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Jubileumconcert
Met een jubileumconcert wordt begin juni het 
startsein gegeven voor een reeks festiviteiten ter 
gelegenheid van het zestigjarig jubileum. Onge-
veer 300 relaties worden uitgenodigd om in de 
Grote of Sint Nicolaaskerk van Brouwershaven een 
feestelijk concert bij te wonen, dat wordt uitge-
voerd door het Zeeuws Kamerorkest uit Middel-
burg. Het Zeeuws Kamerorkest is zes jaar geleden 
opgericht en bestaat uit 32 professionele musici. 

Tijdens het jubileumconcert zullen zo’n 20 musici 
hun opwachting maken en een gevarieerd reper-
toire van zowel klassieke als moderne muziek ten 
gehore brengen (van Bach tot Bløf ). Het wordt 
een concert met herkenbare muziekstukken en 
natuurlijk enkele evergreens. Voorzitter Renger 
Erenst: “Het belooft een feestelijke avond te wor-
den, met alle ingrediënten en verrassingen die bij 
een jubileumconcert horen. En natuurlijk wordt 
de inwendige mens daarbij niet vergeten”. 

Verlichting Zuidhavenbrug
En er is meer! De Stichting heeft het plan opgevat 
om de Zuidhavenbrug van mooie verlichting te 
voorzien. De Zuidhavenbrug in het hart van Zierik-
zee is de meest gefotografeerde brug en een waar 
icoon! De brug vormt het scharnierpunt tussen 
de nieuwe en oude haven in het historische cen-
trum. Om het gebied in sterkere mate visueel met 
elkaar te verbinden wil de stichting de brug 
graag uitrusten met de nieuwste energiezuinige 

ledverlichting waarbij de architectuur van de brug 
en contouren worden benadrukt. 

Voorzitter Renger Erenst licht toe: “Door op deze 
manier de schoonheid van de brug ’s avonds en 
’s nachts zichtbaar te maken, versterkt Zierikzee 
de sfeer en de beleving van de stad. Het aan-
brengen van de verlichting vraagt om maatwerk, 
waarbij op elk detail moet worden gelet. Er zit een 
behoorlijk prijskaartje aan, maar wij vinden het 
een verantwoorde investering. Als jarige schenken 
we de verlichting aan de gemeente ten behoe-
ve van de bevolking van Schouwen-Duiveland. 
De verwachting is dat eind 2013 de klus is geklaard 
waarna de officiële ingebruikname plaats kan vin-
den. Dat wordt een feestelijke happening”.

Waterkunstwerk in Renesse
En dan Renesse! Met de plaats Renesse heeft de 
Stichting een speciale band. Logisch, in 1953 was 
het de gemeente Renesse die de stichting heeft 
opgericht. De Stichting Renesse is voornemens 
een blijvend gedenkteken in de vorm van een 
kunstwerk aan de bevolking van Renesse aan te 
bieden ter gelegenheid van het 60 jaar bestaan. 
Het waterkunstwerk wordt vervaardigd door beel-
dend kunstenaar Lolke van der Bij. 

Het kunstwerk wordt geplaatst aan de Hogezoom 
op de plek waar nu de Watermeter is gesitueerd. 
Deze Watermeter wordt vervangen door het fon-
kelnieuwe Waterkunstwerk. De officiële onthul-
ling van het kunstwerk in Renesse vindt naar ver-
wachting eind juni 2013 plaats.
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Jubileumjaar voor Stichting Renesse
Dit jaar viert de Stichting Renesse haar 60 jarig bestaan. Het jubileumjaar van de Stichting gaat gepaard 
met verschillende activiteiten en festiviteiten.
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beoefening van toneel. De Stichting Renesse vindt 
het van belang dat er toegankelijk en laagdrempelig 
toneel wordt geboden en waardeert het dat toneel-
verenigingen oog hebben voor de eilandelijke ge-
schiedenis bij de keuze van een stuk.  Daar komt bij 
dat de voorstellingen bijdragen aan de toeristische 
aantrekkingskracht van Schouwen-Duiveland”.  

