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Is een hapje en drankje straks ook mogelijk? 
“Jazeker. De huidige Weverij wordt een sfeervolle en multi-
functionele foyer voor allerhande gezellige dingen”.

Waar kijkt u zelf het meeste naar uit?
“De meerwaarde die deze locatie en accommodatie kan 
gaan bieden voor het cultuuraanbod in Zierikzee (cultuur-
plein ontwikkeling) en voor Schouwen-Duiveland”.

Wordt de hogere huurprijs doorberekend in de kaartjes? 
“Dat is niet ons uitgangspunt, maar het hangt sterk af van 
de (uitkoop)kosten van een voorstelling en/of evenement. 
Wij moeten minimaal kostendekkend exploiteren, maar 
ons streven is om de hogere huurprijs betaalbaar te krijgen 
door méér evenementen en méér bezoekers. Wij krijgen er 
in De Weverij circa 30 stoelen bij en als die met de 70 die 
we al hebben intensief bezet gaan worden, dan komen we 
al een heel eind”.

Is De Weverij straks wel te runnen met alleen vrijwilligers?
“We denken van wel en onze vrijwilligers ook, maar we zul-
len daar veel meer energie en aandacht in moeten steken. 
Het wordt ‘een tandje meer’ daar in de Weverij. Gelet op het 
draagvlak van fi Zi vertrouwen wij er op voldoende mensen 
bereid te zullen vinden om hier de schouders onder te zet-
ten. We moeten uitvinden waar de grenzen liggen”.

Zijn er nog punten van zorg?
“Zeker, want fi Zi heeft een inspanningsverplichting op 
zich genomen om de fi nanciering van de inrichting van De 
Weverij rond te krijgen. Eigen middelen hebben wij niet. 
Daarvoor moeten dus subsidies gezocht en gevonden 
worden en dat in deze cultureel gezien ‘bange tijden’…  
Geen sinecure!”. 

fi Zi is voor een belangrijk deel afhankelijk van subsidies en 
giften. Zijn er mogelijkheden fi Zi te ondersteunen? 
“Na de zomer komen wij met een intensieve campagne om 
fi nanciële steun te zoeken bij bedrijfsleven en particulie-
ren. Hiervoor worden plannen uitgewerkt. Ondersteuning 
‘in natura’ is ook altijd en zeer welkom. fi Zi is een prima 
MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) doel! 
We zijn graag bereid om mogelijkheden op dat vlak te 
bespreken. Wie niet kan/wil wachten, kan nu al donateur 
worden. Aanmelden kan via:  info@fi zi.nl of 0111 414031”.

Is er verder nog iets te melden?
“Ga naar onze website www.fi zi.nl om te zien wat fi Zi is en 
doet en neem een abonnement op onze digitale nieuws-
brief. Laat ‘tout’ Schouwen-Duiveland breeduit onder, ach-
ter en naast deze theatervoorziening gaan staan. Gemoti-
veerde vrijwilligers, doen de rest!” 

Nieuws-
brief

De Weverij: het theater van de toekomst

De Stichting Renesse en Zeeuwland investeren in een 
nieuwe podiumvoorziening voor fi lm, theater en muziek-
uitvoeringen. Het monumentale pand ‘De Weverij’ wordt 
gerestaureerd en verbouwd tot foyer. Achter het bestaan-
de pand komt nieuwbouw: een fi lmzaal met een kleine po-
diumvoorziening. De Stichting Filmtheater Zierikzee (fi Zi) 
wordt de toekomstige huurder van De Weverij en gaat het 
fi lmtheater en de podiumvoorziening exploiteren. 

fi Zi draait volledig op een enthousiaste, toegewijde groep 
van ruim vijftig vrijwilligers. Het bestuur bestaat uit vijf 
personen. Voorzitter is Daan van der Wekken. Een gesprek 
met hem over De Weverij als theater van de toekomst.
 
Ter introductie:
Daan van der Wekken (Zierikzee, 1946), werkzaam geweest 
als leraar geschiedenis, schooldekaan, onderwijscoördina-
tor. Voormalig wethouder van o.a. onderwijs en cultuur van 
de gemeente Zierikzee en van Schouwen-Duiveland. Gro-
te belangstelling voor cultuur en cultureel erfgoed. Onder 
meer actief als: voorzitter van de commissie jaarboek van 
Stad en Lande (tot 2011), voorzitter Zeeuws centrum Ama-
teurtheater (ZCA) en sinds 2003 voorzitter van de Stichting 
Filmtheater Zierikzee (fi Zi).

Wat voor werk is er tot nu toe gedaan en moet nog worden 
verricht voordat fi Zi in de Weverij haar intrek kan nemen?
“Intensief overleg en afstemming over (bouw)plannen, 
voorzieningen t.b.v. (fi lm)theaterfunctie, fi nanciering (sub-
sidies), plannen ontwikkelen voor toekomstige exploitatie. 
Draagvlak zoeken, verbreden en versterken”. 

