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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,
Nathalie de Bilde, Jan de Jonge,
Riet Meerkerk, Mark de Jager

Vormgeving: Cees de Graaf.

Uw redaktionele bijdrage 
kunt u sturen per email aan:
dorpskrant@nieuwerkerk.nu

Advertentietarieven  in euro’s
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

gesteld voor geplaatste stukken, zet en/of

drukfouten. Evenals de vrije mening in tek-

sten van ingezonden stukken. Verder heeft

de redactie het recht de inhoud van ingezon-

den 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: dorpskrant@nieuwerkerk.nu

Voorwoord.
Het voorjaar zit in de lucht en dat
is goed te zien, want overal zie je
de mensen weer naar buiten
komen om te genieten van de
eerste zonnestraaltjes. De voor-
jaarsbloemen schieten overal de
grond uit en de bomen zitten vol
met bloesem. 

Misschien is het voor u ook het
moment om aan iets nieuws te
beginnen en ja waar kan dat beter
dan in de redactie van de mooiste
en gezelligste dorpskrant van het
land? 

NATHALIE.

Hulp 
gevraagd!

Vele mensen die wat bijdragen
voor het dorp, wil jij dat ook? 
In het dorp waar het zo positief
bruist valt het bij het dorpskrantje
een beetje stil… 
We zoeken nieuwe input en en-
thousiaste hulp. 
Wie o wie helpt de Gruttenpraet?

Als er geen nieuwe aanwas
komt dan zijn we genoodzaakt
te stoppen met Gruttenpraet
en komt het allerlaatste krantje
in november uit.

Dit voorwoord zou eigenlijk mijn
nawoordmoeten zijn: Het was fijn
om met leuke collega’s de dorps-
krantjes te maken. Na vele pogin-
gen voor het overdragen van mijn
taak als secretaris heb ik (we)
geen resultaat gehaald. Het had
mij een fijn gevoel gegeven als dat
wel gelukt was. 

tijdens de laatste vergadering
hebben we namens alle Praet-
jesmakers besloten dat er zon-
der extra hulp geen toekomst is
voor de dorpskrant.

Dus, beste lezer, in mijn allerlaat-
ste poging vraag ik weer; Zou je
het eens willen proberen? Nu is
het moment om iets te doen
voor het dorp! 2x per jaar een
vergadering en mail beantwoor-
den. En als je wilt ook artikeltjes
schrijven. Je hoeft er niet voor ge-
leerd te hebben. Het is gezellig en
sociaal vrijwilligerswerk.

ROELIE.

Wij hopen op positieve reacties!
Janet, Cees, Jan, Nathalie, Riet,
Marc en Roelie.
Mail dorpskrant@nieuwerkerk.nu
of bel 0636 433 272 (Roelie)
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www.pknnieuwerkerk.nl

De Protestantse gemeente Nieuwer-
kerk is een bijzonder actieve kerkge-
meenschap, gelegen in het hart van
het dorp. Door de centrale ligging
heeft de Johanneskerk,  voor zowel
kerkelijke als ook diverse niet-kerke-
lijke bijeenkomsten, al eeuwenlang
een centrumfunctie in de regio. Dit
keer een vooruitblik op de activiteiten
voor de komende periode.

Op zaterdag 18
mei van 10.30 tot
13.00 uur wordt er
een creatieve work-
shop gegeven. Jo-
anneke Wiersma
komt dan naar
Nieuwerkerk toe.
Zij heeft het boek
geschreven “Your
cup of tea” en geeft
ook workshops
over dit onder-
werp. Joanneke
Wiersma noemt
zichzelf een creatief
strateeg. Ze geniet van frisse werkvor-
men en prikkelende vragen over wie je
bent en waar je voor staat. 

Tijdens de workshop zal ze op een
verfrissende en ontspannen manier
vragen stellen waardoor je ontdekt bij
jezelf waar je energie van krijgt en
waar je ogen van gaan stralen. Wat is
jouw Talent tot Eer van God en An-
deren? De workshop wordt gegeven
op een prachtige locatie, namelijk in
de theetuin de Stokroos in Nieuwer-
kerk. 

Je hoeft geen lid te zijn van onze ge-
meente om mee te doen aan deze work-
shop. En neem gerust ook vriendinnen
en zussen mee! Kosten zijn 15,- p.p. plus
6,95 voor een potje thee en taart.  Meer
info over de  inhoud van de workshop
is te vinden op www.yourcupoftea.nl
en je kunt je nog aanmelden voor de
workshop bij onze predikant Marjan
Riedijk 06-575 44 370.

Op zondag 19 mei hebben we voor het
eerst een “All Inclusive dienst”. Dit is
een dienst voor jong en oud. Deze
wordt gewoon gehouden in de Johan-

neskerk, maar dit keer wel op een afwij-
kend tijdstip. We beginnen niet om 10
uur zoals gebruikelijk, maar dit keer be-
ginnen we om 11.30 uur. De dienst is
inclusief een maaltijd. Hoe? En wat?
Dat wordt een verrassing. De dienst
wordt voorbereid door onze 15-plussers
in de gemeente. Weet je welkom!

Een week later gaan alle vrijwilligers die
actief zijn binnen de Protestantse ge-
meente Nieuwerkerk op pad. Op zater-

dag 25 mei houden we namelijk een
vrijwilligersdag. Bent u of jij  toevallig
ook een vrijwilliger (bijv. als chauffeur
van de autorijdienst of langsbrengen van
bloemen bij jarigen of als lid van het be-
zoekteam van de kerk) geef je dan op bij
onze diaken Janny den Haan. We gaan
dit jaar naar de Rozentuin in Kats. We
krijgen daar een rondleiding en heerlijk
gebak met een kop koffie of thee. Zo
leren we alvast veel over het snoeien en
bloeien van rozen, en dat is wel heel
handig, want de kerkenraad heeft als
missie gekozen dat we een bloeiende ge-
meente willen zijn. In het komend jaar
willen we daarom extra veel aandacht
geven aan de werkwoorden die bij deze
missie horen. Om tot bloei te komen, is
het van belang dat er ook gesnoeid
wordt, maar ook werkwoorden als
zaaien, afwachten, ploegen, spitten,
dunnen en verwachten zijn woorden
waar we bij stil gaan staan. 

Op woensdag 29 mei is er weer een
Kliederkerk. Omdat het net een dag
voor Hemelvaartsdag is, zullen we
juist dit verhaal ook verder gaan ont-
dekken. Om 15.00 uur zijn kinderen
met ouders, opa’s, oma’s, ooms, tantes

en alle andere geïnteresseerden van harte
welkom in Punt-3. We zullen ook de
toren ingaan, om daar het verhaal te
gaan horen en beleven. We sluiten af
met een heerlijke maaltijd. En voor de
ouders is er een speciale hoek om over
het verhaal verder na te praten. Op deze
tafel zullen allerlei lekkernijen staan uit
de Zeeuwse Hemel, dus het is zeker de
moeite waard om een keertje een Klie-
derkerkmiddag te beleven. Onze jeugd-
ouderling Linn Bolkenbaas zal nog meer
goede ideeën gaan opdoen over de Klie-
derkerk, zij gaat deze maand mei naar
Engeland. Daar bezoekt ze een meer-

daagse conferentie
over the Messy
Church. De Angli-
caanse kerk is al veel
langer bezig met deze
vorm van kerk-zijn.
Linn gaat samen met
een Nederlandse de-
legatie van de Klie-
derkerk naar deze
conferentie om weer
meer nieuwe ideeën
op te doen! Daar gaat
u vast meer van
horen in de volgende
Gruttenpraet!

Tijdens Nieuwerkerk Bruist zullen we
op zaterdag tussen 11.00 en 13.00
uur aanwezig zijn op het grasveld
voor de kerk. Hoe en wat dat laten we
nog een beetje een verrassing zijn,
maar we verklappen wel dat het zeker
iets te maken heeft met ons thema
‘bloeiende gemeente.’ Wilt u meer
weten? Zoek dan naar een bijzondere
boom…..dan ontdekt u dat vanzelf
22 juni!

Verder zijn we van plan om opnieuw
een openluchtdienst te organiseren. Die
zal gehouden worden op zondag 15 sep-
tember. Dat is onze startzondag….wilt
u ook een keer zo’n openluchtdienst
meemaken, dan kunt u alvast deze
datum in uw agenda zetten.

En verder? Ja verder zijn we gewoon ie-
dere zondag open. Onze kerkdiensten
beginnen om 10 uur. En iedere woens-
dagmorgen is Punt-3 geopend tussen
9.30 en 11.30 uur voor koffie, thee en
veel gezelligheid. 

Een hartelijke groet van de Protestantse
gemeente Nieuwerkerk.

PG Nieuwerkerk Actief
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Je had het vast al gehoord, of gele-
zen op facebook; Nieuwerkerk
heeft een oranjevereniging. Sinds
oktober 2018 zijn 6 jongedames
enthousiast plannen aan ‘t maken
voor koningsdag. 

De oranjevereniging is ontstaan vanuit
de dorpsraad waar Hennie van der Graaf
met het idee
kwam. Marleen
en Monique pak-
ten het gelijk op.
Monique maakte
een presentatie
voor de dorps-
raadvergadering.
In de eerste in-
stantie kwam er
nog veel bij kij-
ken; inschrijven
bij kamer van
koophandel, reke-
ning openen, acti-
viteiten plannen
en daarvoor subsi-
die aanvragen.
Gelukkig helpt de
dorpsraad met
praktische proble-
men. Zo helpt bij-
voorbeeld Joop
Kort met de ad-
ministratie en
daar zijn de mei-
den wát blij mee! 
Bij de K.v.K. heb-
ben ze oud-leden
opgezocht want er
was 2 jaar geleden
ook een Oranje-
vereniging. Deze
oud-leden hebben
meegewerkt door
hun handtekening
te zetten zodat ze
er officieel uit gin-
gen stappen. Marleen en Monique heb-
ben zich als eerste ingeschreven als
bestuurslid om snel subsidie aan te kun-
nen vragen bij de gemeente. In eerste in-
stantie hebben ze de rekening van de
dorpsraad hiervoor geleend. De subsidie
was hard nodig want op de bankreke-
ning van de vorige oranje vereniging
bleek maar een paar tientjes te staan.

Het was nog even zoeken naar de oude
statuten en dat is met hulp ook gelukt.
Toen konden ze van start: Marleen had
al contacten gelegd met enkele dames en
via facebook werd er een oproep ge-
plaatst, al snel was de club compleet. 
1 keer per maand komen Marleen van ‘t
Hof, Monique Verrijzer, Juana van de
Maale, Mathilde Schoenaker, Elfriede
Wandel,  en Iris Lievense samen om

plannen te maken, vergunningen rege-
len, en dat blijft niet bij koningsdag al-
leen! Sinterklaas is ook al uitgenodigd
op ons dorp. Misschien ook Haloween
en een rommelroute.
Juana vindt het erg leuk om met deze
groep activiteiten te organiseren voor
het dorp. Iris houdt de website en insta-
gram bij en heeft de nieuwsbrieven en

flyers gemaakt. Ze stropen de mouwen
op! Toch wordt er ook benadrukt dat ze
hopen op ideeën uit het dorp, iedereen
mag meedenken. Het zou ook leuk zijn
als er een man in de Oranje vereniging
kwam; een andere kijk op zaken, ideeën
en praktisch meehelpen en denken.

