
Nieuws-brief

De tekst op haar steen is nauwelijks meer te lezen. “Cats 
heeft zijn moeder amper gekend, want toen hij nog 
maar twee jaar oud was, is zij overleden. De Stichting 
Renesse heeft verklarende tekstbordjes laten maken 
bij het beeld van Cats en bij de bijzondere grafsteen”.

De voorzitter van de Stichting Renesse merkte op dat 
Schouwen-Duiveland –in vergelijking met andere 
omliggende gemeenten– wat bescheiden is geble-
ven met het plaatsen van beelden van verdienstelijke 
inwoners in de openbare ruimte. “Schouwen-Duiveland 
telt vier beeltenissen van historische fi guren die voor 
het eiland van betekenis zijn geweest”. Erenst pleitte 
in dat kader ervoor meer ‘pareltjes op de kroon van 
Schouwen-Duiveland te steken’. Hij vindt daarbij wel 
dat alle nieuwe suggesties uit de gemeenschap zélf 
moeten komen.   

Met de restauratie en nieuwe creatie is Jacob Cats 
voor vele tientallen jaren beschermd en veilig gesteld. 
“Ondanks dat Cats in de afgelopen eeuwen niet onbe-
sproken is geweest –hij werd lange tijd verguisd– heeft 
de dichter na eeuwen zijn positie en betekenis voor de 
Nederlandse cultuur en het Nederlandse volk kunnen 
behouden”. De voorzitter sprak de wens uit dat Jacob 
Cats met twee vernieuwde herinneringen in steen en 
brons de ikoon van Brouwershaven zal blijven.

Nieuws-brief
Rentree in tweevoud van Jacob Cats

Sinds begin september beschikt de smalstad Brou-
wershaven niet over één, maar over twee blijvende 
herinneringen aan Jacob Cats. Twee standbeelden  
-in steen en brons- herinneren de bevolking blijvend 
aan deze dichter, jurist, pensionaris en raadpensiona-
ris. In samenspraak met de gemeente heeft de Stich-
ting Renesse de restauratie van het stenen standbeeld 
en het maken en plaatsen van de bronzen replica voor 
haar rekening genomen. Dat doet de Stichting omdat 
ze groot belang hecht aan de bescherming en het 
behoud van het cultureel en monumentaal erfgoed 
op Schouwen-Duiveland. 

Met een bijeenkomst in de Sint Nicolaaskerk werd de 
latere onthulling op de Markt ingeluid. “Maanden is 
het op de Markt in Brouw wat kaal en leeg geweest, 
maar vanmiddag is dat over. De belangrijkste zoon van 
Brouwershaven staat weer op zijn sokkel en daarmee 
is het vertrouwde markeringspunt in het centrum bij 
de haven weer terug”, aldus Renger Erenst, voorzitter 
van de Stichting Renesse. 

De voorzitter doelde daarmee op een vereeuwiging 
in niet één, maar twee beeltenissen. Steenhouwer 
Hans van den Berg uit Middelburg werd hartelijk dank 
gezegd voor de wijze waarop hij het beeld gerestau-
reerd heeft. Erenst: “Het was een hele opgaaf om het 
standbeeld weer die contouren en expressie te geven 
die het monument van aanvang heeft gehad”.  Een 
woord van dank was er ook voor Jaap Hartman van 
het bedrijf Myron uit Woudrichem die de bronzen 
replica heeft gegoten.

Renger Erenst: “Voor het gerestaureerde origineel blijft 
de Sint Nicolaaskerk de permanente verblijfplaats. Het 
is een veilige plaats omdat de beeltenis van Cats hier 
niets meer te duchten heeft van al die weersinvloe-
den die het beeld in de afgelopen tweehonderd jaar 
zo verweerd en verbrokkeld hebben. Maar behalve 
een veilige plaats is de Sint Nicolaaskerk ook een pas-
sende plaats”. Erenst wees daarbij op de bijzondere 
locatie van het beeld in de kerk. Jacob Cats staat na-
melijk bijna letterlijk aan de grafsteen van zijn moeder. 
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Woningcorporatie Zeeuwland en de Stichting Renesse 
hebben de handen ineen geslagen voor de realisatie 
van een podiumvoorziening voor fi lm-, theater en 
muziekuitvoeringen in het pand ‘De Weverij’ aan het 
Kerkhof 3 in Zierikzee. 

Het monumentale pand wordt gerestaureerd en 
verbouwd tot een multifunctionele ruimte (foyer). 
Achter het bestaande pand komt  nieuwbouw: een 
gloednieuwe fi lmzaal met een klein podiumvoorzie-
ning. Deze theaterzaal zal worden verbonden met 
het te restaureren hoofdgebouw. 

