
Nieuws-brief

diers, jazz/lounge band Jazzilan en ballad- c.q. pop-
zangeres Marsha werd het publiek getrakteerd op een 
gevarieerd programma. De organisatie streeft naar 
een jaarrond programmering en wil daarbij een breed 
publiek dienen. 

Een duurzaam cultuurplein 
met een structureel karak-
ter is het doel. Of het zover 
komt, is echter onzeker. Een 
meerderheid van de ge-
meenteraad heeft Centree 
als een ‘particulier initiatief’ 
bestempeld en wil daar 
geen gemeenschapsgeld 
meer in steken. Daarmee 
staat de verdere ontwikkeling van de culturele entree van 
Zierikzee onder druk.

De Stichting Renesse vindt het van belang Centree boven 
water te houden. Voorzitter Renger Erenst: ‘Het cultuur-
plein rondom de Nieuwe Kerk wordt completer met Cen-
tree. Als straks het nieuw te bouwen theater De Weverij 
gereed is, versterkt dit de aantrekkingskracht van de stad 
in het algemeen en het cultuurplein rondom de Nieuwe 
Kerk in het bijzonder. Nu cultuur door de bezuinigingen 
in een verdomhoekje zit, kan onze fi nanciële bijdrage dan 
ook worden gezien als bemoedigende steun’. 

Nieuws-brief
Flinke stimulans voor cultuurplein Centree

De Stichting Renesse heeft besloten een bijdrage van in 
totaal € 105.000,-- beschikbaar te stellen voor de program-
mering in 2011, 2012 en 2013 van cultuurplein Centree in 
Zierikzee. Het initiatief om de culturele activiteiten in die 
jaren in en rond de Nieuwe Kerk voort te zetten krijgt daar-
mee een fl inke stimulans. 

Centree is de naam van de stichting die zich inspant voor 
een dynamisch cultuurplein rondom de Nieuwe Kerk en 
St. Lievensmonstertoren. Het cultuurplein wil fungeren 
als verzamelpunt voor diverse, zeer gevarieerde culturele 
uitingen op het eiland met activiteiten op het gebied van 
onder andere muziek, dans, theater en fi lm. 

Dit jaar presenteerde Centree een gevarieerde voorjaars-
editie en onlangs was er een succesvolle zomereditie. 
Ondanks het regenachtige weer  konden bewoners en 

toeristen begin augustus 
genieten van straattheater, 
kindertheater, (klein)kunst,  
fi lm en muziek voor jong en 
oud. 

Bekende en minder be-
kende artiesten wisselden 
elkaar af. Met optredens 
van onder andere de Neder-
landse rockband The Soul-

Het Koepeltje, de monumentale uitkijkpost over de 
Grevelingen in Scharendijke, wordt herbouwd. In 
het voorjaar van 2011 werd het koepeltje door van-
dalen in brand gestoken. 

Het was 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 be-
stuur van de Stichting Moumenten Schouwen-Dui-
veland heeft lang geaarzeld of men überhaupt nog 
wel tot restauratie wilde overgaan. Rien van Beurden, 
penningmeester van de stichting: “De schade van de 
brand inclusief de opruimingskosten bedroeg laat-
stelijk maar liefst € 16.000,--. We zijn niet van plan om 
keer op keer het Koepeltje te restaureren. Er zijn voor 
ons grenzen. Het dak van het Koepeltje zal dit keer 

worden uitgevoerd in zink in plaats van riet. Laten we 
hopen dat de mensen in Scharendijke het koepel-
tje extra in de gaten houden”. De herstelwerkzaam-
heden vinden plaats in september en oktober 
en worden uitgevoerd door bouwbedrijf Van der 
Schelde.

Koepeltje wordt herbouwd
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entreepartij. Rondom het nieuwe kantoor komen  
parkeerplaatsen die ruimte bieden aan zo’n tien au-
to’s. De parking krijgt een slagboom. 