De Oranjevereniging heeft duidelijk
goed contact en connecties met de

dorpsraad: Een ste-
vig orgaan om op
terug te vallen. 
Zo ook met Nieu-
werkerk Bruist!
(o.a. geholpen met
tekeningen van de
ring voor vergun-
ningen) 
Ons Dorpshuis
staat open voor sa-
menwerking met
het Sinterklaasfeest.
Mathilde vindt het
leuk om voor de
kids in Nieuwerkerk
weer wat te gaan re-
gelen. Allemaal voor
het sociaal belang
maar vooral gezel-
ligheid, zegt El-
friede.

De Oranje vereni-
ging kan leuke acti-
viteiten organiseren
d.m.v. subsidie
maar ook door
sponsoren. 
De Sponsoren op
dit moment zijn be-
drijven die spullen
of lekkers uitdelen.
Ook hoopt de ver-
eniging op beta-
lende leden uit het
dorp. Vrijwilligers
op de dag zelf zijn

ook hard nodig.

Contact: 
oranjeverenigingnieuwerkerk@hotmail.com 
of bel Marleen van ’t Hof 
tel. 06 57995075 en voor de liefhebbers
ook te volgen op facebook en instagram.

H o e r a a a a a a
we hebben weer een 
oranjevereniging!
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Iedereen in Nieuwerkerk en
omstreken kent het dorpshuis
‘Bij ons’. Wat een heleboel
mensen niet weten, ik wist het
ook niet, is dat iedereen die
daar werkt vrijwilliger is ook de
beheerster van het dorpshuis
Ellen Niemans-Douma. 

Zeeuwland is eigenaar van alle
dorpshuizen op Schouwen-
Duiveland. Vele dorpshuizen
vallen onder een gezamenlijke
stichting met een bestuur. 

Dat is net even anders bij het
dorpshuis in Nieuwerkerk. Dat
heeft een eigen stichting en be-
stuur. Het dorpshuis van Nieu-
werkerk is ook het enige dorpshuis
dat zonder enige subsidie een prima
bestaansrecht heeft. 

Van een vervallen dorpshuis dat het was
tot wat het nu is, is er heel wat water
door de Oosterschelde gegaan. Van ie-
dere kop koffie die werd verkocht ging
het geld in de spaarpot en daar werden
eerst nette kopjes en schotels van ge-
kocht. 

Toen de spaarpot genoeg gevuld was
werd het dorpshuis opgeknapt. Vele
uren hebben de vrijwilligers gezwoegd,

geploeterd en geverfd om het te maken
zoals het nu is en dat is een hele verbe-
tering dat staat als een paal boven water.
Vroeger was het een kale zaal waar je
binnen kwam zonder een greintje gezel-
ligheid. Nu is het een gezellige huiska-
mer waar je binnenkomt, een huiskamer
die ietsjes groter is dan de meeste huis-
kamers in de huizen van Nieuwerkerk.
Dat moet ook als je ziet hoeveel mensen
‘Bij ons’ weten te vinden. 

Iedere dag is er wel iets te doen. Van
een privé feestje als een verjaardag of
een bruiloft tot een bridgemiddag of

avond, een dartclub, een dansavond
op donderdagavond en de laatste za-
terdag van de maand een hele avond
gezellig dansen voor iedereen die geen
les meer heeft.

De seniorenmiddag is een groot succes,
iedere maandagmiddag is het gratis en-
tree vanaf 13.30 – 16.00 uur. De men-
sen kunnen koersballen, sjoelen, breien
en haken, kaarten maken, kaartje leg-
gen. De gezelligheid en het sociale ge-
beuren is van groot belang daar wordt
de middag hoofdzakelijk voor georgani-
seerd. Voor eenieder is er een gratis

kopje koffie of thee met iets lek-
kers erbij en om 15.00 uur kun-
nen de mensen een drankje kiezen
en krijgen daar een hartig hapje
bij, de vaste vrijwilligster voor die
middag is Sylvia en zij doet dat
met enorm veel plezier ‘Ik geniet
hier echt heel erg van, de mensen
zijn aardig en waarderen het
enorm dat dit in het dorpshuis
voor iedereen gedaan wordt. 

Door een middag gratis gezellig-
heid met koffie/thee en daarna een
hapje en drankje merk je dat het
voor de mensen belangrijk is, ook
om bij te praten en een spelletje te
doen. Mensen die het nog niet
kennen worden van harte uitgeno-
digd om te komen en sfeer te
proeven. 

Het dorpshuis van Nieuwerkerk  ‘Bij ons’.
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We hebben nu 25 – 30 personen, het
maximum is nog lang niet bereikt.’
Ellen vertelt: ‘Iedere eerste zaterdag
van de maand hebben we een maal-
tijd voor jong en oud. We koken dan
met verse producten en we doen dat
voor een heel schappelijke prijs. Voor
de drankjes vragen we een reële prijs.
De deur gaat dan om 17.00 uur open
en de maaltijd begint om 17.30 uur.
2 februari hadden we 65 personen.
Het is belangrijk dat men zich van tevo-
ren aanmeldt, we moeten de producten
wel inkopen. We willen het dorpshuis
heel laagdrempelig houden. Zo kunnen
mensen hier hun feestje geven. Dat kost
niets daar staat tegenover dat wij de ca-
tering doen en de drankjes. Dat is een
heel mooie deal. Wil je als commercieel
bedrijf of startend bedrijf hier een
ruimte huren dan zijn de huren comfort
de huurprijzen van de stichting dorps-
huizen.’ Het dorpshuis is van binnen nu
wel schitterend verbouwd maar de bui-
tenkant loopt daar nog wel bij achter.
Heel binnenkort komt daar verandering
in en wellicht bij het verschijnen van de
Gruttenpraet is er al een start gemaakt.
‘Zeeuwland gaat het buitengebeuren
voor haar rekening nemen. We krijgen
een terras voor de deur net zoals het nu
is maar dan beter en de bomen die de
stenen hier gevaarlijk met hun wortels
omhoogduwen worden gerooid en het
parkeerterrein wordt vernieuwd.’ Dat
het meer dan nodig is dat het buiten op-
geknapt wordt zal niemand ontgaan
zijn. Het team bestaat uit veertien per-
sonen. Ook Ellen is vrijwilliger en wordt
niet betaald. Volgens de vrijwilligers die

ik spreek is Ellen zeven dagen per week
bezig in of met het dorpshuis. Het is
niet alleen maar het bezig zijn in het
dorpshuis maar er moet ook administra-
tie bijgewerkt worden. De agenda moet
bijgehouden worden, de planning van
de vrijwilligers geregeld en allerlei din-
gen die bij het beheer van een dorpshuis
horen. Het is geen baan van 9 -5 uur en
zeker geen 40 uur per week. 60 à 70 uur
per week is voor Ellen niet vreemd. Zij
doet het met liefde voor mensen en de
Nieuwerkerkse gemeenschap dat straalt
af op de vrijwilligers die zijn zeker zo ge-
dreven als Ellen. Ja, een goeie ‘baas’ le-
vert goed ‘personeel’ dat geeft het
dorpshuis de uitstraling die het nu heeft
en zeker in deze setting nog lang zal
voortduren. 

Dit jaar zal het dorpshuis de koningsdag
niet meer organiseren want er is een
nieuwe Oranjevereniging die het nu
gaat maken. Dat zal nog wel even wen-
nen zijn na zoveel jaar de Koningsdag
organisatie maar Ellen gunt deze nieuwe
vereniging alle kansen en veel succes. In-
zetten voor de gemeenschap daar staat
zij en haar team vrijwilligers helemaal
achter. 

Wil je meer informatie of je aanmelden
voor de maaltijden ‘Bij ons’ ga dan naar
de facebook pagina ‘Bij ons’ 
of bij op de website; www.bijons.nl 
of mail naar: info@ons-dorpshuis.nl

Tekst: Riet Meerkerk

Foto’s: Saskia Folmer

We hebben hier dagelijks mee te maken,
maar we staan er niet altijd bij stil.  
Wereldwijd vormt plasticafval een pro-
bleem. Het milieu in de wereldzeeën
wordt behoorlijk aangetast. Let ook eens
op het zwerfafval  bij ons in de buurt.
Bij het kopen van onze dagelijkse bood-
schappen kunnen we een heel kleine bij-
drage leveren om het plasticafval te
verminderen. 
De vraag is hoe. Het gaat om produkten
die men in een supermarkt moet afwe-
gen, bijvoorbeeld groente.
Voor we verder gaan eerst de benodig-
heden. 
Die zijn: • Een goede middelgrote plas-

ticzak
• Een stukje hout, bij voorkeur
triplex, afmetingen ongeveer
10x4 cm.(in de plasticzak be-
waren)

Men koopt groente die je af moet
wegen, bijvoorbeeld witlof. Doe de
groente in de plasticzak en weeg deze af.
Druk op de knop om de afrekenbon te
ontvangen. Plak deze op bovengenoemd
stukje hout.
BIJ DE KASSA:
Haal bovengenoemd stukje hout uit de
plasticzak.
Leg uit wat de bedoeling is en overhan-
dig plasticzak met inhoud aan de kas-
siere.
Geef kassiere bovengenoemd stukje
hout met daarop geplakte afrekenbon.
De kassiere weegt af en haalt laatstge-
noemd stukje hout door de scan, waarna
de hele zaak is afgerekend.
Stop het houtje weer in de plasticzak en
herhaal bovengenoemde procedure tot-
dat de plasticzak is versleten.
Wat net zo belangrijk is om over boven-
genoemd onderwerp eens, bijvoorbeeld
tijdens de avondmaaltijd, te praten.

P.van der Male
Dolfijnstraat 25

Boodschappen
en plastic
verpakking.



EVEN
VOORSTELLEN

Mijn naam is Chris Timmerman.
Sinds vorig jaar ben ik voorzitter
van onze Dorpsraad. Nadat ik al
meer dan tien jaar op Nieuwerkerk
werkte, ben ik ruim 40 jaar geleden,
hier met mijn vrouw komen
wonen.
Nieuwerkerk is een prachtig dorp
met ruimte en veel winkels.
Na 50 jaar werken in ons familiebe-
drijf, ben ik in 2016 met pensioen
gegaan.
Toen ben ik lid geworden van de
Dorpsraad.
Er was een vacature voor een con-
tactpersoon met bedrijven, dus dat
leek me wel wat.
Naast mijn verplichtingen voor de
Dorpsraad probeer ik zoveel moge-
lijk te bewegen en buiten te zijn,
wandelen, fietsen, zwemmen.
Als voorzitter van de Dorpsraad wil
ik proberen dingen aan te dragen
die de leefbaarheid van het dorp be-
vorderen. Verder hoop ik dat er
meer samenhang in het dorp mag
komen en een soort omzien naar el-
kaar voor de hele bevolking.