Zeeuwland en de Stichting Renesse worden samen 
eigenaar van het pand De Weverij. Zodra de ontwik-
kelings- en bouwplannen gerealiseerd zijn, wordt 
de stichting Filmtheater Zierikzee (Fizi) de toekom-
stige huurder en exploitant van het monumentale 
gebouw. ‘De Weverij’. Met een offi  ciële overeenkomst 
werd onlangs de samenwerking met Fizi beklonken.

Afgesproken is dat Fizi het fi lmtheater en de podi-
umvoorziening zal gaan exploiteren. Fizi is daarbij 
zelf verantwoordelijk voor de culturele program-
mering. De verwachting is dat er een gevarieerd 
aanbod van toneel, cabaret, dans- en muziekvoor-
stellingen en concerten ten tonele zal komen. In de 
multifunctionele ruimte (foyer) zal er gelegenheid 
zijn voor het nuttigen van koffi  e bij binnenkomst en 
van drankjes en hapjes bij een gezellige nazit. De toe-
komst zal uitwijzen of de veelzijdige ruimte (foyer) 
voor diverse andere activiteiten kan worden in-
gezet, bijvoorbeeld voor vergaderingen, congressen 
of seminars.

Het nieuwe theater krijgt 99 stoelen en zal daarmee 
tot de kleinere theaters van Nederland behoren. 
Gelet op de omvang van de theaterproducties past 
het daarmee in de classifi catie ‘off -off -Broadway’ 
theater. De term is een aanduiding voor kleinschalige 
theaterproducties, die meestal opgevoerd worden 
in een klein intiem theater waarin ruimte is voor 
creatieve vrijheid zonder dat sprake is van commer-
ciële druk. 

Om de plannen te kunnen realiseren, moeten Zeeuw-
land en de Stichting Renesse fl ink in de bus blazen. 
Als alles meezit, zal medio 2011 de restauratie en 
nieuwbouw kunnen beginnen. De werkzaamheden 
zullen ongeveer een jaar duren. De verwachting is 
dat in augustus 2012 de deuren van de nieuwe fi lm- 
en podiumvoorziening opengaan. 

Samenwerking 
beklonken 

Al meer dan 10 jaar achtereen voert de Stichting 
Historische Spelen Zierikzee een groot muzikaal 
openluchtspel op, waarbij opvallende voorvallen en 
gebeurtenissen uit de geschiedenis van Zierikzee 
en Schouwen-Duiveland opnieuw tot leven komen. 
Dit jaar viert de Stichting Historische Spelen haar 
10-jarig jubileum. Het openluchtspel: ‘Oproer van 
Zierikzee’  wordt deze maand opgevoerd aan het 
Havenplein en de Oude Haven van Zierikzee. 

Sinds het begin van de voorstellingen –nu tien jaar 
geleden– steunt de Stichting Renesse dit jaarlijks 
terugkerend evenement met een fi nanciële bijdrage. 
Volgens de penningmeester van de stichting, Rien van 
Beurden, gaat het om een bedrag van € 11.000,– per 
jaar. Van Beurden: “dit culturele evenement, waaraan 
vaak meer dan honderd spelers in historische kos-
tuums deelnemen, wordt door ons gewaardeerd. Het 
is bijzonder te zien hoe een opvallende gebeurtenis 
uit de historie van de stad in theatervorm wordt uit-
gebeeld en hoeveel mensen hiervoor de handen uit 
de mouwen willen steken. We denken dat hiermee 
het historisch besef van de inwoners wordt vergroot 
en dat het spel de binding met het historische karak-
ter van de stad versterkt”. 

De Stichting Renesse ontvangt jaarlijks tientallen ver-
zoeken voor een fi nanciële bijdrage. Op de website 
van de stichting staan de voorwaarden vermeld voor 
het verlenen van fi nanciële steun. “Van elke aanvraag 
wordt gekeken of deze past binnen onze doelstel-
lingen, aanvragen worden sec beoordeeld. Vanzelf-
sprekend kunnen aan een eerder gegeven  fi nanciële 
bijdrage geen rechten worden ontleend. We moeten 
alert blijven op de geldstromen, daarbij is niets voor 
de eeuwigheid”, zegt de penningmeester streng. 

“We weten dat het opvoeren van een dergelijk histo-
risch theaterstuk veel geld kost en dat dit voor een 
groot deel afhankelijk is van te ontvangen subsidie- 
en sponsorbijdragen. We hopen dat we met deze 
fi nanciële steun een steentje bijdragen aan het stre-
ven voor behoud van een betaalbare toegangsprijs 
voor de bezoekers”. 