Welke mogelijkheden komen er voor fi Zi bij?
“Het fi lmaanbod verbreden, verdiepen, intensiveren en va-
riëren. Overstappen op digitale projectie, waardoor nieu-
we mogelijkheden ontstaan. Meer en een breder aanbod 
van culturele voorstellingen, ook professioneel. Nieuwe 
doelgroepen proberen te bereiken”.  
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Het Koepeltje, de monumentale uitkijkpost over 
de Grevelingen in Scharendijke, is door brand ver-
woest. Vandalen hebben het koepeltje in brand ge-
stoken. Het is de derde keer in tien jaar tijd dat het 
gebouwtje doelwit was, want in 2000 en 2009 ging 
de uitkijkpost ook al door brand verloren. 

“Het is om moedeloos van te worden”, verzucht Dick 
Kooman. “De extra brandwerende maatregelen die 
we vorige keer hebben getroff en, hebben niet ge-
holpen. Herbouwen doen we voorlopig niet. We 
gaan eerst eens nadenken of we überhaupt nog wel 
tot restauratie willen overgaan”. 

De schade van de brand inclusief de opruimings-
kosten bedraagt: € 18.000,--. Het Koepeltje behoor-

de vroeger tot buitenhuis Repard. De theekoepel 
diende sinds 1598, vooral gedurende de Tachtigja-
rige Oorlog, als uitkijkpost.

Nederland). Hij is zeer actief bij de organisatie van 
de activiteiten die deze vereniging organiseert. Ook 
draagt hij zorg voor het werven van nieuwe dona-
teurs. Daarnaast is hij bestuurslid van het “Eilandelijk 
Contactorgaan” van muziekverenigingen in de regio. 
Ook is hij zes jaar lang penningmeester geweest van 
Natuur- en Milieu-educatie Schouwen-Duiveland.

Als penningmeester van het bestuur van de VVD, af-
deling Schouwen-Duiveland heeft hij negen jaar lang 
op uiterst betrouwbare wijze de fi nanciën behartigd 
van de grootste politieke partij op Schouwen-Duive-
land.

Van 2002 tot en met 2010 was Dick voorzitter van 
de Stichting Dorpshuis Renesse. In 2009 heeft de 
gemeente Schouwen-Duiveland de verenigings-
gebouwen ondergebracht in de stichting “Dorps- en 
gemeenschapshuizen Schouwen-Duiveland”. Deco-
randus was onmiddellijk bereid voorzitter van deze 
stichting te worden en is ook als zodanig benoemd.

En dan is er nog de Stichting Renesse. De Stichting 
Renesse is een organisatie die met de opbrengsten 
uit haar commerciële exploitaties en haar beleggin-
gen ‘goede doelen’ op Schouwen-Duiveland onder-
steunt. De Stichting bezit gronden, gebouwen en ef-
fecten. De Stichting fi nanciert haar activiteiten met 
de opbrengsten van deze beleggingen. 

Als administrateur van de Stichting Renesse kent Dick 
vele mensen op Schouwen-Duiveland en weet hij de 
weg bij gemeentelijke en overige instellingen. Dank-
zij het grote netwerk van Dick weet hij veel zaken voor 
elkaar te krijgen. Deze bijzondere maatschappelijke 
verdiensten zijn aanleiding om de decorandus deze 
Koninklijke Onderscheiding te verlenen.

‘Het heeft Hare Majesteit de Koningin behaagd u te 
benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau’. Met 
deze woorden richtte burgemeester Gerard Rabelink 
zich 29 april tot Dick Kooman, administrateur bij de 
Stichting Renesse. Dick ontvangt zijn onderscheiding 
voor zijn vele vrijwilligerswerk in Renesse en omge-
ving. 

In de periode 1983-1997 zette Dick zich belangeloos 
in voor de ‘VVV Schouwse Kust’. Eerst als penning-
meester. Toen de VVV werd samengevoegd tot een 
VVV voor de gehele regio Schouwen-Duiveland werd 
hij lid van de Raad van Advies voor deze VVV. Sinds 
2009 maakt hij weer deel uit van het bestuur van de 
VVV Schouwen-Duiveland.

