoânen
3 kilo verse kant in klære mossels in de schaaluppe (ajje hroate eters eit een kilootje mîar
neme)
een flinke juun, in gròvve stikjes gesnéje om te
bakken
een dikke prei, in de lingte deu de nelt in dan in
viengerdikke stikken gesnéje in hewasse
peper uut de meule of sambal (manis of badjak)
zout (næ smæke, tis nie pursé noadug)
paprikapoeier
kerriepoeier
marharine om in te bakken
ketjap manis
hran marnjé (grand marnier)
flesje pils
Kiek de mossels îàst hoet næ op kapotte of
dooie exumplæren (ope mossels motte næ een
pær kîar niepe vaneihus dicht gæ)
Doe te mossels in een ruume panne mit een ¾
flesje pils (de rest is voo den dost) in kook ze
ope in een zò kort mohelukke tied, dan bluuve
ze lekker sappug om te bakken. Kip te mossels
næ ut koken in de spoelbak in spoel ze even kort
of mee kouw wæter. Ael ze uut de schaaluppe
(kiek hliekke of ter krabbetjes in zitte in æl tie
deruut) in doesse in een stramien om uut te lekken.
Ondertussen de juun in de prei in een bitje marharine lichtbruun bakke mit een snufje peper in
eventueel zout.
In een andere hroate koekepanne een flinke
klonte marharine bruun læte oore in dan de
mossels derin op oag vier; doe tat in 2 of 3 keer
wan anders aaje tevee mossels in je panne in dan
bakke ze nie ma dan smoore ze enkel. Strooi
over de mossels lekker wat paprika- in nie tevee
kerriepoeier tot ze een kleurug lægje ebbe.Voeg
næ smæke peper of sambal toe. Ouw te mossels
in bewehieng in bak ze nie te lang wan dan oore
ze droag, bitje lichtbruun is prima.As oal de mossels hebakke bin, oales bie mekoare in de koekepanne in een bitje ketjap derovereene
sprenkele (ok wee næ smæk), de juun mee te
prei derbie in effen ommescheppe.
Flink vier deronder, een lèkker borrelhlas hran
marnjé derbie in dan de brand derin. Zurg dajje
allîan de mossels flambeert in nie jenîale keuken
of je nær..........
Direct opdiene. Lekker mee zaaluf afgebakke
stokbroad in knofloakbutter of eihehemækte
frietjes.
Eet smækeluk.
Hroete, Jan Schot
Ik geve de pollepel deu an Marja Spitholt
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neemt ouderen mee uit!
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ĞŶŵŝĚĚĂŐŽĨĂǀŽŶĚƵŝƚ͍ĂƚŬĂŶŵĞƚsŝĞƌŚĞƚ>ĞǀĞŶ͊
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ĚĞƵƌͲƚŽƚͲĚĞƵƌǀŽŽƌŽƵĚĞƌĞŶ;ϲϱнͿǁĂĂƌďŝũĂůůĞƐŝƐŐĞƌĞŐĞůĚ
ŽŵǌŽƌŐĞůŽŽƐƚĞŐĞŶŝĞƚĞŶ͘hǁŽƌĚƚƚŚƵŝƐŽƉŐĞŚĂĂůĚĚŽŽƌĞĞŶ
ŐĂƐƚŚĞĞƌŽĨŐĂƐƚǀƌŽƵǁǀĂŶsŝĞƌŚĞƚ>ĞǀĞŶĞŶƐĂŵĞŶŵĞƚ
ĂŶĚĞƌĞŐĂƐƚĞŶŐĂĂƚƵŐĞǌĞůůŝŐŶĂĂƌĞĞŶďŝŽƐĐŽŽƉ͕ƚŚĞĂƚĞƌŽĨ
ŵƵƐĞƵŵďŝũƵŝŶĚĞďƵƵƌƚ͘hŐĞŶŝĞƚǀĂŶĞĞŶĚƌĂŶŬũĞ
ƚƵƐƐĞŶĚŽŽƌĞŶǁŽƌĚƚŶĂĂŇŽŽƉǁĞĞƌǀĞŝůŝŐƚŚƵŝƐŐĞďƌĂĐŚƚ͘
,ĞĞŌƵŝŶƚĞƌĞƐƐĞ͍ U kunt geheel vrijblijvend het programma voor