Ik ben Hennie van der Graaf.
Mijn functie in de dorpsraad is er
zijn voor ondernemers en vraag-
stukken ideeën in het algemeen. Dit
doe ik nu zo’n 3 jaar. Toevallig had
ik een uitnodiging gezien voor
Openbare Vergadering en gerea-
geerd op de vacature. Eigenlijk
omdat ik persoonlijk wel wat kritiek
had op enige zaken. De enige oplos-
sing is om dan te proberen er zelf
iets aan te doen. DR kan daarvoor
een tool zijn. Ik hoop op deze ma-
nier op meer kennis over het dorp
en meer contact met de bewoners.
Getrouwd met Esther en we heb-
ben 3 kinderen. We wonen nu 19
jaar in Nieuwerkerk. Mijn dage-
lijkse werk is ondernemer in de Lo-
gistieke sector in Rotterdam. Ik
speel nog steeds voetbal bij SV Dui-
veland te Oosterland. Ik loop graag
hard, heb veel gedoken in Zeeland
en buitenland. Mijn hobby is ook
het houden van Koikarpers, Genie-
ten van de weekenden in de tuin.
Inmiddels ook over gegaan tot het
Bourgondische leven wat er toch
wel is in Zeeland. 
Mijn streven is om alle verenigin-
gen/Stichtingen  in het dorp helpen
om meer samen te werken en on-
derlinge geschillen in welke vorm
dan ook weg te halen. Daardoor
verwacht ik dat het door samenwer-
king tussen iedereen in het Dorp
het net zo’n leuk en levendig dorp
wordt als de andere dorpen in
Schouwen.
Een leuk succesje van Dorpsraad:
we hebben enthousiaste mensen ge-

vonden die met steun van
de DR de Oranje Vereni-
ging weer nieuw leven in is
geblazen. 

Ik ben Monique Verrijzer.
Mijn functie in de dorpsraad is be-
stuurslid en ik vertegenwoordig de
senioren en de verenigingen.
Eind vorig jaar ben ik gevraagd om
in de dorpsraad te komen, omdat er
wat bestuursleden waren  vertrok-
ken en ze wel wat nieuwe leden
konden gebruiken. 
In het dagelijks leven woon ik al-
weer ruim 20 jaar samen met mijn
man en twee kinderen van 19 en 16
jaar en een zwarte labrador in Nieu-
werkerk.

Ik werk als ambulanceverpleegkun-
dige in Zierikzee en omdat daar zo-
veel tekorten zijn in het personeel
werk ik full time en soms wat meer. 
Naast de dorpsraad zit ik in het be-
stuur van Nieuwerkerk Bruist en de
Oranjevereniging.
Ik zit in de dorpsraad,omdat ik het
belangrijk vind dat deze blijft be-
staan. Om zo betrokken te zijn met
alles wat er op ons dorp afspeelt en
hier hopelijk een positieve bijdrage
in kan leveren.
Dit dorp moet leefbaar blijven voor
jong en oud ongeacht hoe je denkt
en gelooft, het dorp mag nog meer
een eenheid worden vind ik.
We hebben gelukkig nog voldoende
ondernemers en winkels op het
dorp en met het verenigingsleven zit
het ook wel goed. 
Zowel de tennis, de voetbal als het
zwembad draaien goed en dat
brengt de jeugd bij elkaar.

Mijn naam is Joop Kort. 
Geboren en getogen op Nieuwer-
kerk.
Ik mag sinds september 2011 deel
uitmaken van de dorpsraad eerst als

lid later als penningmeester. Verder
houdt ik mij bezig  met verkeer en
veiligheid op ons dorp. En probeer
een aantal keren per jaar naar de ge-
meente te gaan voor overleg.
.Waarom zit ik in de dorpsraad: ge-
woon om wat voor het dorp te kun-
nen betekenen.
In het dagelijks leven ben ik Lijn-
dienst buschauffeur bij een onder-
neming in Zierikzee.
Het zou zeer prettig zijn als de in-
woners in Nieuwerkerk eens meer
in actie komen voor ons dorp. Zoals
het de laatste jaren gaat op konings-
dag is toch eigenlijk diep triest.
Vooral jonge ouder met kinderen
mogen wel wat meer initiatief
tonen, is mijn persoonlijke mening.

Waarom moet u gevraagd worden ?
Voor 2020 staat een belangrijk item
op de rol en wel de dorpsvisie: wat
betekent: waar willen we de ko-
mende 10 jaar heen met ons dorp.
Denk aan leefbaarheid, bereikbaar-
heid en sociale veiligheid zijn toch
belangrijke thema’s.
We hebben inmiddels een prachtig
winkelgebied maar dat is nog niet
voldoende ??
Ook moeten jonge ouders zich
kunnen vestigen op Nieuwerkerk,
terwijl nieuwbouw niet meet moge-
lijk is (op dit moment). Kortom er
is nog genoeg te doen op ons mooi
dorp.

Mijn naam is Marije Matthijsse.
Ik heb me in augustus vorig jaar bij
de dorpsraad aangesloten.
Na te zijn opgegroeid in het
Schouwse Elkerzee, ben ik in 1999
hier op Duiveland komen wonen.
Ik heb Nieuwerkerk leren kennen
als een dorp met hardwerkende, on-
dernemende inwoners die dankzij
de inzet van vele vrijwilligers gezel-
lige verenigingen in stand weten te
houden en mooie initiatieven van

de grond krijgen. In mijn beleving
is het een dorp waar iedereen zich
thuis kan voelen. Ook het hoge
voorzieningenniveau dat zich steeds
verder uitbreidt is iets om trots op
te zijn.
Binnen de dorpsraad hou ik me
achter de schermen bezig met be-
stuurlijke ondersteuning en het
meedenken over de verschillende
onderwerpen die aan bod komen.
Daarnaast zal ik me in de toekomst
specifiek gaan richten op het thema
veiligheid. Ik vind het erg leuk om
het reilen en zeilen op het dorp eens
vanuit een andere invalshoek te
kunnen benaderen en op deze ma-
nier mijn steentje bij te dragen.

Mijn naam is Jac Rens
Bestuurslid dorpsraad Nieuwerkerk,
ik beheer de website ingekomen
post en behandel vragen over open-
baar groen.
Ben gevraagd voor de Dorpsraad en
zit er intussen al weer 10 jaar in.
Woon 36 jaar in Nieuwerkerk en
heb bij de gemeente Duiveland en
later Schouwen-Duiveland gewerkt.
Geniet sinds 2004 van een welver-
diende oude dag.
Ik houd bijen als hobby en ben se-
cretaris van deze vereniging op
Schouwen-Duiveland.

Mijn naam is Marleen van ‘t Hof.
De functie die ik bekleed is be-
stuurslid en ik vertegenwoordig
Jeugd, onderwijs en sport. 
Eind vorig jaar ben ik samen
met Monique Verrijzer gevraagd
om bestuurslid te worden in de
Dorpsraad. 
Ik woon nu ruim 10 jaar met veel
plezier in Nieuwerkerk samen met
mijn man Mike en mijn 2 kinde-
ren Bryce en Jaloe. Ik ben werk-
zaam in de psychiatrie.  
Nieuwerkerk is een mooi dorp met
veel faciliteiten en ondernemers
waar we trots op mogen zijn. 
De reden dat ik ja gezegd heb op de
vraag of ik bestuurslid wil worden
in de Dorpsraad is omdat ik het een
mooi idee vind dat we de verschil-
lende bestuursorganen die werk-
zaam zijn hier op het dorp te
kunnen verbinden, dit wordt mede
mogelijk gemaakt omdat ik ook be-
stuurslid ben van Nieuwerkerk
Bruist, lid van de jeugdcommissie
tennis en dit jaar samen met Moni-
que Verrijzer een start gemaakt heb
met de Oranjevereniging. 
Verbinding waarbij iedereen op dit
dorp zich gehoord en erkend voelt
lijkt soms ver weg maar met elkaar
vind ik dat een mooi streven voor
de toekomst van ons Dorp en dat
van onze kinderen. 

Met vriendelijke groet,
Marleen van ‘t Hof-Groenenberg
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Gruttenpraet
Beste Nieuwerkerkers 
en belangstellenden. 

Heeft u nog leuke foto’s, ideeën of zin
om iemand in het zonnetje te zetten? 

Een mooi (reis)verhaal? 

Een advertentie te plaatsen? 

Dan kunt u contact opnemen via 
dorpskrant@nieuwerkerk.nu

Wij proberen een en ander in het 
volgende nummer te plaatsen. 
Zorg dat uw bijdrage voor de vol-
gende Gruttenpraet (mei 2019) 
vóór 8 april 2019 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.

Weet u dat..
• een Nieuwerkerks schoolmeisje 2 x

zilver behaalde in Londen als kara-
tica.

Weet u dat..
• als u op maandagmorgen rond 10.30

uur een boodschap doet in de
kaas/vleesboerderij aan de Stolpweg
u daar een tweeling aantreft

Weet u dat..
• deze bejaarde tweeling houden van

regelmaat, structuur. Al zo’n 45
jaar(!) komen ze rond die tijd en al-
tijd op maandag.

Weet u dat..
• een Nieuwerkerkse archiefspeurder

samen met een collega de titel vrij-
williger van 2018 kreeg van het ge-
meentearchief

Weet u dat..
• een Nieuwerkerks echtpaar over

rouwverwerking praatten in het tv-
programma  “Joris zoekt troost”

Weet u dat..
• er een reportage over een Nieuwer-

kerkse sportpsycholoog te zien was
op omroep Zeeland

Weet u dat..
• er iemand in Nieuwerkerk haar spe-

ciale konijnen verblijfplaats Zoo
Nieuwerkerk noemt

Weet u dat..
• zij daar succesvol het langharige ras

Teddy Widders fokt.
Weet u dat..
• Een Nieuwerkerkse imker al  40 jaar

bijen houdt. Hij werd hiervoor on-
derscheiden.

Weet u dat..
• het Steenzwaenshof is keurig ver-

nieuwd. De oudste bewoonster,
mevr. Geluk 98 jaar,  mocht samen
met de burgemeester de opening
verrichten. 

Weet u dat..
• dit gebeuren o.a. door een in Nieu-

werkerk opgegroeide fotojournaliste
werd vastgelegd

VO
O
R D

E LIEFH
EBBERS VAN

 SU
D
O
K
U



GRUTTENPRAET NR. 13 - MEI 2019 11

Van de Dorpsraad 

Als u dit leest zitten we midden in het
voorjaar. De winter is voorbij, een
winter die niet erg winters was.
Een terugblik naar de afgelopen peri-
ode. In januari hadden weer een
openbare vergadering, met ook
nieuwjaarsreceptie.  De drukte viel
wat tegen, maar het was goed elkaar
als dorpsgenoten weer te ontmoeten.
Op de vergadering konden we kennis
maken met de mensen die de Oran-
jevereniging een herstart hebben ge-
geven. Het was een leuke presentatie
van een enthousiast team.
Ze zitten ook vol plannen en hebben
weer een aantrekkelijk programma
voor de Koningsdag opgesteld.
Verder was er volop gelegenheid el-
kaar het beste toe te wensen onder
het genot van een hapje en een
drankje.