Meer informatie over de voorstellingen: rederijkerszierikzee.nl  

De Stichting Renesse ondersteunt activiteiten op het 
gebied van muziek, zang of theater. Jaarlijks worden 
er heel wat fi nanciële bijdragen toegekend. Tóch ko-
men niet alle gezelschappen voor fi nanciële steun 
in aanmerking. Criteria waarop een aanvraag beoor-
deeld wordt zijn onder meer: regionale worteling, 
publieksbereik, diversiteit en een evenwichtig aan-
bod over het eiland. 

De aanvraag van de Stichting Rederijkers Zierikzee 
voor de opvoering van het historische stuk: ‘Water-
mensen, de zee geeft, de zee neemt’ werd onlangs 
positief beoordeeld door het bestuur. De voorstellin-
gen staan in het teken van 60 jaar herdenking Waters-
noodramp. Secretaris Kees van Langeraad licht toe: 
“Wij willen een bijdrage leveren aan de kunstzinnige 
vorming van jongeren en volwassenen en dan in het 
bijzonder in verenigingsverband. Hieronder valt het 
verbeteren en stimuleren van de niet beroepsmatige 

Steun aan toneel

De ruimte die daardoor vrijkomt wordt benut voor 
een nieuw verrijdbaar podium, dat ingezet kan wor-
den voor tal van activiteiten. 

De stichting Oude Zeeuwse Kerken, eigenaar van 
de kerk, wil met de herinrichting het gebouw zo 
aantrekkelijk mogelijk maken voor het houden van 
concerten, tentoonstellingen en andere evenemen-
ten. 

Ongetwijfeld zal muziek een centrale rol spelen in 
de kerk. Om kwalitatief goede musiceermogelijk-
heden aan te kunnen bieden is er behoefte aan een 
verrijdbaar klein orgel, een zogenaamd ‘kistorgel’. 
Een kistorgel is een klein, verplaatsbaar pijporgel 
dat dienst kan doen als begeleiding bij de uitvoe-
ring van oude muziek. 

Dit orgel is uitermate geschikt als basso continuo 
instrument bij bijvoorbeeld muziek van Bach. 
Het grote symfonische Kam en Vander Meulen kerk-
orgel is hiervoor niet geschikt. Er zijn namelijk grote 
akoestische verschillen tussen kerk- en kamerorgels, 
kerkorgels zijn anders gestemd. 

De Stichting Vrienden van de Nieuwe Kerk heeft 
een gebruikt kistorgel van de Deense orgelbouwer 
Andersen & Bruhn op het oog dat prima dienst zou 
doen voor cantatediensten, kamerconcerten en 
barokconcerten. De Stichting Renesse vindt het 
pijporgel een verrijking voor de Nieuwe Kerk en 
heeft een fi nanciële bijdrage toegezegd. Daar-
mee wordt een lang gekoesterde wens mogelijk 
gemaakt. 

Verrijdbaar klein orgel voor Nieuwe Kerk

De restauratie van de Nieuwe Kerk in Zierikzee 
vordert gestaag. Het neo klassieke kerkgebouw is 
inmiddels grondig onder handen genomen. Onlangs 
is men begonnen met het herinrichtingswerk. 
Een stevige klus! Zo wordt er onder andere een nieu-
we vloer gelegd, waarbij de oude moet worden ver-
wijderd en er komt vloerverwarming. De gecombi-
neerde hangende licht- en verwarmingsarmaturen 
verdwijnen, zo ook een aantal rijen met banken, 
onder meer die onder het orgel. 



In het voormalige stadhuis van Brouwershaven, 
eigendom van de Stichting Monumenten Schouwen-
Duiveland, is het bedrijf Cannock Chase gevestigd. 
Het bedrijf verleent diensten op het gebied van 
credit management. De belangrijkste facetten van 
credit management zijn het tijdig innen van uit-
staande facturen, het beoordelen van debiteuren-
risico’s en het bepalen van kredietwaardigheid. Het 
bedrijf heeft een incasso- en deurwaarderspraktijk. 
Het heeft vestigingen in Den Haag, Druten en Brou-
wershaven en telt circa 250 medewerkers. Sinds de 
crisis van 2008-2009 is de bedrijvigheid bij deur-
waarders- en incassobureaus alleen maar gegroeid. 