ŽŶƚĂĐƚ:

Landelijk telefoonnummer: 035 - 5245156
(ma. t/m vrij. van 9.00 - 18.00 uur)
E-mail: ŝŶĨŽΛϰŚĞƚůĞǀĞŶ͘Ŷů
Op onze website ǁǁǁ͘ϰŚĞƚůĞǀĞŶ͘Ŷů vindt
ƵƵŝƚŐĞďƌĞŝĚĞŝŶĨŽƌŵĂƟĞ͕ǁĂĂƌŽŶĚĞƌŚĞƚ
aanbod in uw regio en de mogelijkheid om
te reserveren.

ĚƌĞƐ͗

^ƟĐŚƟŶŐsŝĞƌŚĞƚ>ĞǀĞŶ
Energieweg 8
1271 ED Huizen

ƵǁƌĞŐŝŽĂĂŶǀƌĂŐĞŶ͘ůƐƵŵĞĞǁŝůƚ͕ŬƵŶƚƵǌŝĐŚƉĞƌĂĐƟǀŝƚĞŝƚĂĂŶŵĞůĚĞŶ͘WĞƌĂĐƟǀŝƚĞŝƚďĞƚĂĂůƚƵĚĞǀĞƌŵĞůĚĞĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐƉƌŝũƐ͘ŝũ
ŚĞƚĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚǌŝũŶŝŶďĞŐƌĞƉĞŶ͗ŚĞƚŬĂĂƌƚũĞ͕ĚĞĐŽŶƐƵŵƉƟĞƐ͕ŚĞƚ
vervoer en de bespreekkosten.

Omdat Vier het Leven de arrangementen zo betaalbaar mogelijk wil houden,
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ĚŽŶĂƚĞƵƌƐ͕ďĞĚƌŝũǀĞŶĞŶĨŽŶĚƐĞŶ͘^ƟĐŚƟŶŐsŝĞƌŚĞƚ>ĞǀĞŶŝƐĞĞŶŐŽĞĚĞĚŽĞůĞŶͲ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞŵĞƚĞĞŶE/ƐƚĂƚƵƐ͘

Bent u
minder
mobiel?

Ook dan
kunt u met
ons mee!

neemt ouderen mee uit!

W
Wilt
ilt u gez
gezellig
ellig een mid
middag
dag of a
avond
vond uit?
Dat kan met Vier het Leven!
U wordt thuis opgehaald door een gastheer of gastvrouw van
Vier het Leven en samen met andere gasten gaat u gezellig naar
een bioscoop, theater of een museum bij u in de buurt.
Samen uit, samen genieten!

OOK IN
UW
REGIO!
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Wandelpad

de Muyehof
Tussen 2006 en 2017 is er zo’n 2700
kilometer aan wandelplezier
gerealiseerd in Zeeland.
De wandelroutes zijn over de gehele
provincie verspreid over acht
netwerken, waar mogelijk met
elkaar verbonden, over verharde en
onverharde paden door de hele
provincie. Het systeem van het
wandelnetwerk is vergelijkbaar met
het fietsknooppuntensysteem. De
plaatsen waar de paden en wegen
elkaar kruisen zijn knooppunten.
Elk knooppunt heeft een nummer.
Het maakt niet uit of je links- of
rechtsom wandelt. Het netwerk is
langs twee kanten bewegwijzerd.
Naast het vrije wandelen waarbij je zelf
een route kunt uitstippelen, zijn er ook
themawandelingen. ‘Het Watersnoodpad’ op Schouwen-Duiveland is
uitgeroepen tot ‘Wandelroute van het
Jaar 2014’. Het is 154 kilometer lang en
bestaat uit tien etappes van zo’n zeven
tot twintig kilometer langs alle nog
zichtbare aspecten van de Ramp.
Het wandelpad door de fruitboomgaard
van de Muyehof is hier onderdeel van.

