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Nadat eerder het Watersnoodmuseum en het 
Stadhuismuseum aan de bel trokken bij de Stich-
ting Renesse voor een financiële bijdrage aan in-
grijpende bouw- en restauratiewerkzaamheden, 
beoordeelde het bestuur van de stichting recen-
telijk een soortgelijke aanvraag van het Burger-
weeshuis in Zierikzee. 

Naast het opknappen van de buitenkant van 
het monumentale pand aan de Poststraat wacht 
vooral de regentenkamer van het voormalige 
weeshuis een flinke klus. De regentenkamer heeft 
goudleerbehang en een beschilderd plafond. Het 
goudleerbehang is aangebracht in de 18e eeuw 
en het plafond is in de 17e eeuw beschilderd. 
Een restaurateur uit Engeland gaat aan de slag 
met het goudleerbehang. Daarnaast wordt het 
beschilderde plafond schoongemaakt en hersteld. 
Aan het gebouw zelf moet ook het een en ander 
gebeuren. Houtwerk is verrot en het pand dient 
opnieuw te worden geschilderd. 

In het verleden hebben er kleine restauratie-
werkzaamheden plaats gevonden maar deze wa-
ren niet zo grondig als die het bestuur van het 
Burgerweeshuis nu voor ogen staan. De Stich-
ting Renesse heeft besloten aan een specifiek 
onderdeel van de restauratie een bijdrage toe 
te kennen, namelijk het goudleerbehang. De 
ophanging van het goudleer is in de loop van 
de tijd gaan zakken. Daardoor ontstaan plooi-
en waardoor het leer gaat barsten en scheuren. 
Bij de restauratie wordt het stiksel tussen de 

banen compleet vernieuwd en worden scheuren 
hersteld. Daarna wordt het goudleer weer strak 
op de muren aangebracht. Het restauratiewerk 
wordt met de hand gedaan en is precisiewerk. 

De Stichting Renesse heeft besloten een bijdrage 
te leveren van € 45.000,--. Hiervan wordt de helft 
voldaan in 2012 en de andere helft in 2013. De 
stichting stelt daarbij als eis dat de regentenka-
mer na de restauratie opengesteld wordt voor 
publiek. Ook moet de regentenkamer kunnen 
worden ingezet voor het houden van lezingen, 
vergaderingen en rondleidingen. Het bestuur heeft 
verder als extra voorwaarde gesteld dat de subsi-
die uitsluitend mag worden besteed aan de res-
tauratie van dit goudleerbehang. 

Renger Erenst, voorzitter van de Stichting Re-
nesse, motiveert de keuze van zijn bestuur: “Het 
goudleerbehang en de plafondschildering zijn 
zeer zeldzaam en uniek in hun soort. Als dat 
straks gerestaureerd is, geeft dat veel voldoening. 
Daar komt bij dat materiële overblijfselen uit het 
verleden pas tot de verbeelding spreken als aan 
deze overblijfselen een verhaal wordt meegege-
ven. Het is de kunst om het bijzondere behang en 
de plafondschildering te ‘vertalen’ naar de leef-
wereld van toen. Het zijn juist deze verhalen die 
bij mensen blijven hangen en waarde toekennen 
aan het cultuurhistorische bezit. Daarom stellen 
wij openstelling voor het publiek als voorwaarde 
omdat die verhalen wél moeten worden meege-
geven aan bezoekers”.

Financiële ondersteuning voor Burgerweeshuis

De Regentenkamer.

Detail goudleerbehang.
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Jubileum bankje cadeau!
Dit jaar bestaat Van Lanschot bankiers 275 jaar. 
Daarmee behoort de bank tot de oudste fi nan-
ciële instellingen ter wereld. Dit eeuwenlange suc-
ces dankt de bank aan haar cliënten. Men wil dat 
graag vieren en iets terug doen voor de klanten. 
Voor elk jaar van het bestaan plaatst de bank een 
parkbankje (275 in totaal). Deze komen te staan op 
bijzondere plekken. Daar waar het goed toeven is 
en waar een goed gesprek kan plaatsvinden. Een 
bankje staat dus symbool voor de dialoog. De 
Stichting Renesse mocht van de bank twee bank-
jes plaatsen. Het werd de Jan van Renesseweg. 

