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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:
Janet van As, Nathalie de Bilde,
Jan de Jonge, Riet Meerker en
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 is alweer najaar. 

Dus moeten we de kleding weer wis-
selen van dunne zomerse stofjes met
korte mouwen naar dikke truien en
lange mouwen. Ook moet de verwar-
ming weer op gang komen. 
Het was ook dit jaar weer een mooie
zomer met vele activiteiten in ons
dorp zoals onder andere Nieuwerkerk
Bruist.
Intussen heeft “de oude Jumbo” een
nieuwe bestemming gekregen, is de
Polderweg van een nieuw wegdek
voorzien en zijn er voetgangers-over-
steekplaatsen aangebracht. Ook
wordt er hard gewerkt rondom de
Hubo en op de Weel.

In de vorige Gruttenpraet stond de
noodkreet “hulp gevraagd”. Omdat
het toch steeds problematischer
wordt om Gruttenpraet elke keer “ge-
vuld” te krijgen - ondanks de aanmel-
ding van 2 nieuwe medewerksters -
heeft het bestuur besloten af te zien
van verder uitgaven van Grutten-
praet.

Op deze plaats willen wij iedereen die
heeft bijgedragen aan Gruttenpraet,
in welke vorm dan ook, heel hartelijk
danken.
Janet van As, Roelie Deurloo,  
Jan de Jonge, Riet Meerkerk, 
Mark de Jager, Nathalie den Boer
en Cees de Graaf.

Ik wens u veel leesplezier 
in deze laatste Gruttenpraet.

Cees de Graaf
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Fanfare is verleden tijd
Er schijnt een uitdrukking te bestaan:
‘De fanfare gaat nooit verloren.’ Helaas
is dat na 118 jaar wel het geval met de
fanfare Oefening en Uitspanning
(O&U) uit Nieuwerkerk. Voor de zo-
mervakantie is de stekker uit de fanfare
getrokken.

Zoals zoveel verenigingen en clubs liep het
leden aantal terug. Op het laatst waren
nog 20 leden actief in het korps. Vorig jaar
waren er nog enthousiaste jonge mensen
die goed konden spelen en trouw op de
repetities kwamen. Maar… verandering
van school en/ of opleiding doen de clubs
de das om. Vroeger speelde alles zich af op
en rond het dorp. Tegenwoordig kun je
geen opleiding meer volgen zonder van
het eiland af te gaan. Gelukkig voor de
jongeren want de kansen liggen voor het
oprapen. Wie zijn verstand gebruikt pakt
zulke kansen met beide handen aan. Dit
gaat uiteraard ten kostte van het club en
verenigingsleven. 

De oprichting van O&U vond plaats in
1901. Het vaandel van het korps is in de
oorlog kwijt geraakt, hierop werd een
nieuw vaandel gemaakt. Geloof het of niet
maar het oude vaandel werd na de oorlog
terug gevonden in Middelburg en nu han-
gen de twee vaandels in het dorpshuis.
Ieder jaar werd er een grote uitvoering ge-
geven in het dorpshuis. Dat was een eve-
nement waar de muzikanten naar
uitkeken. Daarnaast werd er bij de op-
tocht tijdens Koninginnedag altijd voorop
gelopen door O&U met daarachter de
versierde fietsen en kinderen. Ook hier-
voor werd het enthousiasme de oudere
muzikanten konden het tempo niet meer

volgen, nu rijdt er een trekker voorop bij
de stoet. In september/oktober was de
lampionoptocht ook een feestje waar de
muziek voorop liep. Het korps speelde
marsmuziek want op dat ritme kon je zo
lekker meelopen en het was gezellig. Met
de kerst werd de fanfare uitgenodigd tij-
dens een kerkdienst om daar hun kwali-
teiten voor kerstmuziek te laten horen.
Wat klinkt er nou mooier in een kerk dan
feestelijke koperblazers. Later kwamen er
ook houtblazers bij het korps, een uitbrei-
ding van instrumenten betekend meestal
ook een verandering in muziekkeuze. Van
marsmuziek naar moderne geluiden. 

Tijdens de oorlog en net na de ramp was
er even geen fanfarekorps in Nieuwerkerk.
De mensen waren geëvacueerd door heel
het land en dan kwijnt door het verdriet
en verliezen van dierbaren het enthousi-
asme voor de muziek. Muziek geeft troost
en verbroederd, dus het korps werd weer
nieuw leven ingeblazen. 

‘Vroeger’ verteld Adriaan Radewalt ‘Bij
eilandelijke concoursen speelden we in de
hoogste klassen. We waren een goed korps
met goede muzikanten. Ieder dorp had
zijn eigen korps met wel 30 leden. Er was
ook ieder jaar een eilandelijk concours.
Zierikzee had een eigen korps dat was een
beetje apart vergeleken bij de dorps fan-
fares. Vroeger was er ook een solistencon-
cours daarin waren onze muzikanten best
goed. O&U ging ook naar Middelburg
voor klasse concoursen. Toen er wat min-
der leden bij O&U waren zijn we samen
gegaan met Bruinisse, de ene maand re-
peteerden we in Nieuwerkerk en de ander
maand in Bruinisse. Toen daar minder

muzikanten waren zijn we op Nieuwer-
kerk blijven repeteren, met de overgeble-
ven Bruenaars. Bijna mijn hele familie
zat bij de fanfare. Mijn vader Cees, Ome
Izaäk, Ome Wim, Els, Cathy, Wim, Bep-
pie, Cees en zijn dochters, Adrie was di-
rigent, Edith en Isabel, allemaal
Radewalt’s we waren met 12 of 13 perso-
nen uit onze familie. Dan had je nog de
familie Heijboer dat was ook een hele fa-
milie die bij de muziek zaten. Mijn vader
speelde ook tijdens de Oranjefeesten als er
een spelletje stoelendans werd gedaan. Ja,
dat waren hele andere tijden.  

In 1991 is er nog een groots feest gevierd
voor het 90-jarige bestaan van de O&U
fanfare. Er werd gigantisch uitgepakt. Een
grote tent werd opgezet. Alle korpsen van
het eiland kwamen spelen. Een korps van
wel 100 personen uit Beek en Donk
kwam ’s avonds een groot concert geven.
Het jagersgilde uit Limburg kwam spelen.
Joh, dat was een geweldig feest voor het
hele dorp en omstreken. De voorzitter van
het korps had een grote sint Bernhard
hond en die heeft de hele nacht in de tent
gelegen met verschillende mensen om de
wacht in de tent te houden. Dat moest
wel want er stonden heel veel instrumen-
ten en dat was toch een aardig kapitaaltje
bij elkaar. Een lid Theo de Bruin uit Nieu-
werkerk speelde doedelzak. Hij zat daar-
voor bij een korps in Den Haag. Ook dat
korps is op het 90-jarige jubileum ge-
weest. Deze tijden komen nooit meer
terug, dat is logisch. Toch is het jammer
dat er geen fanfare meer is in Nieuwer-
kerk. Tijden veranderen.’ 

