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In Zeeland leven de gewone zeehond en de grijze 
zeehond. In Nederland komt de gewone zeehond 
het meest voor. In onze provincie leven er zo’n 600. 
Elk jaar worden er vele ‘huilers’ gevonden langs de 
Nederlandse kust. Dit zijn jonge zeehonden die hun 
moeder zijn kwijt geraakt. 

Een speciaal EHBZ team (Eerst Hulp Bij Zeehonden) 
redt deze zeehonden en brengt ze naar Zeehonden-
crèche Pieterburen waar ze behandeld worden. Tien-
tallen moederloze baby’s worden op deze manier 
gered. Als de zeehonden gezond genoeg zijn, wor-
den ze uitgezet in de buurt van de oorspronkelijke 
vindplaats. 

Onlangs liet de Zeehondencrèche onder grote be-
langstelling weer een aantal zeehonden vrij op het 
strand van Renesse. 

Renesse heeft een band met de zeehond en wil de 
zeehond in de spotlights plaatsen. Het initiatief van 
een particulier om te komen tot het plaatsen van 
standbeelden van zeehonden in de badplaats kan 
op steun van de Stichting Renesse rekenen. Een gulle 
gever heeft drie standbeelden in de vorm van een 
zeehond geschonken aan de gemeente. De Stichting 
Renesse heeft besloten daar nog eens twee zeehon-
denbeelden aan toe te voegen. De zeehonden moe-
ten in augustus op hun plek staan. Het dorp krijgt er 
deze zomer dus vijf eyecatchers bij.

De beelden komen te staan op de rotonde Hoge-
zoom, op het plein tussen de C1000 en Deltawaren-
huis, Kromme Reke - Stoofweg (nabij fi etsenstalling), 
Jan van Renesseweg (Duinovergang) en het parkeer-
terrein aan de Jan van Renesseweg. De zeehonden 
zijn gemaakt van hout of leisteen en hebben alle een 
andere positie. 

“De zeehond is steeds meer het symbool van Renesse 
aan het worden. Een nieuwe attractie, die goed in de 
badplaats past”, zo vindt Dick Kooman van de Stich-
ting Renesse.

Nieuws-
brief

Vijf beelden van zeehonden in Renesse

In 2011 besloot het bestuur van de Stichting Renes-
se cultuurplein Centree in Zierikzee te ondersteu-
nen met een bijdrage voor drie jaar. Voor de pro-
grammering werd een totaalbedrag van € 105.000,-- 
beschikbaar gesteld verspreid over de  jaren 2011, 
2012 en 2013. Daarmee kreeg het initiatief om cul-
turele activiteiten te organiseren op het plein rond-
om de Nieuwe Kerk en de Dikke Toren een fl inke 
stimulans en bemoedigende steun. 

Sinds 2009 worden er diverse culturele evenemen-
ten georganiseerd zoals straattheater, kinderthea-
ter, (klein)kunst, fi lm en muziek voor jong en oud. 
Bekende en minder bekende artiesten wisselen 
elkaar af. Op zaterdag 10 en zondag 11 augustus 

viert cultuurplein Centree zijn vijfj arig bestaan met 
een uitgebreid zomers programma. Van rock & roll 
tot salsa en van poppenkast tot cocktails. Een jubi-
leum vraagt om een terugblik en vooruitzien. Of het 
toekomstig doel:  ‘de ontwikkeling van een duur-
zaam cultuurplein met een structureel karakter’ in 
de toekomst bereikt wordt, zal afhangen van de 
bereidheid van sponsors. 

Met verminderde budgetten voor cultuur en met 
een gemeenteraad die geen gemeenschapsgeld 
wil steken in Centree staat de verdere ontwikkeling 
van het cultuurplein onder druk. Of dat zijn weer-
slag heeft op de artistieke koers van Centree, zal de 
toekomst uitwijzen. 

Jubileum voor Cultuurplein Centree

Beeld van de houten zeehond.

Jaargang 4 – nummer 11 – juli 2013

EE N U I TG AVE VA N D E ST I C HT I N G RE N E S S E  �  DE NI E U WS B R I E F VE R S C H I J NT V I E R K E E R P E R J A A R



Het voormalige stadhuis van Brouwershaven is 
eigendom van de Stichting Monumenten Schou-
wen-Duiveland. In het kantoorgebouw is het be-
drijf Cannock Chase gevestigd. 

Onlangs werd tussen partijen een nieuw huur-
contract getekend. In dat kader werden afspraken 
gemaakt over het aanbrengen van een aircondi-
tioning installatie om het werk van de medewer-
kers in Brouwershaven zo aangenaam mogelijk 
te maken. De gemeente heeft inmiddels de ver-
gunning verstrekt voor het aanbrengen van de 
koelunit aan de achterzijde van het monumen-
tale kantoorgebouw. De installatie wordt nog 
voorzien van een aftimmering om het geluid te 
minimaliseren en het visueel te laten aansluiten 
bij de rest van het gebouw.