Inmiddels is aannemer Boogert gestart met de werk-
zaamheden. Het oude pand wordt eerst gesloopt 
waarna de nieuwbouw zal starten. 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. Habo Hoveniers uit Renesse tekende het 
tuinontwerp voor het nieuwe kantoor. Een ontwerp 
waar bomen en heesters worden afgewisseld met 
verschillende soorten siergrassen. De nieuwe beplan-
ting bestaat onder meer uit een veldesdoorn, krenten-
boompjes, olijfwilgen, vlinderstruiken, muntstruik, 
mahoniestruik en nog veel meer. 

Gedurende de bouw is de Stichting Renesse tijdelijk 
gevestigd in één van de recreatiewoningen, gelegen 
op het terrein van Hotel Congrescentrum De Zeeuw-
se Stromen in Renesse. Adres: Duinpan 1. 

Verwijzingsbordjes op het terrein naast het hotel 
wijzen bezoekers de weg. Tijdens de nieuwbouw is 
de stichting gewoon bereikbaar. Het email- en cor-
respondentieadres en het telefoonnummer blijven 
tijdens de nieuwbouw onveranderd. 

Als alles via schema verloopt, wordt het nieuwe kan-
toorgebouw begin februari 2012 opgeleverd.

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 
maakte het ontwerp voor nieuwbouw. 

Het nieuwe kantoorgebouw komt op dezelfde plaats 
te staan als het huidige pand, maar wordt circa 60 m² 
groter (zie tekening). Het gebouw krijgt een plat dak 
met een afgeschuind zinken eind en een verdiepte 

Tijdens nieuwbouw: gewoon bereikbaar!

Op 16 november aanstaande, aanvang 20.00 uur 
wordt in Sportcentrum Onderdak een concert 
gegeven door de Koninklijke Militaire Kapel Johan 
Willem Friso. Het concert is gratis toegankelijk. 

De Johan Willem Friso Kapel is 
de oudste van de beroepshar-
monieorkesten in de Neder-
landse krijgsmacht en heeft 
als standplaats Assen. Ze ver-
zorgt de muzikale omlijsting 
van militair ceremoniële acti-
viteiten. De kapel treedt op bij 

offi  ciële ontvangsten van staatshoofden en ambas-
sadeurs. Ook worden er concerten en taptoes gege-
ven in binnen- en buitenland. 

Daarnaast vinden relatieconcerten plaats. In dat ka-
der is dit jaar voor Zierikzee gekozen omdat muziek-
vereniging ‘Con Amore’ uit Noordgouwe 100 jaar 
bestaat. Speciaal voor deze gelegenheid komen 50 
musici naar Onderdak. De Stichting Renesse spon-
sort het gebruik van de zaal en de kosten voor het 
huren van de stoelen (€ 1.200,--).

Militaire muziek
De boeiboorden aan de noordzijde van Sportcen-
trum Westerschouwen zijn aan vervanging toe. 
Boeiboorden (de ‘randen’ van het dak) behoren tot 
de meest onderhoudsgevoelige elementen van elk 
dak. Speciale boeiboordbekleding is nodig om de 
dakranden te beschermen tegen weersinvloeden. 
Gekozen is voor Trespa omdat dit een weersbesten-
dig plaatmateriaal is en het nagenoeg onderhouds-
vrij is. De boeiboorden worden over een lengte van 
ongeveer 100 strekkende meter vervangen met 
Trespa in een lichtgroene kleur. Bezoekers van het 
sportcentrum zullen geen hinder ondervinden. 

Boeiboorden vervangen

Gratis internet
Bezoekers van Sportcentrum Westerschouwen kun-
nen sinds kort gebruik maken van gratis internet. Buiten-
gewoon handig om even snel email te checken of wat 
op internet op te zoeken. Onder het genot van een 
drankje kunnen klanten contact maken met internet 
via een high speed Wi-Fi verbinding. Deze extra ser-
vice wordt gewaardeerd. Nu al blijkt dat klanten even 
terugkomen om hun email te lezen.



perfecte staat”. De Stichting Monumenten vindt het 
van belang dat de kennis en vaardigheden van het 
werken met imposante paarden en bijbehorende 
werktuigen niet verloren gaat. Elke paardenliefheb-
ber weet dat hoeven hem dagelijks bezighouden. Zij 
kennen hun klassiekers met het wijze oude gezegde: 
‘No foot, no horse’ .