Tekst: Riet Meerkerk
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Leerlingen van de openbare school
op de foto in de jaren ’50.

Achterste rij: Lintje de Bleiker, Jo Bom,
Nella Slootmaker, Lenie Jumelet, Ineke Lievense,
Lenie Dorst, Corrie v.d. Berg,  Adrie, Marie en
Gree Heijboer, meester Buijse, 
Stien Brekelmans, Janneke Heijboer, 
Nelleke van Dienst, Saar Slootmaker, 
Antie Schutter, Henny van Nieuwenhuijzen,
Coba Wandel.
Voorste rij: Huub Kesteloo, Sjoerd Westerhof,
Adrie Radewalt, Leen Heijboer, Joh. Slootmaker, 
Jan Kik, Leen v.d. Cingel, Huub van Wouwe, 
Wim v.d. Berg, Kees Lodewijk, 
Pouw Schiettekatte, Kees Goedegebuure, 
Hubrecht Bom.  

Leerlingen van de School 
met de Bijbel op de foto in de
jaren ‘50
Achteraan: Pouw Flikweert, 
Jaap van Nieuwenhuijze, Jaap de Reus, 
Rinus Goudzwaard, Jan Flikweert, 
Marien de Reus, Leen de Bil, 
meester Slingerland,.
Tweede rij: Marie van Klinken, Willy Kik, 
Cor Tanis, Ineke Peute, Corrie Troost, 
Gilda van Dommelen, Marie Flikweert, 
Katie Mol,  Arentje Troost, Coba Vane, 
Stiena Folmer.
Zittend: Krijn Brouwer, Agaath Hanse, 
Chris Yzelenberg, Wim Flikweert, Rinus de Valk,
Krijn Brouwer, David de Reus, Jaap Kik, 
Piet Tieleman, Adrie Mol.
Op de voorgrond: Lies van Putten. 

Foto’s uit eenFoto’s uit een

boekje van boekje van 

Hans Wandel Hans Wandel 

overover

de jaren '50 de jaren '50 

in Nieuwerkerk.
in Nieuwerkerk.
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Laat ik dan maar een tipje van de
sluier oplichten, wij zijn al verschil-
lende keren met zo’n reis mee ge-
weest, maar niet voor tv. 

Niet omdat we
bang zijn om
alleen op reis te
gaan. Volstrekt
niet, maar het is
gezellig alle
campings zijn
geregeld en tij-
dens de excursies
onder leiding van
een plaatselijk be-
kende gids die
Nederlands
spreekt kom je
veel meer te

weten. Laat ik voorop stellen dat ik
niet op mijn mondje gevallen ben,
en ik ben niet bang om buiten-
landse talen te spreken. Niet dat ik
dat vloeiend kan maar ik kan een
redelijk gesprek voeren en…belang-
rijker nog; Ik spreek meestal beter
de taal van het land dan dat die
mensen Nederlands spreken. Een
beetje lef moet je wel hebben, maar
dat geld voor alles. Welnu onze
korte reis, die we zelf iets langer
hebben gemaakt, was afgelopen
september met de ACSI. De andere
reizen waren met de ANWB. Ver-
gelijkingsmateriaal vergaren noe-
men ze dat. 
Wij hebben een stedentrip gemaakt
in Italië, Venetië, Rome en Floren-
ce, de tussenliggende steden zijn
ook aangedaan, maar deze waren de
hoofdmoot. We trekken inmiddels
allebei van Drees, dus kunnen onze
eigen tijd indelen. Prettig gevoel dat
moet ik toegeven, manlief heeft
ruim 57 jaar gewerkt en ik slechts
39 jaar met een onderbreking. 
We vinden dat we nu mogen gaan
genieten, beter laat dan nooit. De
eerste twee weken hebben we de
campings zelf uitgezocht, dat zijn
we niet verleerd. Via Limburg-Val-
kenburg zijn we naar Bad-Durk-
heim-Duitsland gegaan, in die
buurt wonen vrienden van ons en
hebben we een gezellig weerzien ge-
vierd met een etentje. Daarnaast

hebben we nog een leuk rondje ge-
fietst in de ‘wijnstraat’. Daarna zijn
we naar het Bodenmeer gegaan.
Het werd na veel omzwervingen
Lindau. De eerste camping, aan het
Bodenmeer, die we uitgezocht had-
den leek ons meer een samenge-
raapt zootje in de modder waar je
nauwelijks je stoeltje buiten kon
zetten, zo dicht stonden de sleur-
hutten op elkaar. 
Dat werd verder op zoek naar een
camping die nog een plaatsje had.
Dat was 60 km verderop in Lindau.
We zijn aan de Duitse kant van het
Bodenmeer gebleven want om voor
een paar dagen € 80,00 aan Zwit-
serse vignetten te betalen vonden
we te gortig worden. De regelaars
voor de plaatsen op de camping in
Lindau crosten over het terrein
maar nergens was nog iets van een
plekje te bekennen. Totdat…We
een ruime plek in een gezellig laan-
tje kregen. Daar kregen we een En-
gels vriendinnetje, Jessica, vier jaar
die met een helmpje op onverstoor-
baar langs kwam fietsen tot het
eind van het pad en weer terug. 
We kregen contact met haar en ’s
morgens kwam ze altijd even kijken
of we al wakker waren. Dat melde
zij dan aan haar ouders: ‘My maids
are awake.’ Dan was het zwaaien en
een gezellig praatje. Ook hier kwa-
men we tot de ontdekking dat wij
in Nederland geweldig zijn ver-
wend met de aangelegde fietspaden.
Regelmatig hadden we het gevoel,
zowel in Duitsland als Italië dat we
ondersteboven gereden zouden
worden als we op de fiets zaten. 
Gelukkig zijn we nog niet levens-
moe. Van Lindau uit hebben Kon-
stanz bezocht. Daarna naar
Oostenrijk waar we een mooie
camping bij de Nattersee hadden.
Helaas liet mijn slimmigheid me in
de steek en stonden we op een
comfortplaats. Lekker makkelijk
maar ontzettend duur, niet geschikt
voor Dreestrekkers. 
Na een paar dagen op naar Italië
aanmelden op de camping waar we
samen moesten komen voor de
kampeerreis. Mooie camping met
zwembad, een klein probleempje