Herdenking
Op 1 februari jl. mochten weer onze
jaarlijkse herdenking houden van de
Watersnoodramp 1953.
Er was veel belangstelling om de bij-
eenkomst bij te wonen.  
Fijn dat onze Muziekvereniging
O&U weer medewerking kon verle-
nen.  
De scholen hadden dit jaar een be-
langrijke bijdrage. Fijn dat de verha-
len op deze manier onder de jeugd
bekend worden en bekend blijven. 

Winterbuffet
In het kader van “thuis in de kern”
was er op 2 februari een Winterbuffet
voor -65+.
Een leuk stukje samenwerking tussen

Dorpshuis en Dorpsraad: Een maal-
tijd voor oudere dorpsgenoten, voor
rekening van de Dorpsraad. 

Open Monumentendag
Het Comité Open Monumentendag
van de Gemeente Schouwen-Duive-
land is al druk bezig met plannen
voor de Open Monumentendag op
zaterdag 14 september a.s. 
Dit keer is er geen speciale aandacht
voor ons dorp, maar het blijft de
moeite waard de open monumenten
op ons dorp te bezoeken. Te zijner
tijd zullen de bekende media daar
melding van maken. 

Kringloopwinkel
Vanuit de Christelijke organisatie
voor ontwikkelingssamenwerking
“Woord en Daad” worden plannen
ontwikkeld om, wellicht in het oude
pand van de Jumbo, een kringloop-
winkel op te starten.
De winkel gaat draaien met vrijwilli-
gers. Als er voldoende zijn kan het
project van start. 
Laten we hopen dat dit lukt, en er
aan de pand weer invulling kan wor-
den gegeven.

Welkomstpakket
Sinds enkele jaren heet de Dorpsraad
alle nieuwe inwoners welkom met
een pakket van Zeeuwse producten
met in gesloten aanbiedingen van on-
dernemers van ons dorp.
Dit wordt bijzonder op prijs gesteld.
Bent u de laatste maanden in ons
dorp komen wonen en heeft u nog
niets ontvangen? Meldt u dan bij de
Dorpsraad.

Volgende openbare 
vergadering
In september hopen we weer een
openbare vergadering te houden. 
We willen u daar allen nu al voor uit-
nodigen. 
“Wat mogen we verwachten van de
volgend jaar op te stellen Dorpsvisie
van ons dorp”, zal een van de agen-
dapunten zijn.
Te zijner tijd ontvangt u van ons een
uitnodiging met de volledige agenda.

Chris Timmerman 
voorzitter Dorpsraad Nieuwerkerk
e.o.
info@dorpsraadnieuwerkerk.nl

Dogfood-Service.nl
Depot: Burg. Van Eetenstr. 11 - Nieuwerkerk

Gra t i s  b e zo r g i n g  i n  d e  r e g i o

DOG SHIT
klinkt iets komischer dan Honden poep, maar

er is niks komisch aan.
Al lopend door Nieuwerkerk zie ik  de Oost-
straat vol hondenpoep liggen, in de perkjes, op
het gras daar en de stoepen. Ook de Unastraat
ligt vol dikke drollen en einde Unastraat op dat
leuke grasveldje tegen de rijksweg aan, waar
kinderen graag zullen willen spelen en ouderen
op het bankje zouden willen zitten, ligt het vol
poep!
De paar meter naar het bankje toe, moet je je
door een stel  hondendrollen doorworstelen
wil je bij het bankje of de prullebak kunnen
komen. Terwijl er hondenpoepzakjes hangen en
er een prullebak staat om ze in te doen!!! On-
gelooflijk!

Af en toe kom ik in de verleiding om de drollen
van andere honden op te gaan ruimen, maar
het is toch van de zotte!
Zo n kleine moeite om dit zelf te doen, van je
eigen hond, is net als bij een eigen kind,  een
stuk minder erg , als van een vreemde hond.

Ook onze eendenplas ligt vol, waar de jeugd
zo graag zou willen vissen en spelen, zonder
om tientallen hondendrollen heen te moeten
bewegen. Buiten de hondendrollen zijn het ook
een hoop ganzenpoepen helaas (stuk minder
vies, daar ganzen vegetarisch eten). Een prach-
tige groep ganzen, maar voor veel mensen zijn
ze wat intimiderend met zo velen,  en zeker
voor kinderen!

Alle perken, grasvelden, veldjes en stoepen in
het dorp zijn er niet als hondentoilet!
Maar voor het zicht, om te spelen etc. Dat veel
mensen vandaag de dag van een hond genieten
is fijn, maar ruim aub. de hondenpoep in het
dorp op! Zo fijn voor ieders leef plezier!

Het is even wennen, een zakje mee, een prul-
lebak opzoeken, maar als het eenmaal in je sys-
teem zit, prima te doen!
Moet er niet aan denken dat er in Nederland
weer een leefregel bij zou moeten komen,
zoals in Engeland waar 1000 pond boete op
het laten liggen van een hondendrol zit (er is
geen drol in het land te bespeuren, dus het
werkt wel!)!

Laten we aub ons eigen vuil op ruimen! Men-
sen krijgen een hekel aan honden, terwijl die
er niks aan kunnen doen. Maar wel 2 tot 3
drollen per dag draaien, die 2 tot 3 weken
nodig hebben om te verteren. Tel uit je winst
op stoep en op gras.......

Inge Lievense.
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De weersvooruitzichten waren slecht.
Zou het wel door kunnen gaan?
Mogen de springkussens blijven staan
etc etc. Op de dag zelf viel het alles
mee. Geen regen, best wel wat wind
maar ook een regelmatig zonnestraal-
tje. 
We begonnen het feest met een Au-
bade. Daarna werd er bij Hebron en
de Steenzwaenshof koffie met gebak
genoten. 
Vanuit de Steenzwaenshof begon de
versierde wagens, fietsen en skelters
optocht. Voorop een tractor met
leuke muziek en ook de zon ver-
welkomde ons! Het eindpunt van

de optocht was op de Ker-

kring waar eerst
even lekker wat
gedronken en
gegeten werd.
De prijsuitrei-
king, gedaan
door de kinder-
burge-
meester
Stan
van der
Wek-
ken en
Ellen
Nie-
mans.
Een
beker
voor de win-
naars en een troostprijs voor de rest. 
Café Charlie heeft zijn pop-up bar op-
gezet en langzaam loopt het ook hier
op de kerkring wat voller. 
De spelletjes gaan van start, er is veel
animo! We lopen de spelletjes langs. Er
zijn onder andere zak lopen, spijker-
poepen en allemaal andere oer Hol-
landse spelletjes. 

Daar horen we muziek, het ijsmeisje
en de Hollandse kar komen aanrijden
en nemen hun plek in op de Kerkring.
Wat een gezelligheid! 
Ondertussen is de vrijmarkt begonnen,
het ziet er gezellig uit in de Hoge
Kerkstraat! De enige straat die feeste-
lijk is versierd. Wie weet komen er vol-

gend jaar meer versierde straten bij.
We gaan verder met de zeskamp. Op
het laatste moment zijn er nog een
hoop kinderen bijgekomen, gelukkig
want we begonnen de dag met weinig
aanmeldingen. Het was wat koud maar
van de spellen van de zeskamp kregen
we het toch wel warm! Wat was het la-
chen!

Tijdens de zeskamp is ook de enter-
tainment voor de kinderen van start
gegaan. Pony rijden, kampvuur
marshmallows maken en kleuren. 
De dag loopt alweer tot zijn eind. De
kinderdisco begint. De kinderen staan
lekker te dansen terwijl de mannen en
vrouwen staan te genieten van een

drankje. 
Wij sluiten af en gaan ons klaar
maken voor de feestavond bij café
Charlie! 

Wij van de Oranje vereniging
vonden het

een ge-
slaagde
eerste Ko-
ningsdag
nieuwe stijl.
Er zijn altijd
dingen die
anders of
beter kunnen.
In korte tijd
hebben wij
deze Konings-
dag gerealiseerd
en wij kijken
nu al uit naar

volgend jaar. Wij willen
alle vrijwilligers bedan-
ken voor het helpen op
deze dag! Ook willen
wij Bakkerij Ten hove,
Arco Pieper, Jumbo
Schot, Flikweert,

Theetuin de
Stokroos, HE
Logistics B.V.,
De Reus aan-
hangwagens en
techniek,
Zeeuws IJs-
meisje, Saskia
Folmer, De Vlie-
ger en NDRK
Creatieve Com-
municatie bedan-
ken voor het

sponsoren. En dan tot slot willen wij
natuurlijk alle mensen die ons verblijd
hebben met hun komst bedanken, ho-
pelijk tot volgend jaar! 

Groetjes Iris Lievense van de Oranje-
vereniging.

Koningsdag 

2019 
Nieuwerkerk



Op vrijdag 21 en
zaterdag 22 juni 
is het
zover:
Twee heel
speciale dagen: 
Het 10de
weekend 
Nieuwer-
kerk Bruist!

Dagen waar wij, als
bestuur, met z’n
allen naar uitkijken. We
hopen jullie ook!!!

Een weekend waarin alle vaste on-
derdelen, zoals de Sport– en Spel-
ochtend, de viswedstrijd, de
avondmarkt, de Dikke Banden Race,
het schminken, cupcakes versieren,
het Bolus eten, de Ringrijders, de

deelname van de Schietvereniging,
het bellenblaasdansen, de zandbak
en de draaimolen terug zullen

komen maar natuurlijk doen we
ook wat extra’s dit jaar! 

Je kunt dit jaar meedoen 
aan een Lego Bouwwedstrijd. 

Hiervoor moet je je via de site    
inschrijven, 
net als voor de viswedstrijd.  

De formulieren hiervoor 
staan van 3 t/m 17 juni op de site. 

Voor de  Boluseetwedstrijd 
moet je je inschrijven bij bakkerij
ten Hove! 

Verder vind je in Punt 3 een Photo-
booth!

Ken je dat ?? 
Zo’n hokje waar je al dan niet ver-
kleed met meerdere mensen op de
foto kunt? Hier kun je heel de mid-
dag gratis foto’s laten maken. Hart-
stikke leuk om samen met vrienden
of vriendinnen te doen.  
Ook kun je dit jaar weer basketbal-
len en komt onze eigen Gwen van
Oeveren terug. 

Puur genieten!! Tijdens de avond-
markt zal DJ Matthijs van Mourik
de muziek verzorgen!

We zijn nog bezig om het pro-
gramma volledig rond te krijgen en
misschien hebben we daarbij nog wel
een mooie verrassing in petto. Dus
hou de website in de gaten. Die
wordt de komende weken ingevuld
met de tot nu toe bekende program-
maonderdelen. 

Dus hou dit weekend vrij en kom
gezellig naar de Kerkring. 
Van ‘s morgens tot ‘s avonds is er op
beide dagen voor ieder wat wils!! 