Uitkijktoren Schelphoek

De caisson, die bij De Schelphoek op het land ligt, 
wordt momenteel voorzien van een nieuw uitkijk-
punt. De houten uitkijktoren komt los van het cais-
son te staan en wordt 5,60 meter hoog. Het is onder-
deel van het grotere project: ‘Van Zierik tot Zee’. Het 
natuurgebied De Schelphoek ontstond na een dijk-
doorbraak in 1953. De Stichting Renesse heeft de 
uitkijktoren mede mogelijk gemaakt met een fi nan-
ciële bijdrage van € 7.500,--. Secretaris Kees van 
Langeraad: “We willen de herinnering aan de ramp 
levend houden. Dit natuurgebied dat na de ramp 
is ontstaan, is daar onderdeel van. Het gebied kan 
straks op niveau worden bekeken”

Met de onlangs verschenen uitgave: ‘Uitgepakt’ stelt 
de stichting haar kunstverzameling open voor een 
breed publiek. Dat doet ze niet om zich te profi leren, 
eerder vloeit het voort uit een gedachte die de stich-
ting vanaf haar eerste uur heeft bewogen: dat wat op 
Schouwen-Duiveland van waarde en betekenis is, te 
behouden en te bevorderen. Het is daarom logisch 
een kunstcollectie die dergelijke waarden verbeeldt 
ook maatschappelijk te etaleren, zodat iedereen 
daarin kan delen. 

Met ‘Uitgepakt’ toont de Stichting Renesse aan par-
ticulieren, bedrijven en organisaties haar beschei-
den kunstcollectie die in meer of mindere mate rond 
Schouwen-Duiveland is opgebouwd. Het betreft 
werk dat op Schouwen-Duiveland is gemaakt of er 
door is geïnspireerd. Die kunst was deels al te zien in 
de musea van Bruinisse, Brouwershaven en Zierikzee. 
De mogelijkheden voor expositie zijn onlangs ver-
ruimd nu het nieuwe kantoor van de stichting en het 
nieuwe theater De Weverij zijn geopend. 

Op al die locaties kan iedereen die geïnteresseerd 
is in het vroeger en nu van het eiland, genieten van 
pentekeningen van Pronk, aquarellen van Kikkert of 
werk van Martin Immerzeel en Willem Delsaux. 

Een exemplaar van ‘Uitgepakt’ ligt ter inzage op het 
kantoor van de Stichting Renesse en bij de openbare bi-
bliotheek in Zierikzee.

De Stichting Renesse en haar dochter Stichting Monu-
menten Schouwen-Duiveland hechten groot belang 
aan behoud van het cultureel en monumentaal erf-
goed op Schouwen-Duiveland. Dit waardevolle cul-
tuurhistorische bezit verdient bescherming, temeer 
omdat het economisch en toeristisch/recreatief van 
belang is. Via fi nanciële bijdragen stimuleert de stich-
ting tal van culturele initiatieven en evenementen op 
het eiland, zodat deze mogelijk zijn en blijven. 

Ook koopt de stichting regelmatig schilderijen, teke-
ningen en prenten en ander werk dat Schouwen-
Duiveland als thema of inspiratiebron heeft. Erfgoed, 
cultuur en kunst: ze tonen waar we vandaan komen, 
wat ons bezighoudt en wie we zijn. 

‘Uitgepakt’: de kunstcollectie van de St. Renesse



tergestuurd. En dan is er nog de nieuwe LED-show-
verlichting die het geheel een bijzondere uitstraling 
geeft. De speciale lichteff ecten zoals het black light 
en het discolight maken het bowlen trendy en eigen-
tijds. 