Dreestrekkers
vakantiereis
met een 

kampeergroep.
Niemand wil het en 
iedereen kijkt naar de
televisie als het pro-
gramma van Omroep
Max ‘We zijn er bijna’
te zien is. Niemand wil
als rond sjokkende 
bejaarde in badjas met
Wc-rol onder de arm
en toilettas naar het
sanitair gezien 
worden. Waarom 
kijken dan zoveel
mensen naar dit zeer
relaxte programma
met zijn mooie beel-
den van de omgeving
in nog summier ont-
dekte landen? Gluren
bij de buren noemen
wij dat.
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we stonden op een terrein waar
groepen neergezet werden. Wij, de
bejaardenclub, maar ook Italiaanse
scholieren die meededen met een
kanowedstrijd gedurende het week-
end. Wat kunnen Italianen een la-
waai maken. De leiding had er goed
de wind onder maar ja jongelui kun
je niet intomen qua geluid. 
Wij zaten frontloge en hebben veel
plezier gehad met het handen en
voeten praten van de jongelui. 
Medereizigers op die camping, onze
buren, hadden weinig last van het
luide praten van de Italiaanse jon-
geren. Die waren zo doof als een
kwartel, zonder hoorapparaat, met
apparaten iets minder doof. Dat
heeft de hele vakantie enorm veel
plezier opgeleverd, dat gelukkig dan
weer wel. ‘s Maandag vertrek naar
de camping voor een bezoek aan
Venetië. Daar kreeg ik een déjà-vu.
In Bulgarije hadden we eens op een
camping gestaan waarvan we dach-
ten dat het een vluchtelingenkamp
was. In Italië was het iets minder
maar leek het nog steeds op een
vluchtelingenkamp. Deze camping
had een zwembad, maar Italianen
hebben per provincie een badmuts

wetgeving. Je herkent jezelf niet
met zo’n ding op je hoofd. Waarom
dat is, is ons een raadsel want al die
baarden zwabberen vrolijk in het
rond en zwaar behaarde mannen
plonsen ook vrolijk in het water,
wat zo’n badmuts dan voor nut
heeft weet ik nog steeds niet. We
stonden helemaal achteraan op die
vluchtelingencamping, wat wel fijn
was omdat dat stuk dicht bij het
strand lag. De Jeu de boules baan
was ook achteraan op de camping,
gunstig voor het plaatje van de
kampeerreis zoals op de tv. De vol-
gende dag met de bus naar de boot
die ons naar Venetië zou brengen.
Het leek wel of we in Volendam
aankwamen. Een compleet toeris-
ten circus. Het stikt er van de Azia-
ten die als een kudde olifanten
dwars door de menigte drammen
om met een camera op een steeltje
alles vast leggen en dan weer door
te rennen. Thuis gaan ze kijken met
een boekje erbij waar ze geweest
zijn. Ik heb nog nooit zoveel
vreemdsoortige poses voor foto’s ge-
zien, daar kun je een theatervoor-
stelling over maken. In Venetië is
de Rialtobrug berucht, omdat je er
bijna niet op komt en kunt lopen
over de hoofden. Wij konden er
makkelijk lopen en foto’s maken en
geen geduw en getrek om een
plaatsje voor een mooie foto. Bij
navraag hebben we begrepen dat als
je zulke toeristische attracties wil
bezoeken dat je het beste in fe-
bruari kunt gaan dan heb je geen
rijen en kun je redelijk snel doorlo-
pen. De temperatuur is dan ook
prima, 18 graden wel zo prettig. We
hadden een gondelvaart van 35 mi-
nuten, dat waren daadwerkelijk 25
minuten en dan ook nog door een
stinksloot en die gondelier was con-
stant aan het bellen met zijn moe-
der. Niks canal Grande. Ik ga
beslist nog een keer naar Venetië
maar dan in februari. Ravenna heb-
ben we bezocht daar kregen we te
horen dat er iets mankeerde aan
onze schoolopleiding. We hebben
Dante gemist, dat is in Italië onge-
veer een doodzonde. Erg jammer
maar die man dacht in hokjes en

daar hou ik niet zo van. Ravenna is
een mooie stad met veel historie.
Daarna hadden we nog een dag vrij
om zelf te besteden. Sottomarina,
klein Venetië, hier konden we op de
fiets naar toe. Door de vele Neder-
landse toeristen lagen daar redelijk
veel en goede fietspaden. Gezellig
met goede terrassen en koffie. De
volgende dag naar Rome. Een grote
camping met zwembad. Gelukkig,
geen badmuts, andere provincie.
Met het openbaar vervoer(bus) be-
reikten we makkelijk de stad, daar
konden we overstappen op de
metro. Denk nou niet dat zo’n
grote stad een giga stelsel aan
metro’s heeft, niets van dat alles.
Wel heb je overal marktjes met
zooi. Als je thuis bent denk je wat
moet ik er mee. Overal kun je eten
en drinken en bij de toeristische at-
tracties is de beveiliging overweldi-
gend. Ondanks dat lopen er veel
illegalen die hun koopwaren probe-
ren te slijten. We zaten een keer bij
het Colosseum op een paar stenen
toen er vlak naast ons een enorme
plof was. Een man was over een
muur op een grote ongelijke steen
gesprongen en rende hard weg met
zijn koopwaar. Wat ons ook opviel
was dat er grote containers voor
afval langs de stoepranden stonden
waar mensen hun huisafval konden
dumpen. Dat was een minder pret-
tige bijkomstigheid want dat stonk
als de hel. De Nederlandse gids die
al 40 jaar in Italië woonde had er
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geen erg in en voor een viertal van
die stinkbommen begon ze haar
verhaal af te steken. Wij hadden
een plasticzakje nodig. Wel een erg
leuke gids trouwens met gevoel
voor humor. Heerlijk. Rome heeft
700 kerken, sommigen liggen on-
dergronds in drie lagen opgesta-
peld. Anderen staan gemoedelijk
naast elkaar. Als je de kerk weer uit-
komt is er altijd wel een terrasje te
vinden waar je een kopje koffie
kunt drinken en het kerkgebeuren
even op je in kunt laten werken.
Hoe dan ook Rome is een schitte-
rende stad, die overspoeld wordt
door toeristen. Tegenwoordig
mogen de bussen het centrum niet
meer in, om diverse redenen. Han-
dig is om stevige schoenen aan te
doen en vooraf een goede conditie

op te bouwen. De high lights liggen
niet echt dicht bij elkaar. Na Rome
deden we Florence en Siena. In
Siena had je een speciale metro.
Een kleine cabine zonder bestuur-
der. Die bracht je naar het oude
centrum van Siena waar verschil-
lende kerken op loopafstand van el-
kaar te bezichtigen waren. We
stonden op een prachtige camping
in Troghi. Il Poggetto. Zwembad
helaas met badmuts. Prima restau-
rant met uitzicht op de bergen
rondom en ‘s avonds was het zwem-
bad verlicht, wel gesloten maar ver-
licht. Florence vond ik toch wel een
heel leuke en mooie stad. Alles op
loopafstand. Een leuke overdekte

markt waar enorm veel lekker eten
te koop was of ingrediënten om
heerlijke maaltijden mee te berei-
den. Ook hier weer marktjes. We
hebben een wijnproeverij bezocht.
Schitterende plek om te wonen.
Twee oude dames, eigenaren, sleten
daar hun laatste dagen ze waren al
ver in de negentig. Wel zwaaiden ze
vriendelijk toen we voorbij de
woonkamer liepen. De wijn was
heerlijk, nou bijna dan want una-
niem was het oordeel de rosé was
heerlijk de eerste rode wijn matig
en de tweede rode wijn heerlijk.
Het enthousiasme was gauw ge-
luwd toen de prijzen werden ge-
noemd. Dat gold ook voor de
olijfolie en de balsamico azijn. De
smaken waren voortreffelijk maar
de prijzen ver boven het Dreesbud-