Groetjes,  Bestuur Stichting Nieu-
werkerk Bruist!

Nieuwerkerk Bruist! 2019

Nieuwjaarswens 
aan alle lezers van Gruttepraet,
beetje laat maar goed bedoeld.

Wim en Bea Kesteloo 

We hebben een tuna gevangen van
15 kg. Dat is te veel voor ons, dus
willen we de vis weggeven aan de
inwoners van het eilandje No-
muka in Tonga (Tasman noemde
het Rotterdam in 1643). 
Polka komt op het rif, het stoten gaat
door merg en been, we zijn bang ons
schip te verliezen. Een paar sterke man-
nen zwemmen ons zwaarste anker uit en
trekken Polka vier uur later met onze

grote lier in veiligheid en verankeren
Polka in een klein ondiep haventje.
We praten over onze angst met een vis-
ser. Hij raadt me aan naar Kelefesia te
gaan, het is er erg mooi, en als ik daar
binnen durf te varen zal mijn zelfver-

trouwen wel terugkomen. Het is moei-
lijk, ik klim er in de mast om de ingang
van de baai te vinden tussen de brekers,
en vaar dan de baai in. De angst is over-
wonnen.
Het is er zo mooi dat we verwachten
Adam en Eva tegen te komen.
We hopen dat U dit jaar niet te vaak
angst hoeft te overwinnen.

De rest van het verhaal van Bea over
10 jaar zeilen met Polka staat nu met
foto’s op
http://www.zeelandnet.nl/communi-
ties/kesteloo

Veel leesplezier, Wim en Bea.
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Hierbij mijn kookrecept

Bourgondisch potje
van Anita Kort

Ingrediënten voor 4 personen:
500 gram minikrieltjes
2 teentjes knoflook
2 fijn gesneden lente-uien of 
1 fijn gesneden ui
150 gram biefstuk in smalle reepjes
1 bakje magere spekreepjes
1 rode paprika in smalle reepjes
1 dun gesneden prei
1 doosje champignons
olijfolie
peper
zout

BEREIDING
Bak de minikrieltjes in een koekenpan in
de olijfolie 10 minuten goud bruin. 
Schep de minikrieltjes uit de pan
bak in de overgebleven olie de magere
spekreepjes bruin.
Voeg de fijngesneden(lente-ui), knoflook
(uitgeperst), gesneden champignons
paprika en prei toe en laat dit even beet-
gaar bakken.
Voeg de reepjes biefstuk toe en bak deze
even rondom bruin.
Voeg tenslotte de minikrieltjes toe en
serveer dit gerecht met een heerlijke
frisse salade.

Eet smakelijk!

Ik geef de pollepel door aan Carolien
Kooijman

Gratis naar een museum, 
gratis mossels eten en nog
een gratis fotoboek toe.
PLANNETJE MAKEN.
Een Nieuwerkerker werd door journaliste
Manon vanuit Breda gevraagd of hij en Joop
mee wilde werken aan een artikel in het blad
van de Zonnebloem. Bij Joop gaat deze
Nieuwerkerker op bezoek en daarnaast gaan
ze overal naar toe. In Nieuwerkerk: naar de
vliegsimulator,  scootmobiel  testen in een
Nieuwerkerkse garage, dorpshuis: voorlich-
ting woningisolatie/zonnepanelen.

De twee wilden wel meewerken. Maar het
plan werd uitgebreid. De vraag was nu:
“Wat zou uw bezoekgast nog eens graag wil-
len doen? Wij, de Zonnebloem, willen dat
betalen en er een reportage over maken.
Denk er eens over na en overleg eens met el-
kaar.”
Joop  wou graag het watersnoodmuseum
weer eens bezoeken.
Toen kwam de volgende vraag van Manon:
“Wij willen er een Zeeuws tintje aan geven.
Een mosselmaaltijd.”

Enkele maanden later leest Joop het artikel
van Manon in het blad van de Zonnebloem,
ZON, dat zij hem toestuurde. Dit leest hij
dan:

“EEN DAG ALS DIT 
IS EEN CADEAUTJE”.
Joop wilde graag naar het vernieuwde Wa-
tersnoodmuseum. Vrijwilliger Jan neemt
hem mee voor een bezoek.  Aansluitend
schuift Joop bij Jan thuis aan voor een mos-
selpannetje. “Wat was het indrukwekkend,
hè Jan?”

Joop ( 88)kijkt enorm uit naar de bezoekjes
van Jan. Samen praten over sport , politiek,
zijn leven of Nieuw-Zeeland.  Genieten van
een muziekuitvoering, een film of  een dagje
terug naar de plekken van Joop’s jeugd in

Amsterdam (naar ‘t monument van vaders
verzetsgroep en de buurt van Joop’s jeugd).
Waar hij opgroeide als zoon van een bloe-
menventer. Zijn enige broertje overleed toen
hij vijf jaar was en ook zijn vader stierf jong.
Na het overlijden van zijn moeder emi-
greerde Joop naar Nieuw-Zeeland, waar zijn
dochter Karin woonde. Toen zij met haar
kinderen emigreerde naar Australië, kon hij
niet mee en besloot terug te keren naar Ne-
derland.

VREEMD EN ALLEEN.
Joop belandde in Bruinisse, waar hij nie-
mand kende. Toen stond Jan op de stoep.
“Met Jan kan ik alles bespreken. Ook het
gemis van Karin en de kinderen. Hij is er al-
tijd voor me en  betekent heel veel voor
mij.” 
Tijdens het bezoek aan het Watersnoodmu-
seum is hun band zichtbaar. De mannen
gaan samen helemaal op in de verhalen en
de foto’s. En vallen samen stil bij het zien
van de namen en de spullen van mensen die
nooit thuis terugkeerden. “Heb je het
koud?”, vraagt Jan zorgzaam als het fris
wordt. Joop schudt van nee.
Later schuift Joop aan bij Jan en zijn vrouw
Coby, waar hij zich de dampende mosselen
goed laat smaken. “Na iets aangrijpends
hoor je samen te zijn”, zegt Jan. “Joop heeft
veel meegemaakt in de oorlog en daarna.
Toch heeft hij altijd goede zin. Dat vind ik
leuk aan hem. Als ik iets voorstel zegt hij:
wanneer gaan we?!” Joop lacht. “Jij brengt
zoveel moois in mijn leven. Zelf vind je het
maar gewoon, maar het is heel bijzonder.
Een dag als dit is een cadeautje!” 

Jan de Jonge.

Een greep uit Joop’s bewogen leven:
12 jaar: fietst met bonkaarten, radio- en wapenonder-

delen op z’n borst geplakt door Amsterdam en
de Haarlemmermeer

14 jaar: leert met licht wapen te schieten (een Bren) en
gebruikt dat daadwerkelijk bij een schietge-
vecht met de Duitse bezetter.

24 jaar: behaald de bevoegdheid nieuwe Fokker vlieg-
tuigen in te vliegen

25 jaar: behaald de bevoegdheid testpiloot
54 jaar: behaald burgerluchtvaart vliegbrevet
59 jaar: mantelzorger voor steeds zieker wordende

moeder
63 jaar: vier jaar intensieve mantelzorg eisen hun tol.

Joop overleeft maar net twee zware   hartope-
raties.

88 jaar : Joop heeft nog volop plezier in het leven.
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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
Zandweg 31
4301TA  Zierikzee

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
Gerry van de Sande
Postbus 146
4300 AC Zierikzee
Bezoekadres:
Stolpweg 4b
4306 BG Nieuwerkerk
www.sknwk.nl
Secretariaat@sknwk.nl

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
Chris Timmerman
0111-641637
info@dorpsraadnieuwerkerk.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
nuyens@zeelandnet.nl

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

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

Gereformeerde Gemeente 
in Nederland
Stationsstraat 9
4306 BC
Nieuwerkerk

School met de Bijbel
Schoolstraat 34
4306 CH Nieuwerkerk
administratie@schoolmetdebijbelnieu-
werkerk.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

www.gruttepikkers.nl
Steven Neele
redactie@gruttepikkers.nl
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Lekker zwemmen in de Dol-fijn. 
Jan de Jonge

Zwembad Dol-fijn
bestaat dit jaar vijf-
tig jaar. 
Boerenschuur wordt omge-
bouwd tot zwembad.
In de jaren zestig van de vorige eeuw
ging Nieuwerkerk uitbreiden. Rond en
op het erf van boer Gaanderse. Daar
stond nog een boerenschuur. Als we
daar nu eens een zwembad van maken?
Dat deed men en  in mei 1969 werd het
zwembad opgeleverd. 
Dhr. F. Schuiling maakte de bouwteke-
ningen, bouwbedrijf L. Boogert bouwde
het samen en onderaannemer Korpo-
raal. Het grondwerk en riolering werd
door aannemer A. Wandel verzorgd,
elektra door firma Matthee te Ooster-
land, schilderwerk door  fa.Wesdorp,
Oosterland en D. Hanse, Sirjansland
smeedde het smeedwerk.
Nelleke Clarisse en dhr. H. van der Werf
hadden de naam : Dol-fijn bedacht. 
Zij onthulden die naam bij de opening
van het zwembad op 17 mei 1969.Bad-
meester Groenenberg en de heren 

D. van der Wielen en ( zwem)meester 
J. van Sluis zwommen het zwembad
“open”. 
Zwemsters van zwemvereniging de Zee-
paardjes uit Zierikzee overhandigden al
zwemmend bloemen en enveloppen aan
de gedeputeerde en zijn vrouw. Ge-
schenken waren er van alle constructeurs
van het zwembad. Een aquarium voor
tropische vissen, twee klokken, een rij-
wielstandaard en twee bloembakken.  

Afzwemmen.
Eind augustus ’69 zwommen de eerste
jongens en meisjes af, die opgeleid
waren door de badmeester  en zijn assis-
tente Joke Roks. De Zierikzeese
Nieuwsbode, 28 augustus ’69, schrijft:
Geslaagd ( jongens): Leo Wandel,
Evert, Peter en Robert van de Zande,
Rien Hage, Jaap den Molenaar, Cor
Quist, Kees Rotte en Rokus Visser.
Meisjes: Anneke Wandel, Eline Ren-
tier, Inge Tanis, Betsy Bom, Jannie
Hage, Lucienne Hendriks en Liesbeth
Visser.

Zwemwedstrijden.
Goede zwemmers, “waterratten”,  waren
toen bij de jongens Rien van der Wie-
len, Hans Lievense en Jan van de Velde;
bij de meisjes Saar Folmer, Cora Geuze

en Nelleke Kik.
Bij schoolwed-
strijden tussen
Nieuwerkerk en
o.a. Middelhar-
nis en Stel-
lendam blonken
Marjan Folmer
en Annet Ver-
boom;  Laurens
Kik en Gerrie
Flikweert uit.