De bowling van Westenschouwen is straks niet al-
leen één van de meest spectaculaire, maar tevens 
de meest milieu- en energievriendelijke bowling van 
Zeeland. Alle verlichting is immers gebaseerd op LED. 
Niet alleen de showverlichting maar ook de sfeer en 
basisverlichting. De pins van elke baan worden ver-
licht door middel van LED-bars, waarmee verschillen-
de kleursegmenten kunnen worden gecreëerd. Het 
resultaat is een oogverblindend schouwspel. Show 
en ultiem amusement gaan dan ook hand in hand 
met maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

De Stichting Renesse moet fl ink in de buidel tasten 
om de investering mogelijk te maken. Renger Erenst, 
voorzitter van de Stichting Renesse licht toe: “Sport 
en bewegen zijn belangrijke vormen van vrijetijds-
besteding. Het is een middel om anderen te ontmoe-
ten en het draagt bij aan een goede leefbaarheid. 
Omwille van de sociale functie investeren wij con-
sciëntieus in sport en bewegen. Wij willen dan ook 
dat onze sportvoorzieningen in goede staat verkeren. 
De bowling in Sportcentrum Westerschouwen heeft 
een uitstekend toekomstperspectief. Wij vinden het 
economisch verantwoord. Daarom zijn wij bereid fors 
te investeren”. 

De bowlingbanen dienen –net als nu– er iedere dag 
glimmend bij te liggen. De medewerkers van het 
sportcentrum zorgen ervoor dat alles iedere dag op 
rolletjes blijft lopen. Leuk te weten dat er lichte ballen 
zijn waarbij nu ook de jongste kinderen kunnen sco-
ren. Een hulpmiddel in de vorm van een speelgoed-
draak en bowlingbumpers zorgen ervoor dat er écht 
niet meer gemist kan worden. 

Sportcentrum Westerschouwen is veel meer dan 
bowlen alleen. Je kunt er feesten houden, barbe-
cueën, steengrillen, midgetgolfen, tennissen of aan 
je team bouwen. Een groot deel van de klanten 
komt uit Duitsland. Er zijn speciale arrangementen 
beschikbaar. 

Meer informatie: www.sportcentrumwesterschouwen.nl 

Bowlen is gezellig, sociaal en sportief. Een sport die 
al tientallen jaren bestaat en waar je maar niet op 
uitgekeken raakt. Bovendien een activiteit die men 
zowel in de zomer als in de winter kan doen. Bowlen 
kent een zeer brede doelgroep en biedt volop moge-
lijkheden voor bedrijfsuitjes, kinderfeestjes, verjaar-
dagen en jubilea. Sinds 1993 is de Stichting Renesse 
eigenaar van het Sportcentrum. Daar kan echter al 
sinds 1980 worden gebowld. 

Edward Bourdrez, bedrijfsleider van Sportcentrum 
Westerschouwen, vertelt: “Aan het eind van elke 
bowlingbaan staan de bowlingkegels opgesteld. 
Om te zorgen dat de bowlingkegels weer op hun 
plek komen na elke worp, kan een bowlingbaan niet 
zonder bowlingmachine. De bowlingbanen zijn pas 
vijf jaar geleden vernieuwd. Nu is het de beurt aan de 
bowlingmachines. De werkzaamheden zullen wor-
den uitgevoerd voordat het zomerseizoen van 2013 
begint. Naar verwachting zal in april 2013 de nieuwe 
bowling gereed zijn”. 

De motor is het hart van de bowlingmachine. De 
bewegingen binnen de machine gaan met grote 
krachten gepaard. Een bowlingmachine gaat geluk-
kig lang mee. Er draaien in Nederland nog talloze 
machines uit de dertiger jaren, die nog goed func-
tioneren. De technische levensduur van de machi-
nes overtreft veelal in ruime mate de economische. 
In Sportcentrum Westerschouwen worden –na een 
gebruik van ruim 30 jaar– de vier bowlingmachines 
vernieuwd. Hoewel de huidige machines volledig 
aan de wettelijke normen voldoen, is het de wens tot 
modernisering die de doorslag gaf. 