get. De groep was
klein maar super ge-
zellig. Er liepen wat
hoorapparaten mee
met de gebruikers.
Sommigen ‘verga-
ten’ de broodnodige
machientjes weleens
en dan was het hila-
riteit alom. Je zou
het niet zeggen
maar soms lagen we
flauw van het la-
chen om bepaalde
uitspraken en leken
we wel pubers met
de slappe lach. He-
laas zie ik in erg veel

dingen een soort slapstick theater
en dat werkt nou eenmaal op mijn
lachspieren. Ik had een leuke
‘jonge’ medereizigster als compag-
non, wij werden wel de zusjes ge-
noemd omdat we ongemerkt
regelmatig met eenzelfde soort out-
fit de caravan uitkwamen. Hoe dan
ook de groepsreis was erg geslaagd.
Wat ons door de jaren heen wel op-
valt is dat er weinig tot geen men-
sen uit Zeeland meegaan en veel uit
het midden en oosten van het land.
Na de groepskampeerreis zijn wij
nog met een koppel (mijn kam-
peerzusje en haar man) verder huis-
waarts gereisd. Richting Oostenrijk
hebben we een kleine rustige cam-

ping opgezocht en zijn we naar het
Stubaital gegaan. Het regende en de
volgende dag was het niet veel beter
maar een zwembad en een super-
markt boden uitkomst. De tweede
dag zag het er een stuk beter uit en
besloten we de Stubai gletsjer op te
gaan. Wat een fenomenaal uitzicht,
majestueus, overweldigend mooi.
Omdat wij als zeilers nooit met
wintersport geweest zijn was dit een
cadeautje aan het eind van onze va-
kantie. De nacht ervoor was er op
2900 meter hoogte verse sneeuw
gevallen, dus dat was een geweldig
extraatje. In een volgend leven ga ik
zeker op wintersport. Weer een
stukje verder op de terugweg naar
huis zijn we nog in Koblenz op een
camping gaan staan. We stonden
aan de oever van de Rijn, vlakbij de
‘Drei Eck’ we dachten dat het erg
stil zou zijn zo aan het eind van
september. De camping liep op
vrijdagavond compleet vol met
campers. De enkele caravans die er
nog stonden waren van Nederlan-
ders en een enkele Duitser die geen
camper kon betalen. De laatste za-
terdag van september zijn we naar
huis gereden. Bijna geen vrachtwa-
gens op de weg. Wel konden we
merken dat we steeds dichter bij de
kust kwamen. De wind nam stevig
toe en bij thuiskomst was het een
stevige 6 beaufort. Het was heerlijk
om weer thuis te komen.      
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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 (april 2020)
vóór 2 april 2020 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 Angela Kik 0653774915.

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.

In april van dit jaar kwam het bericht
dat kring-loopwinkel Woord en
Daad het pand voor een groot deel
ging huren. In een kleiner apart 
gedeelte kwam Bloem Marie.
Een zus van Annerienke de Bilde 
(van d’Achteromme) vroeg haar of
zij een kringloopwinkel Woord en
Daad wilde opzetten. 

Men wou graag ook zo’n winkel 
op de Zeeuwse eilanden.
Aan die oproep gaf mevr. de Bilde
gehoor en zo werd een plan 
uitgewerkt en kenbaar gemaakt. 
Het runnen van een kringloop-
winkel valt of staat met genoeg 
vrijwilligers. Circa 60 vrijwilligers
zijn nodig om voldoende te 
kunnen rouleren. 
De opbrengst van de kringloop-
winkel Woord en Daad is voor een
project in Sierra Leone om de 
rijstboeren daar te helpen. 
Opmerkelijk hoe de coördinator
van de nieuwe winkels dat 
omschrijft op de site van CIP+ 
( een site met christelijk nieuws
e.d.). Ik citeer: “Bij de boeren in
Zeeland heeft de winkel gekozen
voor een project dat boeren in
Sierra Leone helpt. Een link met 
de ligging dus.” 

Er werden oproepen gedaan 
vrijwilliger te worden. Om spullen
in te leveren. Die kwamen er.

Om kort te gaan de
‘ouwe’ supermarkt
werd omgebouwd
tot een keurige
kringloopwinkel.
En donderdag 31
oktober was het
dan zover. 
Een feestelijke 
opening door 

burgemeester Rabelink.
Goed voor Nieuwerkerk dat
er geen lange leegstand was. 
En dat er door particulier 
initiatief een voorziening in
Nieuwerkerk staat, die door
een team Nieuwerkerkers e.a.
zeker draaiend gehouden
wordt.

Jan de Jonge.

Kringloopwinkel en
bloemen/planten-

zaak 
in oude supermarkt. 

Het gat van Nieuwerkerk
was gevuld. 

Maar nu stond de
“ouwe”Jumbo leeg. 

Kwam er een planten en
bloemenzaak uit Flakkee? 

Kwam er…? 
Gissen maar…
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De Nieuwerkerkse jeugd zal vroeger ook
“nummerborden” hebben opgeschreven in een
schrift of een boekje. 
Je schreef schriften/boekjes vol.  

De eerste Nieuwerkerker die een auto had, 
is waarschijnlijk Willem Brouwer, 
architect. Kenteken : K 42. 
Molenaar Hannes Dijkman had ook al vroeg
een vrachtautootje.
Wim Kesteloo schrijft in zijn boek over ene
Nokke- Wullem, die leurt  vanuit de auto met
kenteken K -7460. 
Wie zou dat geweest zijn?

Opel, Hudson, 
Deux Chevaux.
Het aantal auto’s nam in de jaren vijftig en 
zestig explosief toe. 
De fiets werd eerst ingeruild voor de Solex 
of een brommer. En later kwam de kleine 
gezinsauto.
Een Kadetje of een  Kever, met z’n brilletje. 
Of een  Taunus , Escort of Lelijk Eendje.

Ook bedrijfsauto’s zag je steeds meer. Kornelis
Lodewijk, vracht- en veevervoer en expedities,
had een vrachtauto. Aannemers- en wegen-
bouwbedrijf Wandel had vrachtwagens en
transportbedrijf H. Talen eveneens.  

Melkophaler Torensma tastte de melkbussen
op de vrachtauto van de melkfabriek. Jacob van
Zweden was na het stoppen met zijn autobus-
dienst tussen Bruinisse en Zierikzee al eerder
melkfabriekchauffeur.

Op de Kerkring zag je de auto’s van de dokter
staan. Een Opel Kapitän cabriolet ’39 en een
Hudson sedan ’32.