Het zwembad timmerde goed aan de
weg. Allerlei zwemactiviteiten werden
georganiseerd voor de jeugd, maar ook
voor ouderen en enige tijd trainden de
duikverenigingen van Vlissingen en
Oolgensplaat  ’s winters in het Dol-fijn. 
Op enig moment kwamen ook leden
van d’Antilope ( vereniging lichamelijk
beperkten) zwemmen en bewegen in het
extra verwarmde bad.
In de loop der jaren heeft men een breed
scala van zwemmogelijkheden opge-
bouwd. Op hun website( www. zwem-
baddolfijn.nl ) en in de Gruttenpraet (
nov.2018) kunt u dat lezen.

“À me nooit nie”, zeiden de
Nieuwerkerkers. 
Toen in 1998 B&W en de raad van de
gemeente Schouwen Duiveland stelde
dat het zwembad gesloten moest wor-
den. Werkgroep ‘Behoud zwembad
Dol-fijn’ ging de strijd aan. Het zwem-
bad bleef!
Stichting zwembad Dol-fijn nam met de
steun van meer dan 500 donateurs de
exploitatie van ’t zwembad over. 

Gelukkig werd vorig jaar bekend dat het
Dol-fijn nog tien jaar allerlei zwemple-
zier mag bieden.
Diegenen die bij de plannen in de jaren
zestig schamper zeiden: 
“Ze graven daar in Nieuwerkerk een
gat en dan denken ze we hebben  een
zwembad “ worden al jaren in het on-
gelijk gesteld.

Stichting Dol-fijn

Zwembad Nieuwerkerk
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Van een bruiloft komt een bruiloft is het
gezegde, Wans en Lydia Dooge zijn het
levende bewijs hiervan. Ze ontmoeten
elkaar tijdens een bruiloft van een
gezamenlijk
familielid in
2008. Wans had
toen net de twee
huisjes in de
Hoge Kerkstraat
gekocht. Toch
duurde het nog
vele maanden
voor ze elkaar
weer zagen.
Wans hoorde dat
het meisje waar
hij zijn oog op
had laten vallen
weleens ver weg
zou kunnen gaan, Canada. Dus de
stoute schoenen aangetrokken en
contact opgenomen met Numansdorp.
Van het één kwam het ander en in 2010
zijn ze getrouwd. Wans Dooge is
bouwkundige bij Bouwbedrijf Boogert.
Lydia was onderwijsassistent in Hendrik
Ido Ambacht. Zolang er geen kinderen
waren was dat geen probleem. Gelukkig
voor Wans en Lydia kwamen deze er
wel, drie gezonde kinderen Rosaly van
7, Jonathan van 5, Anne-Lynn van 4,

Tim de oudste van 14 jaar uit een
eerdere relatie van Wans maken er een
heel gezin van. Dat geeft een heel andere
indeling in het leven van het stel. De
kinderen naar de oppas brengen dat
voelde niet goed. Zeker niet als je dan

ook nog vele uren moet rijden. Een
andere baan wat dichterbij was een
uitkomst, alleen drie dagen drie uurtjes
werken en per gewerkte dag vijf uur de

kinderen bij
een oppas, dat
was niet zoals
Lydia het
gewenste.
Vanuit het
dorp kwam
een dringende
oproep voor
een gastouder
om kinderen
overdag op te
vangen. Dát
werd het werk
voor Lydia,
pedagogiek

had ze al in haar pakket. Het huis
kinderproef maken ook geen probleem,
dan nog wat controles, dat was nog even
een spannend moment, Kinder-EHBO-
diploma halen en de klus was geklaard.
Iedere week heeft Lydia een volle agenda
met vijf oppaskinderen en de eigen
kinderen. Ga er maar aanstaan.
Stilzitten is er niet bij. Wans zijn
ervaring als bouwkundig tekenaar is een
pré als je een project oppakt om van
twee oude huisjes in Nieuwerkerk één

bewoonbaar en energiezuinig ruim
woonhuis gaat maken. Wans kocht de
huisjes om ze op te knappen, één om in
te gaan wonen en de tweede om na de
verbouwing te verkopen. Daar was
Lydia nog niet bij ingepland. Dat werd

anders na hun bruiloft. Van twee huizen
één maken is geen probleem, wel als het
de oudste, of bijna oudste huisjes van
Nieuwerkerk zijn. Dan gaat het om de
verschijningsvorm en de schilderachtige
kwaliteit. Als ik ernaar kijk denk ik
schilderachtig is het zeker maar ook een
nachtmerrie. Tijdens mijn bezoek gaat
Wans er eens rustig voor zitten en dan
komt een ordner ter grootte van een
dikke trilogie in het kwadraat op tafel.
Je moet allerlei historische gegevens
aanleveren wil je in aanmerking komen
om te mogen verbouwen. Gelukkig was
de kennis van Wim Kesteloo aanwezig
over de historie over het dorp, die
mochten ze gebruiken voor een deel van
het benodigde rapport. We spreken dan

over begin 2015. 3 Oktober 2018 waren
alle vergunningen rond. Drie lange jaren
aan gegevens verzamelen, vele
gesprekken en vele tekeningen en vele
van weet ik veel wat er nog meer bij
komt kijken om je droom op papier tot
werkelijkheid te maken. Woorden als
‘bouw historische verkenning met
waarde stelling’ en alle technische
woorden die rond mijn oren vliegen.
Dat is alleen nog maar het papier en
praatwerk. De echte bouw moet dan
nog beginnen.  Daarnaast moet je toch
wel enige kennis van verbouwen
hebben. Gelukkig was die volop
voorhanden. Wans zelf een
bouwkundige dan heb je wel het een en
ander in je mars. Voordeel is dat er
kennis is bij Bouwbedrijf Boogert waar
hij werkt. In de voorgevel van de Hoge
Kerkstraat 14 zit een hectometersteen
gemetseld met 60 hectometer tot het
centrum van Zierikzee. Kun je, je
voorstellen dat er door de Hoge
Kerkstraat Duitse tanks hebben
gereden? Zo komen uit de verhalen en
het struinen in de archieven allerlei
verhalen naar boven die je, je nu niet

De leukste

straat 
van

Nieuwerkerk.
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meer voor kunt stellen. Al zijn vrije
avonden heeft hij gestoken in Autocad
tekeningen voor monumentenzorg bij
de Provincie Zeeland en de gemeente
Schouwen-Duiveland. ‘Ik heb heel veel
steun gehad van Leon Kaagman
werkzaam bij de Provincie in verband
met de: Provinciale Impuls Wonen
kregen we subsidie voor het
samenvoegen van twee woon-
bestemmingen. Ook aan Michel
Verduin en zijn opvolger Dirk Jan
Verboom van de gemeente Schouwen-
Duiveland voor het vergunningentraject
had ik veel steun.’ Als in kernen de
verloedering toeslaat omdat huizen niet
te verkopen zijn of naar toeristen gaan

en de huizen dan grotendeels van het
jaar leegstaan is er een subsidie in het
leven geroepen. Als je twee of drie kleine
huisjes samen gaat voegen dan kun je
aanspraak maken op: *PIW- Provinciale
Impuls Wonen om verloedering tegen te
gaan en kernen leefbaar te houden. Je
moet wel aan verschillende eisen
voldoen. Hoe dan ook het is en blijft
een hele klus. Alle vrije dagen zijn
gevuld met verbouwen. De eerste keer
dat ik Wans en zijn vader een actieve
zeventiger bezig zag, waren ze de grond
vijfenveertig centimeter aan het uit
graven in nummer 14, toen dacht ik, die
zijn aan het vechten tegen de bierkaai.
Ik zag de muur en mijmerde: ‘Eén
duwtje en het pand valt om.’ Dat was
niet het idee dat vader en zoon voor
ogen hadden. De deur stond open en

het was voor mij een
dingetje van ‘rijp voor de
schroothoop’ dat dacht ik
allemaal verkeerd. Wans
toont me de opgravingen
die tevoorschijn zijn
gekomen vanonder de vloer
van het huisje. Een
schapenkaak een
koeienkaak een pijp en nog
meer van de meest
uiteenlopende attributen.
Dat is echt genieten dat dan
weer wel maar al dat werk?
Ik neem mijn ‘hoge zijde’
hoed af voor dit project. Na
het zien van de tekeningen
was ik helemaal om. Dit
wordt een paleisje waar het
hele gezin nog jaren met
enorm veel plezier kan
wonen. Wans de verbouwer
met hulp van de kinderen
en zijn vader zijn een mooi
team. Lydia verblikt of
verbloosd niet bij het zien
van de tekeningen en heeft het volste
vertrouwen in de deskundigheid. Dat
moet ook wel want zij heeft haar handen
vol aan de eigen kinderen en de
kinderen die aan haar zijn toevertrouwd
als gastouder. De Hoge Kerkstraat
nummer 14 en 16 moeten het karakter
van het straatje een nog mooier aanzien
geven dan het nostalgische,
schilderachtige dat het nu al heeft.
Inmiddels is de betonnen vloer in
nummer 14 gestort. Wat er nog meer
gebeurd is na het schrijven van dit stukje
weet ik niet maar stil zitten is er niet bij.
Het oude raampje boven de deur komt
terug. De oude stenen die er hier en daar
nog inzitten… zouden de leken onder
ons die herkennen? Bij mijn vraag
hoeveel jaar er voor dit project zijn
uitgetrokken werd er toch wel even
gekeken van: ‘Wat denk je dat ik
vakantie ga houden?’ Nee er wordt
gewerkt en gezwoegd en volgens mij
toch ook wel genoten van het project.
Gelukkig voor Wans en Lydia zijn zij
niet de enigen in de straat die aan het
klussen, verbouwen en zwoegen zijn. In
bijna alle huizen in de leukste straat van
Nieuwerkerk, wordt wel een klusje of
grote klus geklaard. Als over enkele jaren
alle huizen zijn opgeknapt en veranderd

zijn van klushuizen naar paleisjes dan
wordt dit gegarandeerd het mooiste
straatje van Nederland. Wans denkt wel
dat er meer mensen moeten weten dat
de PIW-subsidie bestaat omdat het
kansen biedt aan mensen die niet vies
zijn van de handen uit de mouwen te
steken en twee of drie huizen naar eigen
inzicht en met een blijvend karakter
samenvoegen. Het zou zonde zijn als alle
oude huisjes verloederen of door
vakantiegangers gekocht worden.
Gelukkig is hier een stokje voor
gestoken zodat de kernen hun
leefbaarheid behouden en niet dood zijn
in de winter en half leefbaar in de zomer.
Zo blijven ook de jongeren behouden
voor Schouwen-Duiveland. We hopen
wel dat als het project klaar is we weer
terug mogen komen voor nieuwe foto’s
van de panden.

*PIW – Provinciale Impulsief Wonen
regeling. In 2019 draait alweer de 8e
ronde, de regeling is te raadplegen op
https://www.zeeland.nl/subsidie-
aanvragen/provinciale-impuls-wonen

Tekst: Riet Meerkerk
Foto’s: Saskia Folmer
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Wat een
verhaal
Door Albert Talen.