Vanaf 1996 tot heden is Dick bestuurslid (vanaf 2001 
voorzitter) van muziekvereniging Luctor et Emergo 
in Renesse. De muziekvereniging, die circa 70 leden 
telt, levert een wezenlijke bijdrage aan de sociaal-
maatschappelijke activiteiten in een kleine gemeen-
schap als Renesse, maar ook daarbuiten (er zijn uitwis-
selingen met diverse zusterverenigingen door heel 

Dick Kooman koninklijk onderscheiden

Koepeltje Scharendijke door brand verwoest



De Stichting Renesse krijgt een nieuw kantoorge-
bouw. Het huidige kantoor aan de Jan van Renesse-
weg is sinds 1960 in gebruik en -hoewel het kantoor 
in 1985 werd gemoderniseerd- was er behoefte aan 
meer ruimte. Architectenbureau Willem Kort BNA 
heeft een ontwerp voor nieuwbouw gemaakt. Het 
nieuwe kantoorgebouw komt op dezelfde plaats te 
staan als het huidige pand, maar wordt circa 60 m² 
groter. 

De indeling is als volgt: entree/hal, twee  kantoor-
ruimtes, opdeelbare vergaderzaal, archiefruimte, 
pantry en toiletten. Bijzonder is dat de kleuren van 

de buitenomgeving terugkomen in de kleurstelling 
van het pand. Natuurlijke kleuren, gebaseerd op het 
omliggende groen, het strand en de duinen. 

Het gebouw krijgt een plat dak met een afgeschuind 
zinken eind en een verdiepte entreepartij. In de 
mobiele aluminium luiken worden lamellen aange-
bracht, die met afstandsbediening te kantelen zijn. 

Inmiddels is de omgevingsvergunning bij de ge-
meente aangevraagd. De bouwvoorschriften ver-
eisen onder meer een bodemonderzoek en asbest-
inventarisatie.

Nieuwe huisvesting Stichting Renesse

Elk jaar vindt er traditiegetrouw een aantal zomer-
evenementen plaats. Evenementen als de  Kunst-
schouw, Brouwse Dag, Visserijdagen, Burghse Dag 
en de Zierikzeese Havendagen zijn inmiddels uitge-
groeid tot grote publiekstrekkers. Schouwen-Duive-
land heeft de laatste jaren ook nieuwe evenemen-
ten erbij gekregen zoals de Halve Marathon van 
Renesse. Het aantal festiviteiten van enige omvang 
is de laatste jaren op het eiland toegenomen. 

Penningmeester Rien van Beurden: “Goedlopen-
de evenementen zorgen jaarlijks voor een divers, 
gevuld programma en zijn een aanwinst voor het 
eiland. Evenementen zijn immers goed voor de 
economie en geven plezier en vermaak aan deelne-
mers en bezoekers. De Stichting Renesse waardeert 
de inzet van de vele vrijwilligers en vindt het van 
belang dat deze evenementen jaarlijks kunnen te-
rugkeren”. 

De volgende evenementen ontvangen onder meer 
een fi nanciële bijdrage: 

� Halve marathon in Renesse (bijdrage: € 1.000,--)
� Kunstschouw aanmoedigingsprijs voor jonge 

beginnende kunstenaars (bijdrage: € 4.000,--)  
� Brouwse Dag met de Music play-in (bijdrage: 

€ 1.000,--)
� Mosselrace met sloepen tijdens de Visserijdagen 

2011 (bijdrage: € 4.000,--) 
� Ringrijden tijdens de Burghse Dag (bijdrage: 

€ 4.240,--)
� Kinderattracties tijdens de Zierikzeese Haven-

dagen (bijdrage: € 1.750,--)

Steun voor zomerevenementen 



Kinderkermis ‘t Kraayenest in Sportcentrum Wester-
schouwen biedt 1.700 m² overdekt speelplezier. Het 
staat bol van de attracties. Voor de allerkleinsten is 
er een zogenaamde softplaycorner met een zachte 
mat van 10 x 10 meter met onder andere een trapje, 
glijbaan en tunneltje. Ook ontbreekt de draaimolen 
niet. Verder zijn er: drie springkussens (kasteeltje, 
survivalbaan, klimtoren), twee trampolines, een bal-
lenbad, twee tafeltennistafels, een poolbiljart en een 
skelterparcours. 

Voor jongeren is er de pannabowl: 
een aantrekkelijke voetbalattractie 
met gegarandeerd plezier! Bij panna 
voetbal staat het scoren van een 
doelpunt niet voorop, maar mooie 
acties, respect afdwingen en de 
tegenstander aftroeven. Panna is 
een voetbalvorm, ontstaan uit de 
Surinaamse voetbalcultuur. De let-
terlijke vertaling voor het woord is 
‘poortje’, wat in het voetbal staat 
voor het door de benen spelen van 
de tegenstander. Het is een vorm 
van straatvoetbal, waarbij het gaat 
om het tonen van subtiele bewegin-
gen. Panna is populair onder jongeren. 