Garage H. Wandel was Citroën dealer. De ‘ Le-
lijke Eend’ en de Dyane waren toen populair. 
Bij M. van Dijke kon je een N.S.U. (Prinz) kopen
en bij M. Moser, in de Zuidstraat ( nu: Burg. Van
Veenstraat) een Skoda, later werd dat garage 
Y.  Wandel. 

“Je hebt een autootje, hoorde ik , zei tante.”
“Ja, een deux chevaux cabrio, tante.”
Oom had ‘m door en keek de bluffende knul
lachend aan en zei : “En rijd dat een beetje, die
lelijke eend met dat roldakje, Keesie?  

“Hondenhok.”
Laatst zag ik bij Nieuwerkerk een “hondenhok”
met een blauwe kentekenplaat pittig doorrij-
den.
Een “hondenhok”is een Citroën met een over-
dekte laadbak, een hoekig hoog busje. 
De Rijkspolitie reed met een grotere versie
van zo’n Citroën, de Citroën HY patrouille
wagen. 

Schatteke.
Als je de kentekenplaat 1 x kwijtraakt, krijg je
een andere met een klein 1tje erop.  Als er een
klein 2 tje op een kentekenplaat staat weet je
dus dat . . . . .
In België kan je een persoonlijk kenteken voor
duizend euro aanschaffen. Dus als u een Belg
door het dorp ziet rijden met Schatteke of Bat-
man-1 op zijn kentekenplaat weet je dat die
Belg daar 1000 euro armer door geworden is. 

Op auto’s van Duitse toeristen kan je soms
grappige kentekenplaatcombinaties zien. 
Bijvoorbeeld :

KUS-ME of WIL-JE.

Permanentje in de war.
Waar is de tijd gebleven dat je in je eerste au-

tootje reed.  Een sigaret rokend en je vrouw/

vriendin naast je met een hoofddoek op. Ja,

want met het scheerraampje open raakte haar

permanentje in de war. Het scheerraampje,

kent u dat niet ? 

Dat was het

kleine driehoe-

kige raampje

voor op de zij-

ruit. 

Voor veel men-

sen, voornamelijk mannen, is hun auto hun

alles. Zeker in de vorige eeuw. Ze poetsten en

boenden hem tot die verblindend blonk. Hij

had zijn eigen schone en droge plekje. Een

ander mocht er eigenlijk niet mee rijden. Hij

had werkelijk een vorstelijk leven, die auto met

zijn kenteken.

Nummerborden 
en auto’s. Jan de Jonge.
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Van de Dorpsraad 

Als u dit leest zitten we midden in het
najaar. De mooie zomer is weer voorbij.
Een zomer die Hollandser was dan de
vorige. Gelukkig viel er meer regen,
maar voor vakantievierders was het niet
altijd leuk.

Een terugblik naar 
de afgelopen periode.

Dankzij de Oranjevereniging hadden we
weer een gezellige Koningsdag.  Het was
fijn dat er weer diverse activiteiten
waren en op meerdere plaatsen in het
dorp.
Vanaf deze plaats alle vrijwilligers be-
dankt!

In juni hadden we alweer de 10e editie
van “NIEUWERKERK BRUIST”. Al-
lereerst alle vrijwilligers gefeliciteerd en
bedankt voor jullie inzet al die jaren. De
activiteiten eind juni worden zoetjes aan
een traditie in Nieuwerkerk. 

DORPSVISIE/ DORPSPLAN 

De Gemeenteraad van Schouwen-Dui-
veland heeft besloten dat er voor ieder
dorp een dorpsvisie moet komen. Per 1
januari jl. is dit van start gegaan. Bij ver-
schillende dorpen is het al gereed. Ook
Nieuwerkerk komt aan de beurt, alleen
wat later. Het is de bedoeling dat het
traject medio 2020 van start gaat. De
Dorpsraad speelt hierbij een trekkersrol,
maar kan niet zonder de medewerking
van inwoners en bedrijven.  Zodra er
iets over te melden valt laten wij nader
van ons horen. Wij komen dan graag op
de hoogte van uw visie, wensen en ver-
langens.

ONTHULLING MONUMENT

Op 22 juni jl. was er de onthulling was
het bescheiden monument ter herinne-
ring aan de U.N.A.-vrijwilligers.  De
mensen die zich, na de Watersnood-
ramp van 1953, voor kortere of wat lan-
gere periode hadden ingezet om onder
meer de huizen in het dorp schoon te
maken en te repareren. 
Het sluitstuk van hun werk waren de
voormalige huisjes in de U.N.A.straat,
die helaas moesten worden gesloopt.
Velen hebben de onthulling bijge-
woond, waaronder de bus met ouderen.
Het monument was een initiatief van de
Dorpsraad, met medewerking van-
Zeeuwland, de Gemeente Schouwen-
Duiveland en Timmerman Natuursteen bv.

WELKOMSTPAKKET

Sinds enkele jaren heet de Dorpsraad
alle nieuwe inwoners welkom met een
pakket, waar ook diverse ondernemers
van het dorp aan meewerken.
Bent u de laatste maanden in ons dorp
komen wonen en heeft u nog niets ont-
vangen? 
Meldt u dan via info@dorpsraadnieu-
werkerk.nl.

KRINGLOOPWINKEL

In de diverse media is het al gemeld dat
er een invulling is voor het voormalige
Jumbo-pand.
De bloemenwinkel Bloem Marie krijgt
er een nieuwe plek, terwijl in het andere
gedeelte een Woord en Daad Kringloop-
winkel komt.  De kringloopwinkel is er
een van de ruim twintig, die de organi-
satie verspreid over een groot gedeelte
van Nederland heeft.
De winkel zal geheel worden gerund
door vrijwilligers. De opbrengsten van
de winkel zijn bestemd voor ondersteu-
ning van rijstboeren in Sierra Leone. 
Op 31 oktober a.s. wordt de kringloop-
winkel geopend.
Fijn dat het pand weer een bestemming
heeft. Leegstand is achteruitgang

VOLGENDE OPENBARE 
VERGADERING

Op DV 15 januari 2020 hopen we weer
een openbare vergadering te houden.
We willen u daar allen nu al voor uitno-
digen. 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
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Motor-  en autoclub Sparta werd in 1933
opgericht door motorliefhebbers en een en-
kele autoliefhebber. In de zeventiger en tach-
tiger jaren beleefde de club zijn hoogtepunt.
Ook Nieuwerkerkers organiseerden toen
puzzel-  en reglementritten. 
In de Zierikzeese Nieuwsbode kom je de
volgende Nieuwerkerkse namen tegen: 
F. Schuiling, N. Lievense en C. de Graaf met
betrekking tot het organiseren en deelne-
men.