De Stichting Renesse is een maatschappelijk 
betrokken organisatie actief op eilandelijk gebied. 
Vanuit die fi losofi e ondersteunt de stichting veel 
activiteiten op maatschappelijk terrein en op sport-
gebied. “Het valt ons elke keer weer op hoeveel initia-
tieven er zijn”, zegt bestuurslid Regina Op de Beek. 

“Vaak beginnen activiteiten kleinschalig. We weten 
uit ervaring dat deze kunnen groeien, kwalitatief 
en kwantitatief. Een zorgvuldige organisatie is van 
groot belang om ervan verzekerd te zijn dat zo-
wel sporters als toeschouwers plezier beleven aan 

het evenement. De stichting waardeert de inzet 
van de vele vrijwilligers die de sportparticipatie 
mogelijk maken”.    

De volgende sportieve initiatieven en evenementen 
ontvingen onder meer een fi nanciële bijdrage:

� Schouws Elftal: nieuwe kledingoutfi t 
 (schoenen, shirts en broeken, bijdrage: € 1.890,--) 
� Oefenwedstrijd Schouws Elftal - NAC 
 (bijdrage: € 500,--)
� Oefenwedstrijd Schouws Elftal - Sparta 
 (bijdrage: € 500,--)
� De Halve Marathon van Renesse 
 (bijdrage: € 1.000,--
� Hengelsportvereniging De Krabbe: viswedstrijd 

(bijdrage: € 250,--)
� SportKombinatie Nieuwerkerk i.s.m. Jeugd 
 Voetbal Opleiding Zeeland (voetbalkamp) 
 (bijdrage: € 1.700,--)
� Zierikzeese Avondvierdaagse (nieuwe kleding) 

(bijdrage: €  700,--)
� Spinning Marathon voor Sophia kinderziekenhuis 

(halhuur gratis ter beschikking gesteld ter waarde 
van € 1.500,--)

� Kustmarathon (ruimte beschikbaar gesteld 
 in Sportcentrum Westerschouwen)

Steun voor sportevenementen 

Even gaan oude tijden herleven. Ter gelegenheid van 
Open Monumentendag tonen hoefsmeden Marcel en 
Paul van den Broeke en Frans de Vrieze hun kunsten. 
Het beroep van hoefsmid is een vak apart. Een fysiek 
zwaar beroep dat met de grootste precisie moet wor-
den uitgevoerd. Een Zeeuws trekpaard weegt tussen 
de 750 en 1.000 kilo. Dat hele gewicht steunt op vier 
hoeven. Hoefi jzers zijn erg belangrijk, ze voorkomen 
het slijten van de hoeven. 

In de travaljes van Burgh-Haamstede, Noordwelle, 
Kerkwerve, Noordgouwe en Dreischor krijgt een aan-
tal Zeeuwse trekpaarden nieuwe hoefi jzers. En net 
als in vroeger tijden trekt hun werk altijd veel bekijks. 
Het gemanoeuvreer met het zware paardebeen, het 
gehamer en gevijl en de pregnante geur van het 
hoorn van de hoef dat schroeit onder het hete ijzer. 

De Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland laat 
regelmatig demonstraties verzorgen. Secretaris Kees 
van Langeraad licht toe: “Vroeger had vrijwel elk dorp 
een travalje staan voor het beslaan van paarden. Ge-
neraties smeden hebben er hun werk gedaan. Het is 
natuurlijk mooi als oude herinneringen weer even te-
rug komen. Deze zomer is noodzakelijk onderhoud 
verricht aan de houten travaljes door vrijwilligers 
van de Museumhaven Zeeland. De hoefstallen zijn in 

Precisiewerk



Ruim twee jaar na lancering van het plan is een lang 
gekoesterde Reisterse droom een feit. Dreischor heeft 
haar eigen zwemsteiger in de Grevelingen aan de 
voet van de Adriaan Oudsweg. De gewenste steiger 
maakt onderdeel uit van een stevige opknapbeurt 
van het strandje. 