10 jaar steun voor 
Historische Spelen



goed”, zo vindt Jan Zomer, onderhoudsman bij de 
Stichting Renesse. “Ik ben van huis uit timmerman en 
doe in mijn vrije tijd aan modelbouw van schepen. 
Vanuit die belangstelling voor houtbewerking en de 
schoonheid van hout als materiaal, groeide eigenlijk 
vanzelf de interesse voor constructies. Als er in de 
wintermaanden niet buiten gewerkt kan worden voor 
de Stichting, restaureer ik historische objecten voor 
Goemanszorg. Ik vind het leuk objecten te restaure-
ren of op zo’n manier te maken dat het oud lijkt”. 

De medewerker van de Stichting Renesse leverde 
onlangs een groot wagenwiel op. Het is een wagen-
wiel van de mallejan. De mallejan had als functie het 
transporteren van boomstammen. “Ik heb het na-
gemaakt aan de hand van het oude exemplaar, dat 
verrot was. De spaken en velgen zijn vernieuwd, al-
leen de naaf is authentiek gebleven. Het is nog écht 
ambachtelijk handwerk”, zegt Jan Zomer. Het leggen 
van een nieuwe ijzeren band om de houten velg ge-
beurt in een smederij. Als de modelbouwer door het 
landbouwmuseum loopt, jeuken zijn handen. “Alles 
wat je in miniatuur kan maken, is ook in het groot te 
realiseren”, zo is zijn logische redenering. 

Het kleine wagenwiel (links op de foto) kreeg nieuwe 
spaken en bleef voor de rest authentiek. Ook werd 
een handkruiwagen uit omstreeks 1900 in de stille 
uurtjes gerestaureerd. De musea op Schouwen-Dui-
veland waarderen zijn werk in hoge mate en weten 
de onderhoudsman bij de Stichting Renesse inmid-
dels te vinden. Zo hielp hij mee een botter te restau-
reren in de Zierikzeese Museumhaven en maakte hij 
een boekenkast voor het Watersnoodmuseum. De 
Stichting Renesse ziet het inbrengen van arbeid als 
een vorm van facilitaire dienstverlening. “Het is niet 
altijd nodig een geldelijke bijdrage te verlenen, als 
het inzetten van arbeid ook een mogelijke optie is”, 
zegt secretaris Kees van Langeraad.

Het wagenmakersvak was een ambacht dat van 
oudsher nauw verbonden was met de landbouw. Een 
wagenmaker maakte in vroeger tijd (houten) wagens 
en wagenonderdelen als wielen en assen en repa-
reerde deze. De wagenmaker maakte behalve door 
paarden getrokken landbouwvoertuigen vaak ook 
kruiwagens, hondenkarren, kleine handtrekkarren en 
houten landbouwwerktuigen voor grondbewerking. 
Het wagenmakersvak was moeilijk en zwaar. Speciale 
vakkennis was ervoor nodig. Dit gold met name voor 
de wagenwielen. De constructie en samenstelling 
van een wagenwiel en de techniek van het leggen 
van metalen banden om de houten wielen was een 
vak apart. Dit alles gebeurde door handwerk. 

Het met de hand maken van een wiel bleef regel tot 
na de Eerste Wereldoorlog. Pas toen de moderne 
houtbewerkingsmachines voor het zware werk hun 
intrede deden en verdere mechanisatie op gang 
kwam, werd de wagenmakerij een afl opende zaak. 
Na 1948 ging het snel bergafwaarts met het wagen-
makersbedrijf.  De reparatie van houten wielen kwam 
steeds minder voor, omdat steeds meer boeren op 
luchtbandenwagens overschakelden. 

Een groot aantal van deze historische landbouw-
voertuigen en objecten zijn te zien in Streek- en 
landbouwmuseum Goemanszorg. “Waardevol erf-

