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De culturele sector staat onder druk. Bijna alle 
gemeenten en provincies bezuinigen op kunst 
en cultuur. Culturele instellingen moeten in de 
toekomst vanwege bezuinigingen voor een gro-
ter deel hun eigen inkomsten gaan genereren. 
Meer zelfstandigheid, minder overheid, zo is de 
gedachte. Door de bezuinigingsplannen zal de 
culturele sector ‘creatiever’ moeten worden. Er 
zal meer moeten worden samengewerkt en de 
sector zal op zoek moeten naar andere bronnen 
van inkomsten (cultureel ondernemerschap). 
Tegenstanders spreken over een ‘kaalslag’ in de 
sector, voorstanders over ‘bittere noodzaak’.

Hoe het ook zij. Veel culturele instellingen maken 
zich zorgen over de toekomst. Kan hun evene-
ment of activiteit in de toekomst nog wel blijven 
plaatsvinden? Schouwen-Duiveland kent diverse 
jaarlijks terugkerende evenementen en een groot 
aantal culturele activiteiten en organisaties. 
Cultuurplein Centree, de Historische Spelen en de 
Kunstschouw in Westerschouwen zijn samen jaar-
lijks goed voor duizenden bezoekers. 

“De evenementen leveren spin-off op. De bezoe-
kers besteden immers ook hun geld in de  plaat-
selijke winkels en horeca en -als ze van ver 
komen- in de hotels. Op die manier stimule-
ren ze de eilandelijke economie. Er moet voor 
worden gewaakt dat de bezuinigingen gaan 
leiden tot verschraling van het kunst- en cul-
tuuraanbod. Anders zou het kunnen betekenen 

dat verenigingen of evenementen verdwijnen. 
Dat zou toch heel jammer zijn, zeker ook voor 
al die vrijwilligers die de activiteiten mogelijk 
maken”, aldus Renger Erenst, voorzitter van de 
Stichting Renesse.  

De Stichting Renesse ondersteunt een aantal 
activiteiten op cultureel gebied. De volgende cul-
turele initiatieven en evenementen ontvingen 
onder meer een financiële bijdrage:

� Stichting Kunstschouw Westerschouwen voor 
de Kunstschouw 2012 (bijdrage: € 4.000,– ) 

� Cultuurplein Centree voor de programmering 
in 2011, 2012 en 2013 
(bijdrage in totaal: € 105.000,– )

� Stichting Historische Spelen voor de uitvoe-
ringsavonden 2011 (bijdrage: € 10.000,–)

� Muziekgezelschap Luscinia voor twee muziek-
uitvoeringen (bijdrage: € 1.750,–)

� Zomerexpositie in de Nieuwe Kerk, Zierikzee 
(bijdrage: € 1.500,–)

� Seniorenconcert voor een muziekuitvoering 
(bijdrage: € 300,–)

� Zeeuws Kamerorkest voor een muziek-
uitvoering (bijdrage: € 2.000,–)

� Boerenbioscoop voor vertoning van films 
(bijdrage: € 800,–)

� Eilandelijke muziekdag (bijdrage: € 970,–)
� Johan Willem Frisokapel (gebruik zaal en 

huur van stoelen) (bijdrage: € 1.200,–)

Steun voor culturele activiteiten 

 Werk van beeldend kunstenaar Elly de Jong (Kunstschouw 2011).

 ‘Zeemeermin’, Lieuwke Loth (Kunstschouw 2011).
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Kinderkermis ‘t Kraayenest in Sportcentrum Wester-
schouwen biedt 1.700 m² overdekt speelplezier. In 
deze overdekte speeltuin is alles aanwezig om jonge 
kinderen urenlang te vermaken. De kinderkermis 
staat bol van de attracties. Er zijn springkussens, een 
skelterrace, een survivalbaan, diverse softplaytoe-
stellen, twee trampolines, tafeltennistafels, een paar-
dencarrousel, ballenbad, voetbalarena (pannabowl), 
poolbiljart en een kasteelkussen. 

En alsof dat nog niet genoeg is.... vanaf april komt er 
nog een superattractie bij: het piratenschip op bewe-
gende golf. Een heel bijzondere en nieuwe attractie. 
Door middel van een blower met timer zit er bewe-
ging in het onderste gedeelte. Het schip staat dus let-
terlijk op een bewegende golf! Extra spannend dus bij 
het glijden en springen. Dit opblaasbare piratenschip 
met stoer design is 13,5 meter lang, 7,5 meter breed 
en 8 meter hoog. Het is voorzien van ankerpunten en 
haringen en voldoet vanzelfsprekend aan alle veilig-
heidsvoorschriften. De nieuwe attractie vergt een 
investering van € 13.995,– exclusief btw. 