Sportcentrum Westenschouwen telt vier bowling-
banen met vier bowlingsmachines. Deze functio-
neren met het touwsysteem. Het ontmantelen van 
de oude machines en het installeren van de nieuwe 
gebeurt door een gespecialiseerd bedrijf. De nieuwe 
bowling wordt hypermodern. De zijwanden van de 
bowlingbanen worden creatief beschilderd. Daar-
naast komen er ook zes nieuwe monitoren. Vier voor 
de puntentelling en twee voor reclamedoeleinden. 
Het opschrijven van het scoreverloop met papier en 
pen is verleden tijd, want alles verloopt straks compu-

Forse investering in bowling staat op de rol



Traditiegetrouw vindt ’s zomers in veel kernen op 
het eiland de jaarlijks terugkerende folkloristische 
dorpsdag plaats. Happenings als de Brouwse Dag, 
de Burghse Dag, de Vlasdag, Nieuwerkerk bruist, de 
Visserijdagen, het Festival aan Zee in Renesse en de 
Zierikzeese Havendagen trekken veel bezoekers. 
Veel van de organisaties dienen jaarlijks een aan-
vraag in om hun dorpsfeest te kunnen organiseren. 

Is zo’n aanvraag niet altijd een zekerheidje? Dick 
Kooman, administrateur bij de Stichting Renesse 
licht toe: “Wij stellen aan dorpen een bijdrage 
beschikbaar, die bedoeld is om deze te besteden 
aan een activiteit waarmee de onderlinge solidari-
teit in de dorpen wordt gestimuleerd. Een dorps-
feest is een dag voor iedereen en door iedereen. 
Wij hopen met een steuntje in de rug zoveel moge-
lijk dorpsgenoten te mobiliseren om hun inbreng 
te leveren en mee te werken aan de organisatie van 
een dorpsdag.” 

“Toch blijft het altijd zaak dat een aanvraag bij brief 
wordt gedaan en onderbouwd is met een begro-
ting en andere bescheiden”.  
   
Dit jaar konden veel organisaties van dorpsfees-
ten rekenen op een bijdrage. Op de website www.
stichtingrenesse.nl staan deze vermeld.

De dorpsdag van…

Vanuit de gedachte dat bijzondere werken voor toe-
komstige generaties behouden dienen te blijven, 
koopt de Stichting Renesse regelmatig schilderijen die 
het heden of verleden van Schouwen-Duiveland illu-
streren.  

Onlangs heeft de stichting haar collectie verrijkt met 
twee olieverfschilderijen van kunstschilder Theo 
Metaal uit Zierikzee. Het betreft een schilderij van de 
Maarstraat in Zierikzee uit 2006 toen de dreiging van 
verval alom zichtbaar werd. Het tweede schilderij is 
gemaakt vanuit het dakraam van de woning van de 
kunstschilder aan de Poststraat. Te zien zijn de daken 
van panden in de Meelstraat en de toren van het Stad-
huismuseum. “Er kan maar één plek zijn waar je op die 
manier de toren kunt zien in de afgebeelde context”, 
aldus Theo Metaal. 

De stichting kocht onlangs ook een werk van kunst-
schilder Martin Immerzeel. Het aangekochte schilde-
rij toont de travalje van Ellemeet. Immerzeel (1944) 
woont en werkt in Brijdorpe en schildert onder meer 
stillevens en landschappen. Eerder kocht de stichting 
al een schilderij van zijn hand, namelijk het voormalige 
theater Mondragon, dat nu in De Weverij te zien is. 

De travalje van Ellemeet komt tot leven op Open Mo-
numentendag. Dan krijgt een aantal Zeeuwse trek-
paarden nieuwe hoefi jzers. De Stichting Monumenten 
Schouwen-Duiveland kocht begin van dit jaar de tra-
valje in Ellemeet en verzorgt er regelmatig demonstra-
ties. Op zaterdag 8 september om 10.00 uur kan het 
beslaan van de paarden bekeken worden.
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