Vanwege groei van de vestiging Brouwershaven heeft 
het bedrijf de wens geuit aan de Stichting Monu-
menten Schouwen-Duiveland, aansluiting te krijgen 
op het glasvezel breedbandnetwerk. Glasvezel biedt 
supersnel internet met hoge download en upload 
snelheden en kan daardoor veel informatie verwer-
ken. De Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland 
is voortvarend te werk gegaan en heeft in samen-
werking met de gemeente een en ander mogelijk 
gemaakt. Daarvoor moest wel 450 meter telecom-
infrastructuur nieuw worden aangelegd. Een investe-
ring die het bedrijf Cannock Chase ten goede komt. 

De andere twee investeringen zijn gericht op het 
creëren van een moderne kantooromgeving met 
een aangenaam werkklimaat. In dat kader is de 
Stichting Monumenten voornemens om klimaat-
controle aan te brengen en de ingang van het kan-
toorpand te voorzien van een ontvangstportaal. 
In een monumentaal kantoorgebouw dient dat met 
de nodige zorgvuldigheid te gebeuren. 

De dorpsraad Ellemeet heeft een beroep gedaan op de 
Stichting Renesse om mee te werken aan een fi ets- en 
wandelnetwerk in en rondom het dorp. De dorpsraad 
wil graag een ommetje realiseren, ofwel een rondwan-
deling om Ellemeet. Het ommetje van Ellemeet maakt 
deel uit van het Wandelnetwerk Schouwen-Duiveland. 
Doel van dit project is platteland voor wandelaars 
toegankelijk te maken. Het netwerk van 300 kilome-
ter wandelpaden voert deels over bestaande routes. 
Er zijn ook veel nieuwe routes, die worden verbonden 
met bestaande wandelpaden en wandelroutes. Over 
dijken, boerenland, rustige wegen, natuurgebieden 
en soms langs vergeten hoekjes. Er zijn korte, middel-
lange en lange wandelingen. Geschikt voor een gezin 
met kinderen maar ook voor de fanatieke wandelaar.

Het wandelnetwerk is gebaseerd op het knooppun-
tensysteem, dat ook gebruikt wordt voor fi etsroutes. 
Ellemeet krijgt € 6.000,-- van de Stichting Renesse 
voor het realiseren van het ommetje. Eerder kregen 
Oosterland en Dreischor ook eenzelfde bijdrage voor 
de realisatie van een project in hun dorp. Vanaf april 
gaat het Wandelnetwerk op Schouwen-Duiveland 
open.

Ommetje Ellemeet

Sportcentrum Westerschouwen 
deelnemer in Dagattracties Zeeland

Nieuwe investeringen

men door het bevorderen van de onderlinge samen-
werking, samen in te kopen en het opzetten van ge-
zamenlijke promotiecampagnes. Het is de bedoe-
ling dat de site dagattractieszeeland.nl als portal 
gaat dienen voor Nederlandse en buitenlandse toe-
risten die op zoek zijn naar een leuk uitje.

De Stichting Dagattracties Zeeland is een samen-
werkingsverband van ondernemers c.q. organisaties 
met een dagattractie in het Zeeuwse Deltagebied. 
Onder een dagattractie wordt verstaan een product 
en/of dienst op het gebied van recreatie, educatie, 
cultuur, recreatief vervoer of wellness. Op de web-
site van Dagattracties Zeeland zijn de leukste, gezel-
ligste, en meest bijzondere attracties van Zeeland in 
een handig overzicht gezet. Van dagje uit met de 
kids tot romantisch samen weg, van sportieve acti-
viteit tot een ontspannen uitje. Elke attractie wordt 
op de site in de spotlights gezet. Sportcentrum Wes-
terschouwen is deelnemer geworden in de stich-
ting. Het samenwerkingsverband wil de zichtbaar-
heid van de deelnemende bedrijven vergroten bij 
zowel de toeristen als bij de eigen inwoners. Dat doet 



Het hele jaar door barbecuen, ongeacht het weer. 
Het kan in Sportcentrum Westerschouwen! In een 
ongedwongen sfeer kan er ‘actief’ worden gebarbe-
cued. Veel groepen en bedrijven combineren bow-
len of midgetgolf met een gezellig avondje tafelen. 
U heeft met uw groep heel de avond uw eigen grill-
roosters. 