Het is de bedoeling dat de travalje in Serooskerke vóór 
de Strao van 2014 operationeel is. Tijdens de Strao en 
op Open Monumentendag worden er demonstraties 
gegeven in alle vijf travaljes op het eiland. “Het zou 
leuk zijn als Serooskerke daar ook bij is want de tra-
valje wordt een aanwinst voor het dorp”, aldus Piet 
van der Aa. De nieuwe travalje vergt een investering 
van € 10.000,--.

De oude travalje van Serooskerke is momenteel bij een 
particulier in bezit. De Stichting Monumenten Schou-
wen-Duiveland biedt de Dorpsraad Serooskerke een 
nieuw exemplaar aan en heeft inmiddels vergunning 
aangevraagd bij de gemeente. 

De nieuwe travalje wordt min of meer een kopie van 
die van Noordgouwe, die eerder dit jaar werd her-
bouwd na zwaar beschadigd te zijn geweest door 
een aanrijding met een vrachtauto. Het wordt de 
zesde hoefstal in rij voor de Stichting Monumenten. 

Het onderhoud van het smeedwerk van de bestaan-
de travaljes wordt uitgevoerd door smid Piet van der 
Aa (85 !) uit Burgh-Haamstede. De smid oefent zijn 
beroep uit sinds 1958 en vindt het nog steeds ‘leuk, 
maar zwaar werk’. Piet van der Aa: “Alle travaljes zijn 
verschillend en er zijn ook nog verschillende inzich-
ten hoe het smeedwerk eruit moet komen te zien.  
Maar daar komen we altijd uit”, zegt hij gedecideerd. 

De smid uit Burgh-Haamstede pleit voor een travalje 
met een lengte van minimaal 1,75 meter (van borst 
tot achter), zodat ook grotere paarden er makkelijk in 
terecht kunnen. 

Nieuwe travalje voor Serooskerke

Canon complex A 
ongewijzigd
De Stichting Renesse beheert in complex A circa 
10 hectare erfpachtsgrond met een totaal van 79 
percelen. Het betreft het gebied tussen Duinweg, 
Bremweg, Lijsterweg en Scholderlaan in Renesse. 
De erfpacht loopt tot en met 31-12-2037 en 
bedraagt nu € 1,82 per m² per jaar. 

De Stichting Renesse heeft besloten om de canon 
voor dit complex, die per 1 januari 2014 kan wor-
den herzien, niet te wijzigen. Een en ander bete-
kent dat voor de komende 12 jaar de te betalen
erfpacht gelijk blijft aan het huidige bedrag. 
De Vereniging van Erfpachters van complex A en 
B heeft verheugd gereageerd op de mededeling. 
Inmiddels hebben alle erfpachters in complex A 
een brief gekregen waarin het nieuws is mede-
gedeeld.

Travalje Noordgouwe.

Aangenaam werken
in Brouwershaven



thema’s te ontwikkelen om te voorkomen dat ver-
zadiging optreedt. Het is niet eenvoudig om deze 
thema’s te ontwikkelen, temeer omdat het organi-
seren van een evenement vraagt om aanzienlijke 
organisatorische ondersteuning, gedragen door vrij-
willigers. Niettemin kijken wij bij de beoordeling 
van een aanvraag óók naar de mate van vernieu-
wing en verrassing”. 

De Visserijdagen in Bruinisse en de Zierikzeese 
Havendagen hebben zich als maritiem evenement 
een plaats en reputatie verworven op het eiland. 
Het zijn grote publiekstrekkers, die er in slagen om 
herhaalbezoekers aan te trekken die trouw blijven 
aan het evenement en aan de bestemming. De 
stichting ondersteunt deze maritieme evenemen-
ten. 

Sinds kort is daar een jong tweedaags evenement 
bijgekomen: de Brouwse Classic’s Regatta race. 
De zeilrace met 50 deelnemende jachten werd dit 
jaar met succes voor de tweede keer georganiseerd. 
Erenst: “Wij willen dit evenement een kans geven 
zich verder te ontwikkelen en te groeien”. 

Dat geldt ook voor Festival aan Zee in Renesse, dat 
de afgelopen jaren zeer positief door recreanten en 
bevolking werd ontvangen. “Evenementen zijn een 
essentieel middel om de aantrekkelijkheid en de 
positieve beleving bij bezoekers en bewoners te be-
vorderen. Het is juist de mate van verscheidenheid, 
die het eiland een boost geeft”, aldus de voorzitter.

De Stichting Renesse ondersteunt activiteiten bin-
nen de gemeente Schouwen-Duiveland op het ge-
bied van recreatie, toerisme, cultuur, educatie en 
sport. Deze steun bestaat in de meeste gevallen uit 
het verlenen van fi nanciële bijdragen. In de eerste 
helft van dit jaar kende de Stichting enkele inciden-
tele bijdragen toe. Niet al het aanbod komt voor een 
bijdrage in aanmerking. 