Kinderkermis ’t Kraayenest is de grootste overdekte 
speelvoorziening van Schouwen-Duiveland. Een 
waar speelparadijs, waarbij veiligheid en plezier hand 
in hand gaan.  Vanaf 7 april 2012 tot half september 
dagelijks geopend van 10.00 tot 17.30 uur. De toe-
gangsprijs bedraagt € 6,-- per persoon! Daarvoor kan 
er de hele dag onbeperkt worden gespeeld. Ouders 
en andere begeleiders hebben gratis toegang. 

Er zijn aantrekkelijke arrangementen verkrijgbaar 
waarmee een bezoek aan de kermis gecombineerd 
kan worden met een heerlijk menu of een barbecue. 
Kijk op www.sportcentrumwesterschouwen.nl voor 
meer informatie.

Nieuw piratenschip 
op kinderkermis

De Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland 
heeft twee monumentale panden in hartje Bruinisse 
overgenomen van de Gemeente Schouwen-Duive-
land. Het betreft de gebouwen waarin thans de Oud-
heidkamer en het Visserijmuseum zijn gevestigd. 
De Stichting Brusea blijft huurder van de panden. 

De Oudheidkamer is ondergebracht in een stijlvol 
18e eeuws monumentenpand dat in vrijwel oor-
spronkelijke staat bewaard is gebleven. 

“De fi losofi e van de Stichting Monumenten is dat 
we gebouwen aankopen om ze in stand te houden. 
Het gaat ons in het bijzonder bij deze twee monu-
menten om optimalisatie en behoud. Monumenten-
panden als deze verdienen voortdurend aandacht. 
Ze vormen een waardevol cultuur-historisch bezit, 
dat bescherming verdient. Naast deze cultuur-his-
torische waarde zijn de monumenten economisch 
en toeristisch-recreatief van belang. De Stichting 
Monumenten Schouwen-Duiveland is zich van dit 
belang terdege bewust en is mede daarom een sterk 
pleitbezorger voor het behoud van al dat moois”, 
aldus Renger Erenst, voorzitter van de Stichting 
Monumenten Schouwen-Duiveland. 

Nieuwe eigenaar 
monumentenpanden

Stichting Monumenten koopt travalje Ellemeet
De Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland 
laat regelmatig demonstraties verzorgen. Op Open 
Monumentendag en tijdens de Strao tonen hoef-
smeden hun kunsten. In de travaljes krijgt een aantal 
Zeeuwse trekpaarden nieuwe hoefi jzers. Het geha-
mer en gevijl en de pregnante geur van het hoorn 
van de hoef dat schroeit onder het hete ijzer trekt 
altijd veel bekijks. “Het is bijzonder te zien hoe de 
hoefsmid deze imposante paarden met een gewicht 

tussen de 750 en 1.000 kilo nieuwe hoefi jzers aan-
brengt”, zegt Kees van Langeraad, secretaris van de 
Stichting Monumenten. “De Stichting Monumenten 
vindt dat deze kennis en vaardigheden en bijbeho-
rende werktuigen niet verloren mogen gaan. Het is 
om die reden dat wij de travalje Ellemeet van de ge-
meente hebben gekocht, de vijfde in rij. De hoefstal 
zal door ons worden geverfd maar verkeert verder in 
prima staat”.



gelegen op het terrein van Hotel Congrescentrum 
De Zeeuwse Stromen in Renesse. Adres: Duinpan 1. 
Verwijzingsbordjes op het terrein naast het hotel wij-
zen bezoekers de weg. In de loop van maart verhuist 
de stichting weer terug naar de Jan van Renesseweg 
25. Als alles via de planning verloopt, wordt het nieu-
we kantoorgebouw eind maart 2012 opgeleverd. 

Het concept achter de barbecue met lavasteen is sim-
pel. Zodra de stenen heet zijn hebben ze hetzelfde 
eff ect als houtskool. De stenen worden opgewarmd 
en geven hun warmte door aan de grill en aan het 
vlees. Ze hebben een groot absorptie vermogen en 
gloeien als kolen. Het verschil zit in het hergebruiken 
van de lavastenen. Lavastenen kunnen perfect de 
dag erop nog eens gebruikt worden en zelfs langer. 

En er is meer. Het grillbuff et heeft ook nog vier inge-
bouwde barbecues op gas. Elke gasbarbecue heeft 
twee regelbare branders, die thermische beveiligd 
zijn. Het bovenblad is van eikenhout. De afzuigkap-
pen hebben ingebouwde verlichting. Leuk te weten 
dat de BBQ op wieltjes staat en daardoor verrijdbaar 
is. Dat betekent dat ‘s zomers de barbecue mee kan 
naar het terras om er heerlijk buiten te eten.  

Sportcentrum Westerschouwen verzorgt een com-
plete barbecue met vier soorten vlees, diverse BBQ 
salades, BBQ sauzen en frietjes. Het is mogelijk om de 
barbecue uit te breiden met gerechten naar keuze, 
zoals vis of een heerlijk ijsdessert. Informeer naar de 
mogelijkheden. Een barbecue arrangement kan wor-
den gereserveerd tot 20 personen. 