Die ritten werden op feestdagen of in week-
enden georganiseerd, want dan waren de
mensen vrij.
De ritten met Pasen en Hemelvaartsdag
waren populair. Ook op Tweede Kerstdag
organiseerde men wel een rit.
Bij deze ritten kregen de deelnemers
(equipe’s) een ‘routebeschrijving’ en was het
de bedoeling deze routebeschrijving van op-
dracht nr. 1 tot de laatste genummerde op-
dracht geheel volgens een simpel reglement
uit te voeren. 

Om de tuin leiden.
De meest simpele opdrachten werden vaak
al verkeerd uitgevoerd. Als er een taalfout in
de routebeschrijving stond of een opdracht
niet uitvoerbaar was, moest je volgens het
reglement net zolang rechtdoor rijden tot je
een controle kreeg, of, totdat je de opdracht
wel kon uitvoeren. Een veelgebruikte taal-
fout was: na lantaarnpaal afsaltweg rechts.
Ziet u het, het is natuurljk een asfaltweg. 
Ook het woord schrikhek werd regelmatig
als schrikkek in de routebeschrijving ge-
bruikt.
Een ander voorbeeld:
Opdracht 5: na kop en schotel eerste weg
Links. 
Dan plaatste de uitzetter ergens een schotel-
tje in een plastic zakje aan een paaltje langs

de kant van de weg
en sloeg het zakje
met een spijker vast
aan de paal. Een
stukje verder, na de

eerstvolgende weg naar
links was dan een kop en

schotel in een zakje aan een
boom bevestigd. Dus, als je

niet goed door dacht, ging je
pas na de kop en schotel links . .

. Helaas, zei de uitzetter dan in de
uitleg na de rit, na het zakje met al-

leen het schoteltje kon u al linksaf,
omdat de paal ook een ‘kop’ heeft en de

spijker ook. Deed je de opdracht fout dan
kreeg je 30 strafpunten.
Het was als uitzetter de kunst om met heel

simpele foeven de deelnemers het gevoel te
geven dat ze een perfecte rit hadden gereden.
Dat gaf je als uitzetter een kick. Voor de
deelnemers was het dan ook achteraf dik-
wijls van: wat stom dat we dat niet door
hadden.

Diverse sponsors.
Er werd in twee klassen gereden, een A en
een B -klasse en als je er helemaal niets van
bakte kreeg je de poedelprijs.
Bij de uitslagen kom je de namen tegen van:
F. Schuiling, A.W. Wandel, C. de Graaf en
F. Schrijver.
Tussen de jaren 1978 en 1988 deden er veel
equipes mee. Equipes, twee personen per
auto. Een bestuurder en een kaartlezer. Een
rit op Hemelvaartsdag  trok eens 124 auto’s,
niet alleen uit Schouwen Duiveland, maar
ook van de Bevelanden en Flakkee.

De meeste ritten werden gesponsord meestal
door autobedrijven, zoals Simca garage Vis-
ser Nieuwerkerk, BMW garage Remeeus
Ouwerkerk, Opel garage Akkerdaas Noord-
gouwe. Ook door Meubelrama Nieuwer-
kerk en Paauwe meubels Zonnemaire. Dan
werd er gestart bij de sponsor en de finish
was of bij het Dorpshuis in Nieuwerkerk of
het Tonnenmagazijn in Brouwershaven.  

110 leden!
In 1983 werd het 50-jarig bestaan van
M.A.C. Sparta gevierd in het dorpshuis van
Nieuwerkerk.
Vicevoorzitter Jaap Goudzwaard voerde het
woord, omdat voorzitter dhr. D. van der
Wielen wegens ziekte afgetreden was.  De
club telde toen 110 leden. De enige Nieu-
werkerker in het bestuur was penningmees-
ter Cees de Graaf. Secretaris was Rie Dorst
(Sirjansland), verdere bestuursleden waren
Peter de Vrieze (Scharendijke) , Johan Paa-
uwe (Zonnemaire) en P. van Donge (niet op
de foto). Boerenkapel ‘De Deudouwers’
luisterde de feestelijke gebeurtenis op.

Door gebrek aan uitzetters van ritten was
het in 1994 gedaan met  de puzzel- , gezel-
ligheid- en reglementritten van M.A.C.
Sparta.

Met dank aan Corrie en Cees de Graaf.

Sportpraet

In de routebeschrijving 
probeerde de uitzetter de 
deelnemers natuurlijk om 
de tuin te leiden door 
bijvoorbeeld een taalfout in 
de beschrijving te maken, 
of een opdracht te geven 
die voor meerdere uitleg 
vatbaat was, waardoor de 
deelnemer de verkeerde 
weg inreed. 
Overigens, de uitzetter 
moest er wel
voor zorgen 
- door het
plaatsen van 
routecontroles - 
dat zowel de
fout- en de 
goed-rijders
steeds weer 
op dezelfde 
route kwamen.

Motor-
en
autoclub
Sparta Johan Paauwe, Rie Dorst, Jaap Goudwzaard, Cees de Graaf en Peter de Vrieze.
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Hierbij mijn kookrecept:

Pasta met kip 
en rode pesto

van Carolien Kooijman

Ingrediënten
350 gr kip, in blokjes
125 ml creme fraiche
± 190 gr rode pesto
Zout en peper
1 teentje knoflook
1 eetl olijfolie
Paar druppels tabasco
±100 gr paksoi, 
±100 rode ui, 
±75 gr Chinese kool, 
±75 gr sugar snaps 
±75 gr taugé
400 gr pasta

Kook de pasta volgens de algemene berei-
dingswijze op de verpakking.
Verhit ondertussen de olie in een pan en
bak hierin de kip, knoflook  en de ui goud-
bruin. Bak daarna de overige groenten 4
minuten mee. 
Bestrooi de kip en groente met een beetje
peper en zout. Voeg eventueel naar smaak
een paar druppels tabasco toe om het ge-
recht wat pittiger te maken. Voeg daarna
de creme fraiche en rode pesto door de
kip en groenten , even goed doorwarmen
en klaar is de saus 
Serveer de saus over de pasta.

Ps. Even weinig tijd? Je kunt natuurlijk ook
een kant en klare zak Thaise wok groen-
ten 400gr nemen!

Eet smakelijk! 

Een leutig 
middagje.
Meerijdend in
het Eurobusje /
Zonnebusje  ge-
noten enkele
Nieuwerkerkse
senioren eerst
van creaties van
een kunstenaar
te Kats. Daar
zijn in de straten
allerlei soorten
katten en katjes
vastgemaakt aan
hekken, lan-
taarns, gevels
e.d. De Katse
chauffeur reed
speciaal door
deze straatjes.

Ook reden ze naar het vogelhotel. Aan
een boom, die afgeknot is ,hangt een
bouwsels met  vogelhuisjes. Wat grap-
pig, was een veel gehoorde reactie. Ge-
lukkig hangen de vogelappartementen
op hoogte, want een kat kan het muizen
niet laten. 
Toen onze chauffeur op het mooie Katse
kerkje aan reed en uitleg gaf over de
kerk, vielen de katten daar op de kerk-
tuinomheining ook op. 