Criteria bij de beoordeling van een aanvraag voor 
een evenement zijn onder meer: aantrekkings-
kracht op het toerisme, breed draagvlak bij bevol-
king en publiek, regionale worteling, diversiteit en 
evenwichtig aanbod verspreid over het eiland. 

Voorzitter Renger Erenst licht toe: “Maritieme eve-
nementen mogen zich verheugen in een toene-
mende belangstelling van het publiek. Tóch zien 
we dat de eisen die mensen stellen aan hun vrije-
tijdsbesteding steeds hoger worden. Bij het organi-
seren van evenementen is het van belang nieuwe 

Sinds vele jaren werken Sportcentrum Westerschou-
wen en Sportvereniging DFS samen. DFS verzorgt in 
het sportcentrum badminton voor jeugd en senio-
ren, ouderengym en sinds 2008 ook kindergym. De 
kindergym wordt gegeven in samenwerking met 
Turnvereniging Delta Sport. Elke woensdagmiddag 
turnen zestig kinderen van verschillende leeftijden 
met enthousiasme in Sportcentrum Westerschou-
wen. In de kindergym ervaren kinderen hoe leuk en 
gezond sporten en bewegen is. 

De belangstelling is dermate groot dat er helaas tij-
delijk een ledenstop is ingevoerd. Om toch zoveel 
mogelijk kinderen een sportkans te geven en de 
kindergym verder te ontwikkelen, heeft de Stich-
ting Renesse – op verzoek van DFS – besloten het 
aantal turntoestellen uit te breiden. Prettige bij-
komstigheid daarbij was dat de Stichting Renesse 
onder gunstigere condities de toestellen kon kopen 
dan de Zierikzeese sportvereniging. 

Nieuwe turntoestellen voor kindergym

Stichting Renesse steunt maritieme evenementen

De Stichting Renesse investeert in een ‘brug’ , een 
‘evenwichtsbalk’ en een bijbehorende ‘landings-
mat’. DFS doet ook een duit in het zakje en betaalt 
mee aan de populaire nieuwkomers. Daarmee be-
schikt Sportcentrum Westerschouwen over goed 
uitgeruste gym- en turntoestellen, waar iedereen 
de komende jaren gebruik van kan maken. 
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Op 17 en 18 augustus wordt in Noordwelle de wed-
strijd van de Power Horse Competitie (PHC) gehou-
den. De PHC is een internationale wedstrijd met 
trekpaarden. Circa vijftig teams rijden in vier maan-
den zeven competitiewedstrijden en een fi nale. 
De wedstrijd van de PHC in Noordwelle is er één 
van. 

De wedstrijd bestaat 
uit het mennen van 
de paarden met een 
rijtuig of het te voet 
mennen tijdens de 
trekpaardproeven. 
Het draait daarbij 
om behendigheid, 
snelheid en durf. 

De menners komen uit Nederland, Duitsland en Bel-
gië. De trekpaarden zijn minimaal vier jaar oud en 
wegen tenminste 650 kilogram. Op de slotdag wordt 
met authentieke rijtuigen gereden. 

Power Horse Noordwelle vindt plaats op de hoek 
Stoofweg / Lokkershofweg. Alle Power Horse wed-
strijden, mennersbivak, paarden weitjes, strodorp 
en demonstraties zijn gratis te bekijken. De Stich-
ting Renesse sponsort dit tweedaagse evenement 
en heeft een bedrag van € 1.000,-- aan de organisa-
tie in het vooruitzicht gesteld.

De documentaire fi lm: ‘De Bijbel van Baster’ gaat in 
première tijdens Film by the Sea 2013 in Vlissingen. 
De fi lm wordt op zondag 15 september op het 
fi lmfestival vertoond. Op 19 september draait de 
fi lm in FiZi en eind december wordt de documen-
taire op Omroep Zeeland uitgezonden. 

Filmmaakster Jeannette Parramore heeft een fi lm 
gemaakt van een half uur over de 18e eeuwse Zie-
rikzeese geneesheer en wetenschapper. De fi lm: 
‘De Bijbel van Baster’ is geen religieuze duiding 
van het werk van Job Baster en is niet geschreven 
vanuit christelijk perspectief. De titel van de fi lm is 
overdrachtelijk gekozen. Wetenschappers zagen 
het werk van Job Baster 150 jaar lang als een lijf-
boek voor alles wat men wilde weten over onder-
waterleven. 

Baster werd bekend om zijn 
studies op het gebied van 
geneeskunde en biologie. 
Naast zijn werk als dokter 
schreef hij artikelen over me-
dicijnen en over het leven 
in zee. In Nederland werd 
hij bekend als degene die 
de goudvis introduceerde. 

De Stichting Renesse heeft de documentaire mede 
mogelijk gemaakt met een bijdrage van € 1.000,--. 

Film Job Baster in 
première

‘Paardenpower’ in 
Noordwelle

Kijk voor meer foto’s op www.stichtingrenesse.nl/jubileumconcert