Het zal ongeveer  ruim 20 jaar
geleden zijn dat er ski vakan-
ties werden aangeboden naar
Erzurum, in het oosten van
Turkije, dicht bij de grens met
Iran. Wij hadden destijds nog
geen camper en besloten dit
maar eens te proberen. Dat
hebben we geweten. De reis
ging natuurlijk per vliegtuig en
dit verliep voorspoedig. Het
was een complete pakketreis
inclusief een all inclusive hotel.
De eerst dag dat we gingen
skiën was het bewolkt. Maar
eenmaal met de lift naar boven
daar was het erg mistig. Nu is
het zo dat als je in bekend ge-
bied in de mist terechtkomt, je
jezelf al niet  kunt oriënteren,
laat staan in een vreemd ge-
bied, met gebrekkige of geen
wegwijzers. Dus dat werd pro-
beren om achter je voorgan-
ger aan te gaan, liefst met een
fel gekleurd jack,  hopende dat
die de piste naar beneden wist
te vinden. Uiteindelijk zijn we
beneden gekomen. De vol-
gende dagen was het gelukkig
stralend weer.  En het was
weekend, de bevolking  was
aan het barbecuen in de

sneeuw en wij gleden er met
de skilift  bijna overheen, een
aparte gewaarwording. Een
stukje verder, nog steeds in de
skilift dachten we wolven te
zien liggen in de sneeuw, maar
het bleken toch (wilde) hon-
den te zijn. Gelukkig ging het
skiën nu beter, maar het mate-
riaal van de liften was aftands,
en sanitair niet aanwezig.  Maar
ons hotel was dichtbij, en daar
was het goed vertoeven. We
hebben daar natuurlijk mensen
ontmoet, een echtpaar kwam
uit Middelburg, en had daar
een coffee shop, in de goede
zin van het woord,een koffie
huis dus.
Dit bestaat trouwens nog
steeds, in de St. Janstraat bij de
Vismarkt. 
Ook hebben we een Belgisch
echtpaar ontmoet, zij woon-
den al 20 jaar in den Haag, en
hij werkte  daarbij het octrooi
bureau.
De man heette Rafael de
Roeck, en was een te zelfver-
zekerde blaaskaak, met wilde
verhalen over fietsvakanties
met het vliegtuig naar Corsica
en Sardinië, samen met chirur-
gen en andere hoog geplaats-
ten. 
En het dreigen met schade
claims toen de fietsen niet op
tijd waren aangekomen, en
eten van foie gras (ganzenle-
ver) en  drinken van exclusieve

wijnen op kosten van de vlieg-
maatschappij. Het zal allemaal
wel.  Toen hij hoorde dat Jan,
de man uit Middelburg een
koffiehuis had, was het gelijk:
wij komen bij je langs en  dan
drinken we champagne. Jan zei
zachtjes: “dat ék dus nie
éé”.Rafael hoorde het niet.  Hij
is trouwens nooit langs ge-
weest daar, wij wel.    
In het hotel waren ook Rus-
sen, Rusland is niet zover weg
daar vandaan. Deze waren
toen ook al onbeschoft, en lie-
ten de stapels papiergeld uit-
bundig uit  hun zakken hangen,
waarmee natuurlijk het
(on)nodige werd aangeschaft.
Op een dag hadden we een
excursie naar de stad. Het was
ook overdag heel erg koud.  En
s,nachts vroor het meer dan
20 graden. Op de stoepen lag
een ijslaag, geen sneeuw, van
ca. 20 centimeter dik. Omdat
als de zon er op kwam het ijs
ging smelten, en omdat de
straten niet vlak waren, liep er
dan wat water naar beneden,
en zodra er geen zon meer
was, was het onmiddellijk weer
bevroren. We keken nog in een
kappers zaakje waar  men met
een fluitketel op een potkachel
op klanten wachtte. De ijzeren
buitendeuren met enkel glas
vroren bijna aan je handen
vast. Het was te koud om nog
veel verder te kijken, en als je

uit de bus stapte,
stonden er gelijk
kinderen om je
heen, om te pro-
beren papieren
zakdoekjes aan
je verkopen. Dan
maar terug naar
het hotel. Er
reden 2 bussen,
wij zaten in de
achterste. 
De eerst bus
braakte een
grote zwarte
rookpluim uit de
uitlaat en onze

bus ging er zo kort achter rij-
den, dat het bij ons een beetje
mistig werd binnen, lekker
hoor.
Na nog een paar dagen skiën,
waarbij de Belg ons trots
meldde dat hij de afdaling zon-
der te stoppen had gedaan,
gingen we weer huiswaarts.
Later werden deze reizen ook
niet meer aangeboden, maar
het was achteraf wel leuk.

Het was 2 jaar geleden, onze
camper was inmiddels ver-
kocht, dat we in de winter op
vakantie waren in Albufeira, in
de Portugese Algarve. Om die
tijd is het daar meestal lekker
weer, maar niet druk.
Op een gegeven moment zit-
ten we daar op een terras, en
er komen een paar mensen bij
ons zitten.
We hoorden wel dat het Bel-
gen waren, dus dat vroegen we
ook. Ja maar wij wonen al 40
jaar in den Haag.  
Albert vroeg, heb je soms bij
het octrooi bureau gewerkt.
Dat was inderdaad het geval.
De man stelde zich onmiddel-
lijk voor als de Roeck, ja zei
Albert: “Rafael de Roeck.”
Amai, hij kent alleszins mijne
naam nog zunne”.

En daar kwamen de verhalen
weer. Hij was met pensioen en
was in Portugal om een huis te
kopen om daar permanent te
gaan wonen. En als buitenlan-
der hoefde je de eerst 10 jaar
geen belasting te betalen vol-
gens hem. Het zal wel. 
Wij hadden er weer snel ge-
noeg van, en wilden opstap-
pen. Maar niet voor dat we
coordinaten hadden uitgewis-
seld. Hij bedoelde de adressen 
En hij zou ons thuis komen be-
zoeken. We hebben hem ons
kaartje gegeven, nooit meer
iets van gehoord(gelukkig) .

Maar wat een verhaal toch?
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In het keuveltje zet ik mensen in de aan-
dacht die vrijwillig wat doen voor en op
het dorp of een bekend gezicht zijn. Vaak
zijn dat mensen die zelf niet zo graag in
het zonnetje staan maar bescheiden op de
achtergrond iets voor de samenleving be-
tekenen.
Zo zat ik vanochtend aan tafel bij Steven
Neele thuis. Hij had me al eens gemaild
over de dorpskrant en of we misschien de
krantjes digitaal aan konden leveren. Hij is
namelijk al een tijdje bezig met een web-
site voor Nieuwerkerk en zoekt informa-
tiebronnen, foto’s, geschiedenis en
praktische info over Nieuwerkerk voor
zijn website. Nu is deze informatie ver-
deeld over internet en moet je goed en
lang zoeken wil je gericht wat weten.
Door de opzet van zijn website
www.gruttepikkers.nl staat alles bij el-
kaar.
Steven heeft mij een rondleiding gegeven
door zijn ontworpen website waar alles te
vinden is over Nieuwerkerk. Voor de basis
van de website hanteert hij de volgende
pijlers:
• Actueel
• Informatief
• Verbindend
• Vermakend
Dit alles ondersteund door een goed ge-
vulde beeldbank, bestaande uit (histori-
sche) foto’s en video’s en een grote
databank met heel veel informatie.
Bovenaan de site staan kopjes met thema’s
die je aan kan klikken om vervolgens di-
rect een link te volgen naar de juiste in-
stantie, wetenswaardigheden, geschiede-
nis, foto’s en verenigingen die te maken
hebben met ons dorp. Hij heeft al maan-
den voorwerk gedaan en wilt het dan ook
pas presenteren als hij tevreden is. Hij
houdt duidelijk niet van half werk. De lan-
cering zal begin april zijn. Interessant voor
Nieuwerkerkers, verhuisde Nieuwerker-
kers en andere geïnteresseerden!
De bedoeling is om steeds meer gegevens
te verzamelen zodat de website niet alleen
up-to-date is met dagelijks nieuws, maar
ook als naslagwerk fungeert dat je ook

later nog eens terug kunt lezen. Bewaard
voor de toekomst. Voor ons collectief ge-
heugen. Hij noemt het dan ook niet voor
niets: hét dorpsportaal van Nieuwerkerk
Jong en oud kan hier vinden wat ze nodig
hebben en interessant vinden. De informa-
tie van www.gruttepikkers.nl wordt ook
via sociale media als Facebook, Twitter en
Instagram gedeeld. Zodat iedereen op de
hoogte blijft via de voor hem of haar ge-
wenste kanalen.
Steven hoopt op veel respons van de web-
sitebezoekers, dat iedereen ook informa-
tie aanvult en oude, nieuwe of bijzondere
foto’s en video’s opstuurt. Meld gerust
ook de evenementen aan of een leuk (zelf-
geschreven) artikel, zegt Steven; dat kan je
heel makkelijk doorgeven via een formu-
lier op de website of het algemene email-
adres: redactie@gruttepikkers.nl
Steven vindt zichzelf niet echt een repor-
ter, hij maakt liever foto’s. Dus stuur je
anekdotes en dorpsverhalen maar door!
Steven werkt part-time bij Indaver, in Vlis-
singen-Oost. Indaver is een bedrijf dat zich
bezig houdt met duurzaam afvalbeheer in
binnen- en buitenland. Hij werkt hier als
coördinator Facilitaire Zaken. Hij werkt
part-time, net als zijn vrouw Nelleke,
zodat ze het huishouden met 2 kinderen

samen op rolletjes laten lopen. Als Tijm
(11) en Lizzie (8) naar school zijn, heeft
Steven onder andere ook tijd voor zijn
hobby fotografie en vrijwilligerswerk bij
voetbalvereniging S.K.N.W.K. Sinds hij
vanaf zijn 4e jaar van Kerkwerve naar
Nieuwerkerk verhuisde is hij een echte
Nieuwerkerker geworden. Al in zijn jonge
jaren kreeg hij interesse in computers; in
eerste instantie vooral vanwege de spel-
letjes, maar toch al vrij snel wilde hij het
systeem snappen en begon te program-
meren. Zo heeft Steven in het verleden
ook websites gemaakt. O.a. voor de scho-
lengemeenschap van zijn vrouw, waarvoor
hij een huiswerkplatform ontwikkelde,
waardoor ieder kind op zijn/haar niveau
een huiswerkplanner had. Daarnaast heeft
hij de website van S.K.N.W.K.
(www.sknwk.nl) ontwikkeld en voor
Peter van der Cingel Bestratingen de web-
site www.mooistraatje.nl bedacht en ge-
maakt. Hij kent veel mensen op
Nieuwerkerk en heeft veel interesse in
het dorp. Dit alles bij elkaar is waarom hij
deze website is begonnen.
Het is echt de moeite om eens op het ge-
makje op deze site te kijken; voor je het
weet zit je een uur: zó leuk en interessant!
Nu ik stiekem als één van de weinigen
mee kon kijken op www.gruttepikkers.nl,
ben ik ook zeker benieuwd wat jij er als
lezer van vindt! 
Steven trouwens nog meer. 
Ik kijk uit naar: www.gruttepikkers.nl

Keuveltje 
met Steven Neele
door Roelie Deurloo
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Een trouwfoto van
meer dan honderd jaar
geleden
Via het Thoolse gemeentearchief ont-
ving ons eigen gemeentearchief een aan-
tal foto’s die te herleiden zijn tot de
familie Van Poortvliet, die in Nieuwer-
kerk heeft gewoond. Eén van de foto’s is
die in 1915 werd genomen op een brui-
loft. Kunnen we nu, honderd jaar later,
nog achterhalen wie er op die foto staan?