Meer informatie: www.sportcentrumwesterschouwen.
nl, of bel: 0111 652351

Sportcentrum Westerschouwen heeft geïnvesteerd 
in een grote moderne barbecue voor het restaurant. 
Daardoor is het mogelijk met groepen het hele jaar 
door te barbecuen en dit onafhankelijk van het weer! 
Het grillbuff et is achthoekig en werkt op lavastenen. 

Luxe barbecuen voor kleine en grote groepen

De Stichting Renesse krijgt een nieuw kantoor-
gebouw. Het huidige kantoor aan de Jan van Renes-
seweg is sinds 1960 in gebruik en -hoewel het kan-
toor in 1985 werd gemoderniseerd- was er behoefte 
aan meer ruimte. Architectenbureau Willem Kort BNA 
maakte het ontwerp voor nieuwbouw. Het nieuwe 
kantoorgebouw komt op dezelfde plaats te staan als 
het huidige pand, maar wordt circa 60 m² groter. Het 
gebouw krijgt een plat dak met een afgeschuind zin-
ken eind en een verdiepte entreepartij. Rondom het 
nieuwe kantoor komen  parkeerplaatsen die ruimte 
bieden aan zo’n tien auto’s. De parking krijgt een 
slagboom.  

Bijzonder is dat de kleuren van de buitenomgeving 
terugkomen in de kleurstelling van het pand. Natuur-
lijke kleuren, gebaseerd op het omliggende groen, 
het strand en de duinen. Het bestratingsmateriaal 
rondom het kantoorgebouw is een innovatief hoog-
standje en daardoor de meest duurzame bestrating 
van dit moment. De straatsteen heeft de eigenschap 
CO2 (afkomstig van uitlaatgassen) uit de lucht op te 
nemen.  

Gedurende de bouw is de Stichting Renesse tij-
delijk gevestigd in één van de recreatiewoningen, 

Nieuwbouw nadert voltooiing



Charleroi, waar hij aan een honderdtal leerlingen deco-
ratieve kunst, tekenen, schilderen en keramiek doceert. 
Het werk van Willem Delsaux is in diverse musea en 
gemeentehuizen in België te zien en vanaf half maart 
ook in het nieuwe kantoorgebouw van de Stichting 
Renesse.  

Erfpachters van de Stichting Renesse in complex A 
en B hebben kunnen zien dat er winteronderhoud 
heeft plaatsgevonden op een groot aantal groen-
stroken. Aan de Duinweg, Lijsterweg en Scholder-
laan, Oosterenbanweg, Duinwekken en de Jan van 
Renesseweg in Renesse is er gesnoeid en gedund. 
Snoeien is noodzakelijk om het dode, zieke en over-
tollige hout uit de boom of struik te verwijderen. 

Bovendien bevordert het de bloei en de groei van 
heesters en vruchten. De grote groenstrook langs 
de Bremweg in Renesse zal in het najaar en gedu-
rende de winter van 2012 - 2013 grondig worden 
aangepakt en in zijn geheel worden uitgedund en 
gesnoeid. Dit komt de beeldkwaliteit ten goede. 

Groenstroken gesnoeid

De Stichting Renesse koopt regelmatig schilderijen, 
tekeningen en prenten die het heden of verleden van 
Schouwen-Duiveland illustreren. Dit vanuit de gedach-
te dat bijzondere werken voor toekomstige generaties 
behouden dienen te blijven. 

Onlangs heeft de stichting haar collectie verrijkt met 
twee olieverfschilderijen. Kunstschilder Jan Jans 
(1893 - 1963) schilderde het Wilgenlaantje in Westen-
schouwen, nu het gebied dat bekend staat als De Kure. 
Jans was van beroep architect, tevens kunstschilder, 
en vooral een  goed tekenaar. Hij schilderde veel duin-
landschappen, stadsgezichten en landelijke bouw-
kunst (meestal tekeningen). Zijn stijl is naturalistisch / 
impressionistisch. Werk van Jans is opgenomen in de 
Rijkscollectie en in de collectie van het Rijksmuseum 
Twente in Enschede. 

De Belgische kunstschilder Willem Delsaux (1862 - 
1945) schilderde voornamelijk zeegezichten en land-
schappen. De regio’s die hem inspireerden en die hij 
bezocht waren onder meer Brussel en omgeving, de 
Antwerpse polders en Wallonië. In 1889 trok Delsaux 
er voor enkele jaren op uit, naar Zeeland, waar hij een 
reeks etsen maakt. In 1889 ziet hij het  buurtschap Viane, 
dapper in een hoekje van een verloren dijk, niet meer 
dan tien grijze en zwarte geveltjes op de kade van een 
verzandend haventje. Zoals hij toen het oude karakte-
ristieke haventje zag, zo wordt het vereeuwigd. Willem 
Delsaux was behalve kunstschilder ook keramist. 
Later wordt hij leraar aan de Université du Travail de 

Jan Jans: het Wilgenlaantje in Westenschouwen.
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Nieuw in de kunstcollectie

G.W. Delsaux: het oude haventje van Viane. 