Er zijn drie toegangen: achter de
voetbalkooi aan de Esdoornstraat,
aan de Muyeweg en bij het
wandelknooppunt nummer veertien
aan de Platte Capelledijk.
Pieterjans Jansonius is samen met zijn
vrouw Ingeborg Buitink tien jaar
geleden het biologisch fruitteelt bedrijf
begonnen met zeven hectare appels en
twee hectare peren. Het bedrijf kent een
breed sortiment van oude en nieuwe
rassen. Biologische landbouw erkent de
relatie tussen de omgeving, gezondheid
en wat we eten. Daarnaast krijgt
dierenwelzijn, het vermijden van
gebruik van pesticiden en kunstmest
veel aandacht. Biologische landbouw
stoot minder CO2 uit dan traditionele
landbouw en voorkomt uitputting
natuurlijke hulpbronnen. Het fruit
wordt via bio-telers coöperatie Nautilus
verkocht.
Schapen van het ras Suffolk grazen een
deel van het jaar in de boomgaard en op
andere tijden op dijken in de omgeving.
“Het pad loopt niet over het erf, maar
de mensen zijn welkom om via de
ingang aan de Platte Capelledijk de
lammetjes te komen aaien.
We verkopen geen los fruit, maar wel
flesjes appelsap (zelfservice) en er is
een gratis mini-bibliotheek.” Er staan
korven voor bijenvolken en huisjes
voor metselbijen, er lopen prachtig
donkerbruine Barnevelder kippen rond
en Toggenburger melkgeiten. “We
hebben ook katten en honden. Wij
houden de geiten overigens gewoon
voor ’t plezier, niet om commercieel te
melken. In de loop van de tijd komen er
steeds meer dieren bij, schitterend!”
In het najaar wordt een pluk- en
oogstfeest
gehouden,
waarbij veel
mensen van
buitenaf
komen.
“Onze vaste
bezoekers
komen van
Den Haag tot
Tilburg, velen
hebben een
appelboom
geadopteerd.
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Maar natuurlijk hoop ik dat ook de
Nieuwerkerkers mee komen feesten.
Als je op Facebook zoekt op Muyehof,
kun je op de hoogte worden gehouden
van onze activiteiten.”
“Zo’n vijf jaar geleden is het Zeeuws
Landschap bezig geweest om
ontbrekende stukjes van wandelroutes
toe te voegen, want de landeigenaar
moet toestemming geven, en toen is
ons Muyehofpad erbij gekomen.
Het wandelpad maai ik regelmatig,
daarbuiten is de begroeiing wat hoger.
Het is geweldig om alle seizoenen te
beleven, soms is het drassig en zijn
laarzen aan te bevelen.
Een kinderwandelwagen gaat wel
lukken, maar het is momenteel nog
niet geschikt voor rolstoelen of
scootmobielen. De schuine hekken,
die vanzelf weer dichtvallen om het
vee binnen te houden, gaan erg zwaar
en zijn niet breed genoeg.
Naast de prachtige fruitbomen en
schapen is er veel te zien: hazen,
konijnen, torenvalken, buizerds,
spechten, sperwers en fazanten.
Bezoekers met honden zijn welkom;
aangelijnd of als ze goed onder appèl
staan mogen ze los. Echter als de
schapen loslopen (wat ik bij de
toegang aangeef ) graag altijd
aangelijnd.
In de boomgaard zelf staan geen
wegwijzers, de wandelaars mogen
overal komen, maar dan wel graag
langs de randen van de percelen lopen.
Komt u ook bij ons wandelen?”
Meer info op: www.wandel.nl
De Grutjes van Jacq