Het huis op de foto zal voor veel Nieu-
werkerkers nog goed te herkennen zijn.
Het is de vroegere pastorie van de Gere-
formeerde Gemeente aan de Ooststraat
nr 8. In 1940 werd het gekocht als pas-
torie voor ds. J.D. Barth, die al in 1942
overleed. In de jaren 1963-1970
woonde ds. J. Karens er en in de jaren
1980-1985 ds. M.J. van Gelder. In
2002 werd het statige pand verkocht aan
Tonny van der Wielen en Jacqueline
Quist, die er nog wonen.

De woning Ooststraat 8 werd in 1914
– dus meer dan honderd jaar geleden –
gebouwd voor rustend landbouwer Pie-
ter Boudewijn van Poortvliet (1861-
1930), die al in 1907 op 46-jarige
leeftijd was gaan rentenieren.  Zijn ou-
ders, Johannis van Poortvliet en Helena
van der Slikke, hadden zich in 1858
vanuit Sint-Annaland gevestigd op de
hofstede Steenzwaan. Dat is de boerderij
aan het eind van de Capelleweg, tegen-

over de weel, nu bewoond door Thonie
Steendijk. Deze boerderij was in het
verre verleden, vanaf 1687, lange tijd
bewoond geweest door de familie Jume-
let, toen nog geen vissersfamilie. De fa-
milie Van Poortvliet pachtte de boerderij
van Abraham Caland (1789-1869), wa-
terbouwkundig ingenieur te Zierikzee.
Diens kinderen, onder wie ingenieur
Pieter Caland, ontwerper van de
Nieuwe Waterweg, verkochten de hof-
stede met maar liefst 66 ha grond in
1869 aan de familie Beeckmans uit Ant-
werpen, die tot 1901 eigenaar zou zijn. 

Bij de verkoop in 1869 was sprake van
“bijna geheel nieuwe timmer”. Dat
klopt, want op 15-07-1867 had zoon
Pieter Boudewijn, zes jaar oud, de eerste
steen gelegd voor de nieuwe woning, die
pas in 2010 zou worden afgebroken. Op
de tweede foto ziet u dat woonhuis van
de boerderij Steenzwaan.

Vader Johannis van Poortvliet overleed
in 1888. Toen Pieter Boudewijn, de
enige zoon in het gezin, in 1890
trouwde met Adriana Elizabeth Bruijn-
zeel (1863-1934), eveneens afkomstig
uit Sint-Annaland, kwam hij op de hof-
stede. Zijn moeder verhuisde naar Zie-
rikzee. Piet van Poortvliet boerde goed.
Hij kocht de hofstede met 66.80.16 ha
grond op 21-06-1901 voor fl. 85.000,-
van de Belgische eigenaren, en bleef tot
1921 eigenaar. Hij behoorde tot de tien
rijkste inwoners van Nieuwerkerk.

In 1907 ging Piet van
Poortvliet dus al ren-
tenieren. Hij besloot
de hofstede te ver-
pachten en ging op
zoek naar een pachter.
Eén van de door hem
aangezochte kandi-
daat-pachters was
mijn overgrootvader,
de dan 50-jarige Pieter
Flikweert, die zeven
zoons had, de oudste
op dat moment 17
jaar. Hij durfde vol-
gens overlevering het
avontuur niet aan en
bleef woonachtig op
De Eerste Heul. Uit-
eindelijk werd de uit
Renesse afkomstige
Klaas Steur, in dat-
zelfde jaar gehuwd
met Adriana Cornelia

Struijk, afkomstig van de hofstede
Landzicht aan de Zonnemansweg, pach-
ter voor een periode van veertien jaar.
Na afloop van die termijn, in 1921, ves-
tigde hij zich op een boerderij in de
Camperlandpolder te Kamperland,
waar later zijn zoon boerde. Vanaf 1921
tot heden is de boerderij Steenzwaan be-
woond door drie generaties Steendijk.

Piet van Poortvliet ging in 1907 wonen
in de dubbele woning, nu Ooststraat 10
en 12, die in 1899 was neergezet door
de gebroeders Willem en Cornelis Brou-
wer, die vanaf 1903 ook de naar hen ge-
noemde Brouwerstraat ontwikkelden.
Deze woning werd enkele jaren gehuurd
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door huisarts Spruijt en vanaf 1907 dus
door Van Poortvliet. De wel erg grote
woning werd in 1914 gesplitst in twee
woningen. Het linkerdeel, nu Ooststraat
12, werd de pastorie van de vlakbij ge-
legen Gereformeerde Kerk; in het rech-
terdeel, nu Ooststraat 10, gingen de
gebroeders Brouwer zelf wonen. Nadien
werd deze woning bewoond door de fa-
milie Boogert en door de familie Tiele-
man.
Vanaf 1 april 1914 bewoonde het echt-
paar Van Poortvliet dus de woning op
de foto. Zij gingen er wonen met alle
vier hun dochters, die zijn afgebeeld op
de derde foto. Oudste dochter Helena
Tanna verliet al heel snel het huis: zij
trouwde op 20 mei 1914 met Leendert
Jacobus van Nieuwenhuijzen, landbou-
wer in de Oudepolder te Sint-Philips-
land. De twee jongste dochters zochten
hun echtgenoot buiten de agrarische we-
reld. Derde dochter Johanna Willemina
trouwde in 1922 Johan George La Seur,
tandarts in Zierikzee. Jongste dochter
Willemina Johanna trouwde pas in
1934 met haar volle neef Abraham Jo-
hannis Bierens, notaris te Sint-Anna-
land. Vader Van Poortvliet had als
rentenier de tijd om zich meer maat-
schappelijk in te zetten. In 1903 was hij
al gekozen tot lid van de gemeenteraad
van Nieuwerkerk, die op dat moment
bestond uit zeven leden, van wie er twee
wethouder waren. Vanaf 1916 zou hij
zelf nog drie jaar wethouder zijn, tegelijk
met Job van de Zande van de Hooge
Hoeve. Toen het in 1919, door de in-
voering van het algemeen kiesrecht, ge-
daan was met de hegemonie van de
grote boeren, moest Van Poortvliet als

gemeenteraadslid het veld ruimen. Hij
zou de latere pastorie blijven bewonen
tot aan zijn overlijden in 1930; zijn we-
duwe woonde er tot zij in 1934 over-
leed.

In 1915 was het de beurt aan tweede
dochter Tanna Helena (1892-1966) om
in het huwelijksbootje te stappen. Zij
trouwde met een dorpsgenoot: Hub-
recht Cornelis van de Zande (1892-
1969), die ter onderscheiding van zijn
verschillende naamgenoten als H.C. be-
kend stond. Ter gelegenheid van hun
huwelijk werd de trouwfoto gemaakt.
De foto is bijzonder omdat het pas ge-
bouwde woonhuis erop staat. Maar het
was in die tijd sowieso niet standaard
dat dergelijke foto’s werden gemaakt. De
foto biedt bovendien een mooi inkijkje
in de boerenstand van Nieuwerkerk.

Op de trouwfoto zijn de bruid (in
bruidsjurk) en de bruidegom (links van
haar) duidelijk te herkennen, zittend op
stoelen. Bruidegom H.C. van de Zande
was de enige zoon van Job van de Zande
en Cornelia Johanna van Oeveren, sinds
1890 woonachtig op de Hooge Hoeve
bij de kruising van Stoofweg en Veld-
damseweg. Het bruidspaar Van de
Zande-van Poortvliet ging in 1915 deze
boerderij bewonen. Op de foto is geheel
links de vader van de bruidegom zicht-
baar: Job van de Zande (1858-1932).
Hij was geboren op de hofstede Bouw-
lust aan de Capelleweg en zou van 1917
tot 1932 wethouder zijn. Zijn echtge-
note Cornelia Johanna van Oeveren
(1860-1937) is herkenbaar als de enige
vrouw in klederdracht. Zij was geboren
op de hofstede Spaanse Zee in de Bed-
dewaardepolder. Direct naast Job van de
Zande is de oudste zus van de bruid
zichtbaar met daarnaast mogelijk haar

echtgenoot. Daarnaast staan, voor het
raam van hun woning, de ouders van de
bruid: het echtpaar Van Poortvliet-
Bruijnzeel. De twee jongste zussen van
de bruid staan in lichte jurken aan
weerszijden van de bruid.
Zesde van rechts staat Job Nicolaas Bou-
man (1866-1953) van Zeemanslust,
buurman van de familie Van de Zande;
zijn vrouw Toontje Cornelia Boogerd
(1872-1957) zit waarschijnlijk op de
stoelen als tweede vrouw van rechts. He-
lemaal vooraan zit waarschijnlijk burge-
meester Jakobus Bouman (1859-1948),
landbouwer op De Wereld; zijn vrouw
Maatje Frederika Krepel (1863-1951)
staat waarschijnlijk helemaal rechts op
de foto. Vierde van rechts is mogelijk
hoofdonderwijzer M.J. Waale (1865-
1935).

Het echtpaar Van de Zande-van Poort-
vliet, op deze foto in het middelpunt
van de belangstelling, zou  tot 1947 op
de Hooge Hoeve wonen. Zij kregen
twee kinderen, een zoon en een dochter.
Zoon Job zou zijn vader opvolgen als
boer op de Hooge Hoeve. Anno 2019
woont hun achterkleinzoon Robbert
van de Zande met zijn gezin op deze
mooie boerderij.

H.C. van de Zande en zijn vrouw gin-
gen in 1947 rentenieren. Zij betrokken
toen de woning Ooststraat 51, direct
naast Zonnehoek. H.C. was bestuurlijk
zeer actief. Zo was hij vanaf 1929 ge-
zworene van het waterschap Vierbannen
van Duiveland en vervolgens vanaf
1947-1958 de laatste dijkgraaf van dat
waterschap, was hij zeer actief als voor-
zitter van de herverkaveling na de ramp
van 1953 en was hij van 1931 tot 1950
lid van Provinciale Staten van Zeeland.
Verder was hij van 1929 tot 1952 voor-
zitter van de boerenorganisatie ZLM op
Schouwen-Duiveland en was hij in
1925 een van de oprichters van de Nieu-
werkerkse Boerenleenbank, waarvan hij
ruim dertig jaar, tot 1956, secretaris was.
Maar zo ver was het allemaal nog niet
op het moment dat deze foto  in 1915
genomen werd.

Als iemand nog meer namen weet van
de personen op de foto, dan graag een
bericht aan ondergetekende via asflik-
weert@zeelandnet.nl.

André Flikweert (met dank aan Jan van
Driel)