Er zijn verschillende soorten vlees, diverse salades, 
sauzen, frietjes en stokbrood. Van malse biefstuk tot 
heerlijke kipsaté: het is allemaal mogelijk. In overleg 
kan het BBQ-arrangement worden uitgebreid met 
gerechten naar keuze of bijvoorbeeld een heerlijk 
ijsdessert. 

De medewerkers van het sportcentrum zetten alles 
voor u klaar en na afl oop ruimen zij af. U mag dus 
zelf het leuke ‘actieve’ BBQ-werk doen! 

De mogelijkheden:

 Alleen barbecuen. Boek het barbecue-arrange-
ment € 19,50 per persoon (kinderen tot 12 jaar: 
€ 13,--)

 Barbecue + bowling of midgetgolf: € 22,-- per 
persoon (kinderen tot 12 jaar: € 13,--)

 Barbecue + bowling of midgetgolf + dessert + 
3 drankjes: € 31,-- per persoon (kinderen tot 12 
jaar: € 20,--).

Het BBQ-arrangement kan worden gereserveerd van 2 tot 40 
personen. Reserveren via www.sportcentrumwesterschouwen.nl 
of bel: 0111 652351

Kerken worden steeds vaker opengesteld voor ande-
re gebruikers. Logisch, omdat met de inkomsten uit 
allerlei evenementen een steentje kan worden bijge-
dragen aan de instandhouding van het kerkgebouw. 
De Grote of Sint Nicolaaskerk leent zich vanwege de 
voortreff elijke akoestiek uitstekend voor muziekge-
zelschappen, theatergroepen en orkesten. 

De Stichting Grote of Sint Nicolaaskerk heeft onlangs 
een professioneel (tweedehands) podium kun-
nen aanschaff en. Hoewel er vanaf mei kerkdien-
sten plaatsvinden, wordt het podium daar niet voor 
gebruikt. Het podium doet vooral dienst bij optre-
dens en voorstellingen tijdens culturele evenemen-
ten. Het oude podium had een vaste hoogte. Het 
nieuwe podium, bestaande uit 35 delen, is volledig 
verplaatsbaar en in hoogte verstelbaar. Het heeft een 
vloeroppervlak van 70 m². Het is daarmee veel groter 
dan het oude podium van 53 m². Het nieuwe podium 
kan tevens als tribune worden gebruikt. 

De Stichting Renesse zag heil in de honorering van 
deze subsidieaanvraag en heeft een fi nanciële bijdra-
ge ter beschikking gesteld. Penningmeester Rien van 
Beurden licht toe: “Wij denken dat met de komst van 
het podium er een grotere zelfredzaamheid wordt 
verkregen en dat er meer mogelijkheden ontstaan 
voor verhuur van de kerk. De kerk krijgt daardoor 
grotere gebruiksmogelijkheden en dat is in deze tijd 
broodnodig”. Dit wordt beaamd door Dries van Be-
veren, beheerder van het kerkgebouw: “Zonder die 
concerten heeft de Stichting Grote of Sint Nicolaas-
kerk niet genoeg geld om de kerk te onderhouden”. 
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Dank aan fotogebruik derden, te weten: foto pagina 1 links: Zeeuws 
Kamerorkest; foto pagina 1 rechts: Gebr. Beije en MK Illumination; 
foto pagina 2 boven: Stichting Rederijkers Zierikzee. 

De Stichting Renesse ondersteunt instellingen in de gemeente 
Schouwen-Duiveland, die activiteiten organiseren van recreatieve, 
toeristische, culturele, educatieve of sportieve aard. De Stichting 
Renesse is eigenaar van Sportcentrum Westerschouwen in Burgh-
Haamstede. Informatie: www.sportcentrumwesterschouwen.nl. 
De Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland, een dochterstichting 
van de Stichting Renesse, zet zich in voor behoud van cultureel en 
monumentaal erfgoed. Zie: www.stichtingmonumenten.nl.

Ondanks de aan de samenstelling van deze nieuwsbrief bestede zorg 
aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die zou 
kunnen voortvloeien uit informatie in deze uitgave. Aan deze uitgave 
kunnen geen rechten worden ontleend. 
© 2013 Stichting Renesse. 

Professioneel podium 
in Brouwershaven 

Buiten nog koud, binnen 
gezellig BBQ’en !