Kinderkermis ’t Kraayenest is de grootste overdekte 
speelvoorziening van Schouwen-Duiveland en tot 
half september dagelijks geopend van 10.00 tot 
17.30 uur. De toegangsprijs bedraagt € 6,-- per per-
soon. Daarvoor kan er de hele dag onbeperkt op de 
kinderkermis worden gespeeld. Volwassenen en be-
geleiders mogen gratis naar binnen. 

Er zijn aantrekkelijke arrangementen verkrijgbaar. 
Het Mini-pretarrangement voor € 8,50 per kind biedt 
entree voor de kermis in combinatie met een small 
kindermenu. Het Pretarrangement biedt eveneens 
toegang tot ‘t Kraayenest samen met een heerlijk me-
dium kindermenu (€ 10,-- per persoon). En dan is er 
nog het Familie Pret arrangement: entree voor ‘t Kraay-
enest, bowling en midgetgolf, inclusief drie drankjes,  
Spiderwokken of gourmetten en een lekker dessert: 
€ 19,50 per kind en € 29,50 voor volwassenen.

Colofon: 

Nieuwsbrief voor de relaties van de Stichting Renesse. 
Verschijnt vier keer per jaar. Oplage: 500 exemplaren. 

Redactiesecretariaat en uitgever:
Stichting Renesse, Jan van Renesseweg 25, 4325 GM Renesse
Tel: 0111 - 461252, fax: 0111 - 461341, stichren@zeelandnet.nl

De Stichting Renesse ondersteunt instellingen in de gemeente Schou-
wen-Duiveland, die activiteiten organiseren van recreatieve, toeris-
tische, culturele, educatieve of sportieve aard. De Stichting Renesse 
heeft twee sportcentra op Schouwen-Duiveland in eigendom: 

Sportcentrum Westerschouwen in Burgh-Haamstede en Sportcentrum
Onderdak in Zierikzee. Meer informatie op stichtingrenesse.nl. 
De Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland, een doch-
terstichting van de Stichting Renesse, zet zich in voor behoud 
van cultureel en monumentaal erfgoed. Meer informatie op: 
stichtingmonumenten.nl . Ondanks de aan de samenstelling 
van deze nieuwsbrief bestede zorg aanvaarden wij geen aanspra-
kelijkheid voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit 
informatie in deze uitgave. Aan deze uitgave kunnen geen rechten 
worden ontleend. 
© 2011. Tekst, vormgeving en technische realisatie: TSTP b.v. 

Kinderkermis: 100% fun 

De Strandreddingsbrigade Westerschouwen krijgt er 
voor 1 juli van dit jaar een reddingspost bij. Aan het 
drukbezochte strandgedeelte aan de Brouwersdam 
tussen ‘Strandpaviljoen Beachclub Perry’s’ en ‘Strandpa-
viljoen De Strandtent’ komt een mobiele dagpost. Dat is 
nodig omdat daar veel kitesurfers en windsurfers actief 
zijn. Zij onderschatten regelmatig de wind en de stro-
ming en kunnen daardoor in de problemen komen. 

De reddingsbrigade beschikt al over drie reddingspos-
ten, deze zijn dag en nacht bemenst. Ze staan op het 
strand bij de rotonde, bij de strandovergang Wilhel-
minahoeve en bij de strandovergang Jan van Renes-
seweg. De bedoeling is dat er vanaf 2012 in totaal drie 
permanente reddingsposten zijn en één seizoenspost 
(mobiel). 

De nog te plaatsen nieuwe reddingspost aan de Brou-
wersdam is dit seizoen nog mobiel. Vanaf volgend jaar 
wordt deze mobiele reddingspost omgezet in een per-
manente. Er wordt dan stuivertje gewisseld met de  red-
dingspost Wilhelminahoeve. Deze -nu nog vaste- red-
dingspost wordt dan waarschijnlijk een seizoenspost. De 
kosten voor de nieuwe reddingspost zijn in totaal ruim 
€ 100.000,--.  De Stichting Renesse heeft een bedrag van 
€ 50.000,-- beschikbaar gesteld om de vierde reddings-
post mogelijk te maken. De andere helft wordt betaald 
uit het Euregio projekt.

Vierde reddingspost 
binnenkort in gebruik

In de afgelopen periode is gebleken dat er behoefte 
is aan extra assistentie voor de administrateur van 

de Stichting Renesse. Daarom is per april 
in dienst getreden: Anita Quist (41) uit 
Scharendijke. Zij heeft diverse functies be-
kleed in de commerciële, bancaire wereld 
gedurende meer dan twintig jaar. Laatste-
lijk als vestigingsmanager van het ABN/
AMRO fi liaal in Burgh-Haamstede. Anita 
kent als geboren Schouwen-Duivelandse 
het werkgebied van de stichting en heeft 
goede kennis van de verschillende auto-
matiseringsprogramma’s. 

Even voorstellen…