Bijzonder en Kassenaeren leiden door al
die katten vast een gelukkig leven.
Want voor hen geldt dit spreekwoord
totaal niet:…die geen katten lijden mag,
zal nooit een lieve of mooie vrouw krij-
gen. In tegendeel zij lijden katten, dus…

Na Kats zette
men koers
naar het
Ouwe Uus in
Kortgene. 
In de land-
bouwschuur is
een expositie
van zaken van
vroeger inge-
richt. Alles
van het vroe-
gere huishou-
den.
Van meubels
tot wasmidde-
len. Van wat
men op het
land gebruikte
van zeisen tot
dorsvlegels.
De Nieuwer-

kerkers herkenden veel. “O, ja, tuus
hadden we ij ook zo’n koffiemolen e,d
“, hoorde je vaak. Een feest van herken-
ning.
Ze hadden al koffie met een bolus op,
maar op het zitje buiten aan de rand van
het grasveld op het boerenerf was het
ook nog goed toeven met een drankje.

Het was weer 
een leutig middagje 
voor deze senioren.

Meneer 
Mercedes!
Zijn vrouwelijke passagier vertelde de
Nieuwerkerkse vrijwilliger, die haar
naar een zorgafspraak reed, dit.

Mijn vader had hetzelfde gezondheids-
probleem als ik. Toen ik bij hetzelfde
specialistenteam als hij terecht kwam
voor behandeling, vroeg een wat ou-
dere specialist mij: 
‘Bent u familie van meneer van X?’  
Ja, zei ik, dat is mijn vader. 

De specialist en zijn collega lachte en
zei: ‘Weet u hoe wij uw vader noem-
den op de afdeling?’
Ik wist dat niet gelijk en voor ik kon
antwoorden ging hij verder.
‘We noemden hem meneer Mercedes. 

Dat kwam zo. 
Wij stelden hem voor een nieuwe 
medicatie combinatie te gaan gebrui-
ken. Die combinatie werd kortweg
DAF 
genoemd. Toen zei uw vader adrem: 
“Ik heb liever geen DAF, 
maar een Mercedes !”
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Op 12 oktober 
vond er weer een 
hobbymarkt plaats 
in Steenzwaenshof.

NederlandsNederlands
spreekt hij nog.spreekt hij nog.
Als jongeman uit Engeland zou hij in
1953 naar een tehuis voor vluchtelin-
genkinderen gaan om zijn vervangende
dienstplicht te vervullen. 
Maar dat tehuis was nog niet klaar. 
Hij werd ingezet om op Schouwen-
Duiveland de ravage van de ramp op 
te ruimen. Samen met een groep van 15
tot 20 jonge mensen uit diverse landen. 
Hij kwam in Nieuwerkerk terecht.
Samen maakten ze waterputten weer
bruikbaar, bikten bakstenen af en deden 
andere werkzaamheden. 
Ze waren ingekwartierd op de Kerkring.
Christopher Levenson was zijn naam en
hij had wat met taal. Hij schreef 
gedichten. Ook over wat hij in 
Nieuwerkerk e.o. meemaakte, ervoer.  

In 1968 pleit hoogleraar Christopher 
Levenson aan de universiteit van
Ottawa ( Canada) voor oprichting 
van studierichtingen Nederlands aan 
Canadese universiteiten.
Augustus van dit jaar was Christopher
Levenson, nu 85 jaar, weer op Schou-
wen-Duiveland, want er werd een in 
het Nederlands vertaalde dichtbundel 
gepresenteerd in het watersnood-
museum te Ouwerkerk.

Eén van z’n gedichten:

Jan de Jonge.

Vanaf de oceaan nadert het onheilspellende gerommel

van nieuw noodweer. Stormen houden de zon op afstand

steigers en loods kijken de hele nacht toe

over de verzande polders. Als bevroren golft zand zijn grijze

glans de aanbrekende dag in, en meeuwen patrouilleren

over de Kerkring, waar het kruis van het verleden in stukken ligt

meegesleept door de modderige vingers van dode eiken. 
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Nieuws 
vanuit

Hallo dorpsbewoners,  hierbij een bij-
drage  vanuit openbare basisschool
OBS Duiveland.
We praten u weer bij over allerlei
zaken die op onze school plaatsvinden
en hebben plaatsgevonden.
Het schooljaar is inmiddels in volle
gang, we zijn nu ruim 2 maanden
aan de slag en er is alweer van alles
gebeurd. Laten we eens beginnen
met het gebouw dit keer. 

In de zomervakantie
heeft er een verbou-
wing plaatsgevonden
in de school:
2 van de 3 lokalen die
aan de voorkant van het
gebouw liggen zijn na-
melijk verbouwd, zodat
Kibeo zijn intrek in de
school kon nemen.
Ook is de voortuin op
de schop gegaan en zijn
daar voorzieningen ge-
maakt voor de jongste kinderen. 
U heeft het wellicht al gezien. 
Een en ander betekent nu, dat onze
school niet alleen een onderwijsge-
bouw is, maar ook plaats biedt aan
kinderopvang van 0-4 jaar en tevens
is er de mogelijkheid tot voor-
schoolse- en naschoolse opvang. En
daar wordt behoorlijk gebruik van ge-
maakt.
Mede door bovenstaande zijn in het
gebouw ook diverse groepen verplaatst
en vindt er een herinrichting van de
centrale hal plaats. De komende peri-
ode gaan we hier mee verder om het
nog handiger en aantrekkelijker te
maken.

Hoe zien de groepen er uit en wat is
er al zoal gedaan aan activiteiten ? 
De school werkt momenteel met 4
groepen, groep 1/2, groep 3/4, groep
5/6 en groep 7/8. De groepen hebben
een grootte tussen de 20 en 33 leerlin-
gen. 

In diverse groepen hebben we dit
schooljaar stagiaires en tevens loopt er
een zij-instroomtraject met 1 aan-
staande leerkracht. De stagiaires zijn 2
leerlingen van het Scalda college in
Goes en zij volgen de opleiding Kind
professional. Bij deze opleiding wordt
men opgeleid voor het werken op een
basisschool en voor het werken in de
Kinderopvang. Voor school zijn deze
stagiaires erg handig, het betekent di-

rect extra handen en hulp in de klas.
M.b.t. activiteiten kunnen we u mel-
den dat er al allerlei zaken de revue
zijn gepasseerd. Te beginnen met het
jaarlijks terugkerende Braamfeest.
Dit jaar werd er getrommeld op skip-
pyballen met Drumtastic, kregen we
een karate workshop, werd er een lied
aangeleerd en knutselden kinderen
sjerpen en “t-shirts”. Al met al was het
een geslaagde dag. De dag werd beë-
indigd met een heuse
presentatie voor ou-
ders en belangstellen-
den, een presentatie
waar alle kinderen aan
deelnamen. Ook de
krant deed mee, want
er was een heel leuk
stuk gepubliceerd in
de “Ons Eiland”. 
Daarnaast is groep
7/8 naar de “Waterex-
perience” geweest aan
de Brouwersdam. Dit