Het initiatief komt van 
de dorpsraad en hoort 
bij het project Dromen in 
Dreischor, dat is opgezet 
om de leefbaarheid van 
het dorp te verbeteren.  
Het project voor de plaat-
sing van een bank, prul-
lenbakken en een zwem-
steiger vergde alles bij 
elkaar een investering van 
€ 38.000,--. 

De Stichting Renesse leverde een bijdrage van 
€ 6.000,--. Op 2 juli werd de nieuwe aanwinst feeste-
lijk in gebruik genomen. Het is niet de eerste keer dat 
de Stichting Renesse bijdraagt aan de realisatie van 
een droomidee. Eerder steunde de stichting een initi-
atief van de  dorpsraad Oosterland voor de realisatie 
van een visvijver in Oosterland met eenzelfde fi nan-
ciële bijdrage. Hengelsportvereniging Oosterschelde 
in Zierikzee mocht zich daardoor verheugen in vijftig 
nieuwe jeugdleden, allen uit Oosterland. 
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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-
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informatie in deze uitgave. Aan deze uitgave kunnen geen rechten 
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De Europese aanbestedingsprocedure voor de 
restauratie en verbouwing van het monumentale 
pand ‘De Weverij’ in Zierikzee is afgerond. Achter 
het te restaureren hoofdgebouw komt nieuwbouw: 
een fi lmzaal met kleine podiumvoorziening. Geïn-
teresseerde marktpartijen hebben hun interesse 
kenbaar kunnen maken. Het werk is gegund aan 
Bouwgroep Peters, een zelfstandige, middelgrote 
bouwonderneming in Middelburg. De start van de 
restauratie en nieuwbouw is gepland voor septem-
ber 2011. De oplevering is ongeveer een jaar later.  

Aanbesteding afgerond

De Stichting Renesse koopt regelmatig schilderijen, 
tekeningen, prenten en boeken die het heden of ver-
leden van Schouwen-Duiveland illustreren. Onlangs 
heeft de stichting haar collectie verrijkt met een aqua-
rel van kunstschilder Jan Kroesen uit Ouwerkerk. Kroe-
sen heeft een aantal aquarellen van kerkinterieuren 
gemaakt. Hij reisde daarvoor door heel Nederland. 

“Elke keer als ik een kerkgebouw betreed, raak ik onder 
de indruk, ik heb wat met kerken en kom er graag”, 
verklaart Kroesen zijn keuze voor het onderwerp.  
“Iedereen die een kerk binnenkomt, wordt rustiger, 
spreekt zachter, loopt langzamer, wordt bedacht-
zaam, wordt stil, ook van binnen, je kunt het zien. Het 
aquarel geeft de mogelijkheid om de emotie die de 
kerk oproept weer te geven”. 

Jan Kroesen studeerde wis- en natuurkunde en ster-
renkunde. Later volgde de studie bestuurlijke infor-
matica. Naast zijn werk vond hij altijd gelegenheid 
om te tekenen en schilderen. Zijn schildertechniek 
werd aquarel omdat hij de illusie van transparantie 
ervan zo mooi vindt.

De aquarel toont het kerkinterieur van de St. Nico-
laaskerk in Brouwershaven en heeft een afmeting van 
40 x 50 cm. Opvallend zijn de prachtig aangebrach-
te lichtaccenten. Galerie Het Moment in Zierikzee 
bemiddelde in de aankoop. “Als straks het nieuwe 
kantoorgebouw klaar is, kunnen belangstellenden 
komen kijken want daar komt de aquarel te hangen”, 
zegt Dick Kooman.

Nieuw in kunstcollectie

Zwemsteiger Dreischor 
in gebruik genomen