Bij het zwembad van sportcentrum Onderdak komen 
steeds meer verzoeken binnen voor het volgen van pri-
vé-zwemlessen. Reden voor Onderdak om meer ‘cursus-
sen op maat’ aan te  bieden.  Privé-zwemles is een uit-
stekende manier om de zwemvaardigheid snel onder 
de knie te krijgen. Het kan ook handig zijn bij het over-
winnen van zwemangst. De lessen worden gegeven aan 
volwassenen en kinderen. Kinderen kunnen individueel 
of in groepjes van twee of drie les krijgen. De lesduur is 
45 minuten per week.  De minimumleeftijd is vijf jaar. 
In het zwembad zijn ook bijspijkerlessen en een turbo-
cursus zwemmen te volgen. De turbocursus zwemmen 
is ideaal voor kinderen om snel en verantwoord te leren 

zwemmen. De leerling krijgt tijdens de turbocursus les 
van een gediplomeerd zweminstructeur in een kleine les-
groep.  Deze snelzwemcursus vindt meestal plaats in het 
weekend of in een schoolvakantie en is opgedeeld in les-
blokken van zes uur. In een relatief kort tijdbestek krijgen 
kinderen een intensieve scholing en uiteindelijk levert dat 
het A- en B-diploma op. Dat de aanvullende, intensieve 
zwemlessen in de schoolvakantie of in het weekend wor-
den gegeven, heeft als voordeel dat de leerlingen niet de 
reguliere schoolzwemlessen hoeven te missen. 

Meer informatie bij: Sportcentrum Onderdak 0111 413690 
of via onderdak@zeelandnet.nl

Historische wagen-
wielen gerestaureerd

Meer vraag naar privézwemles
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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 dochter-
stichting van de Stichting Renesse, zet zich in voor behoud van 
cultureel en monumentaal erfgoed. Meer informatie op: stich-
tingmonumenten.nl . 
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Nadat eerder dit jaar de speeltuin Westenschouwen 
een metamorfose onderging, viel onlangs de beurt 
aan de outdoor midgetgolfbaan van Sportcentrum 
Westenschouwen. De 18- holes baan onderging een 
complete opknapbeurt. De banen kregen nieuw 
kunstgras waardoor alle kleine oneff enheden zoals 
scheuren, gaten en slijtage tot het verleden beho-
ren. Ook werden de bestaande hindernissen gere-
noveerd zoals tunnels, salto’s, piramiden, bruggen 
en heuveltjes, hetgeen de kwaliteit en het spel-
plezier ten goede komt. 

“De baan ligt er weer prachtig bij”, zegt Edward 
Bourdrez, bedrijfsleider bij Sportcentrum Westen-
schouwen. “We merken dat de bezoekers de nieuwe 
speeltoestellen in de speeltuin en de gerenoveerde 
midgetgolfbaan waarderen. Vooral de mensen uit 
de omgeving zijn blij dat er nu ook eens iets leuks 

voor de kleinste kinderen te doen is”. De Stich-
ting Renesse investeerde in totaal € 12.000,– in de 
renovatie van de midgetgolfbaan. De investering 
voor de nieuwe speeltoestellen in de speeltuin van 
Westenschouwen bedroeg € 35.000,– .  

Midgetgolfbaan opgeknapt

Zumba is de nieuwste rage in fi tnessland. De Colom-
biaan Alberto Perez heeft Zumba uitgevonden. Het 
is een mix van fi tness en dans. Bij Zumba worden fi t-
ness-oefeningen op muziek gedaan, vergelijkbaar 
met aerobics. De verschillende Latijns-Amerikaanse 
dansstijlen als salsa, samba, merengue, cuba, 
calypso, reggaeton en hiphop komen aan bod en 
doen de heupen swingen. 

Na een aantal zumba-lessen krijgt men al een beter 
uithoudingsvermogen, want Zumba zorgt ervoor 
dat het hele lichaam aan het werk wordt gezet. 

Hoewel men bezig is met een stevige work-out, 
voelt dit absoluut niet zo aan. Zumba betekent 
letterlijk: ‘snel bewegen en lol hebben’. Een zumbales 
is makkelijk te volgen, zij heeft geen ingewikkelde 
danspasjes en is dus voor iedereen geschikt. Het 
programma biedt heel wat variatie. Daardoor merkt 
men vaak niet eens dat men aan het sporten is. 

Wegens enorm succes zijn de mogelijkheden voor 
het uitoefenen van deze populaire sport uitgebreid. 
De lessen worden in samenwerking met dansschool 
Kramer gegeven in Zierikzee, Bruinisse en Burgh-
Haamstede. Het Zumba dansen vindt in Sport-
centrum Westenschouwen plaats op woensdag-
avond. Komt de dag en tijd niet goed uit, dan kan 
er in overleg een oplossing worden gevonden. De 
prijs voor 36 sportlessen van elk een uur bedraagt 
€ 230,– . Betaling in termijnen kan ook: 11 termijnen 
van € 24,–. 

Meer informatie via: 0111 - 652351 of  413132 of via 
srcwest@zeelandnet.nl .

Nieuwe trend:  Zumba dansen