was een sportdag waarbij de leerlingen
kennis konden maken met allerhande
watersporten o.a. Suppen, Windsur-
fen. Ook mochten de kinderen van de
Waterjump af. Erg leuk en spectacu-
lair.
Groep 5/6 heeft deelgenomen aan
een heuse “buitenlesdag” van de
NME.Hierbij werden allerlei proefjes
gedaan in de natuur en vond er ook
een vaartocht plaats om zeehondjes te
gaan spotten. Een en ander speelde
zich af in het “haventje van Bomme-
nede” en op de Grevelingen.
Ook groep 3/4 heeft een buitendag
achter de rug. Zij hebben les gehad op
het strandje van Ouwerkerk, ook hier
werden allerlei activiteiten m.b.t. de
natuur gedaan. Erg leuk en leerzaam
allemaal.
Vanuit groep 1/2 melden we u dat we
daar zijn gestart met de nieuwe me-
thode Schatkist, een heel mooi pro-
gramma om kinderen van 4 t/m 6 jaar
allerlei zaken te leren. De kinderen en
leerkrachten zijn er enthousiast over.
Bovenstaande gaat natuurlijk over al-
lerlei extra zaken en leuke dingen…
daarnaast wordt er natuurlijk iedere
dag heel hard gewerkt aan rekenen,
taal, spelling en nog veel meer. Daar
zullen we de volgende keer over be-
richten. Voor nu is dit het weer, tot
een  volgende dorpskrant. 

Groeten Team OBS Duiveland.

Minigrutten 
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OUD
GE-
REED-
SCHAP
Even terug.

O, ja. Dat ken ik ook
nog. Dat hadden wij
ook. Of: daar moest
je mee werken vroe-
ger. 
Deze reacties klon-
ken door de schuur.
Een feest van herken-
ning en nostalgie.

Diverse Nieuwerker-
kers hebben de land-
bouwwerktuigen op
de bijgevoegde foto 

gezien. Daarnaast
ook de inrichting van
huizen in de jaren
50. En nog veel meer
uit die tijd. In een
Noord Bevelandse
boerenschuur staat
dat allemaal uitge-
stald. 
Een erwtenpik ge-
bruikte je bij het
erwten oogsten. Met
die haak haalde je de
af te maaien naar je
toe. Met de erwten-
zeis maaide je ze af.
De strijkstok , hangt
ernaast met een
blauw vlak, was om
de zeis te scherpen .
Je hebt nog een an-
dere strijkstok, waar

men graan of grutten
e.d. mee afstreek die
in een tonnetje zaten.
Door met je vingers
ongemerkt iets graan
mee te pakken bleef
er iets “aan de strijk-
stok hangen”.
Het sympathieke
echtpaar verwelkomt
je met koffie met iets
lekker, een bolus bij-
voorbeeld. 

Na het bekijken kan
je buiten tussen de
bomen en een groot
grasveld nog wat na-
praten met een glas
fris.

Jan de Jonge.

Gym 
Nieuwerkerk
gered
Al meer dan
50 jaar gaf
Kees Knulst
uit Zierikzee
gymles.
Aan meisjes
t/m 12 jaar
dames en heren.In de loop van de jaren
is de meisjesgym gestopt en de heren
gingen samen met de dames op maan-
dagavond.
Lekker een uurtje bewegen,was bovenal
gezellig en alle spieren kwamen aan de
beurt.
Bij Kees kon alles,ongedwongen en op
de muziek van t’urgel hebben we menig
uurtje veel plezier gehad.
Helaas is Kees genoodzaakt te moeten
stoppen i.v.m. gezondheidsproblemen
van zijn vrouw Jannie.

Wat nu, in Nieuwerkerk geen gymclub
meer, na veel bellen en rondvragen heb-
ben we gelukkig iemand kunnen vinden
die de gymclub van Nieuwerkerk voort
wil zetten.

Het is Evelien Perquin uit Brouwersha-
ven, wij heten ze van harte welkom en
hopen nog vele jaren ons wekelijkse gy-
muurtje te beleven.
Alle leden danken Kees voor zijn jaren-
lange inzet en wensen hem samen met

zijn vrouw het allerbeste toe. 
We gaan je missen Keesje Boeddha.

Aan alle dames en heren uit Nieuwer-
kerk in de leeftijd van 40 tot 100 jaar:
kom op maandagavond geheel vrijblij-
vend van 20.00-21.00 eens een kijkje
nemen in de gymzaal bij de openbare
school.

Met sportieve groeten,
Heleen Smit
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Plannetje maken.

Een Nieuwerkerker werd door journa-
liste 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 be-
zoek en daarnaast gaan ze overal naar
toe. In Nieuwerkerk: naar de vliegsimu-
lator, scootmobiel testen in een Nieu-
werkerkse 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
willen doen? Wij , de Zonnebloem, willen
dat betalen en er een reportage over
maken. Denk er eens over na en overleg
eens met elkaar.”
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 ar-
tikel van Manon in het blad van de
Zonnebloem, ZON, dat zij hem toe-
stuurde. Dit leest hij dan:

“Een dag als dit is 
een cadeautje”.

Joop wilde graag naar het vernieuwde
Watersnoodmuseum. Vrijwilliger Jan
neemt hem mee voor een bezoek.  Aan-

sluitend schuift Joop bij Jan thuis aan
voor een mosselpannetje. “Wat was het
indrukwekkend, hè Jan?”

Joop ( 88)kijkt enorm uit naar de be-
zoekjes van Jan. Samen praten over
sport , politiek, zijn leven of Nieuw-
Zeeland.  Genieten van een muziekuit-
voering, een film of  een dagje terug
naar de plekken van Joop’s jeugd in Am-
sterdam (naar ‘t monument van vaders
verzetsgroep en de buurt van Joop’s
jeugd). Waar hij opgroeide als zoon van
een bloemenventer. Zijn enige broertje
overleed toen hij vijf
jaar was en ook zijn
vader stierf jong. Na
het overlijden van zijn
moeder emigreerde
Joop naar Nieuw-
Zeeland, waar zijn
dochter Karin
woonde. Toen zij met
haar kinderen emi-
greerde naar Austra-
lië, kon hij niet mee
en besloot terug te
keren naar Neder-
land.

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 altijd voor me
en  betekent heel
veel voor mij.” 

Tijdens het bezoek aan het Watersnood-
museum 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 te-
rugkeerden. “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 ge-
woon, maar het is heel bijzonder. Een dag
als dit is een cadeautje!” 

Jan de Jonge.

Gratis naar een museum, 
gratis mossels eten en nog een 
gratis fotoboek toe.



Leefbaar 
Nieuwerkerk:
organisaties 

en verenigingen
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Dorpsraad Nieuwerkerk
Chris Timmerman
0111-641637
info@dorpsraadnieuwerkerk.nl

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

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

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




