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De Stichting Renesse telt vijf bestuursleden. De Raad 
van Toezicht bestaat uit drie personen. De  benoe-
ming van nieuwe bestuursleden geschiedt door het 
College van Burgemeester & Wethouders van de 
gemeente Schouwen-Duiveland, op voordracht van 
de Raad van Toezicht. 

Per 1 april treden de bestuursleden Jan Kogelman en 
Kees van Langeraad  af. Zij hebben een maximale zit-
tingstermijn van 12 jaar bereikt en zijn daarom niet 
hernoembaar. Inmiddels zijn twee kersverse nieuwe 
bestuursleden benoemd. Graag stellen wij ze aan u 
voor. 

Marianne van den Hoek – Huybregts (1972) woont 
in Dreischor, is getrouwd en heeft drie kinderen. Na 
haar studies Bedrijfskunde aan de Agrarische Hoge-
school in Delft en MSc (Master of Science) Business 
Administration aan Nyenrode Business Universiteit 
heeft zij gewerkt bij Heineken en Zeelandia in di-
verse leidinggevende marketing- en communicatie-
functies. In 2012 is Marianne haar bedrijf Mariant 
Management & Advies gestart als freelance adviseur, 
interimmanager en projectmanager. Ze is nu onder 
andere projectmanager voor het regionaal econo-
misch samenwerkingsverband Foodport Zeeland 
voor ondernemers in de agrifoodsector. Daarnaast 
runt ze samen met haar man een akkerbouwbedrijf. 

Adri Geleijnse (1949) uit Ouwerkerk was van 1989 
tot 1996 hoofd van de afdeling fi nanciën van de 
gemeente Zierikzee en van 1996 tot 2008 hoofd van 
de afdeling middelen en concerncontroller van de 
gemeente Middelharnis. 

Tevens aldaar loco-secretaris en waarnemend grif-
fi er. Tot vorig jaar was Adri parttime docent overheids-
fi nanciën bij de Bestuursacademie Nederland. Daar-
naast is hij sinds 2010 voorzitter van de Rekenkamer 
van de gemeente Spijkenisse en sinds 2013 voorzit-
ter van de rekenkamercommissie Voorne-Putten. Met 
het penningmeesterschap van de Stichting Moer-
mond te Renesse is hij voornemens te stoppen. 

Marianne van den Hoek en Adri Geleijnse zijn voor 
een periode van vier jaar in het bestuur van de Stich-
ting Renesse benoemd. Zij zullen de komende maan-
den wegwijs worden gemaakt in het reilen en zeilen 
van de stichting door de drie overgebleven bestuurs-
leden (Renger Erenst, Rien van Beurden en Regina Op 
de Beek) en natuurlijk door de medewerkers op kan-
toor, Dick Kooman en Anita Quist.   

Jan Kogelman en Kees van Langeraad hebben een 
sterk fundament achtergelaten voor hun opvolgers. 
Kees van Langeraad heeft vanaf 2002 zijn taak als 
secretaris met verve vervuld. Hij deed dit niet alleen 
voor de Stichting Renesse maar ook voor de Stich-
ting Monumenten Schouwen-Duiveland. Jan Kogel-
man brengt sinds 2002 zijn kennis en ervaring in op 
fi nancieel gebied en speelde daarin een belangrijke 
rol voor de stichting. Hij combineerde zijn bestuurs-
lidmaatschap met zijn dagelijkse drukke werkzaam-
heden in de fi nanciële sector. 

De Stichting Renesse bedankt de aftredende bestuurs-
leden hartelijk voor hun inzet de afgelopen jaren en 
wenst hen veel goeds toe in de toekomst. 
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De Stichting Renesse is blij met de restauratie. 
Voorzitter Renger Erenst: “De nieuwe functies die 
de kerk zijn toebedeeld, versterken de positie van 
de kerk in Zierikzee en daarbuiten. De kerk kan nu 
ook benut worden voor allerlei evenementen. Dit 
is tegenwoordig bittere noodzaak om een derge-
lijk bijzonder monumentaal gebouw in stand te 
kunnen houden.“ 

“Met de nieuwe nevenbestemming wordt de 
aantrekkingskracht versterkt. Daarnaast zal de 
Nieuwe Kerk ongetwijfeld een bijdrage gaan leve-
ren aan de verdere ontwikkeling van het Cultuur-
plein. Samen met theater De Weverij en Centree 
wordt daarmee een solide basis gelegd voor een 
rijk gevarieerd aanbod van culturele evenemen-
ten”.

De Stichting Renesse steunt de Stichting oude 
Zeeuwse Kerken met een eenmalige fi nanciële  bij-
drage voor de openingsceremonie.

Nieuwe Kerk multifunctioneel
De Nieuwe Kerk wordt op 9 april 2014 heropend, 
na een grondige restauratie die bijna twee jaar 
duurde. De restauratie en de daarop volgende 
herinrichting heeft nieuwe functies aan het ge-
bouw toegevoegd, waardoor de kerk geschikt is 
gemaakt als evenementenruimte voor concerten, 
congressen en exposities.

Het neoclassicistische bouw-
werk werd gebouwd in de 
periode 1835-1848 als op-
volger van de in 1832 in de 
as gelegde Sint-Lievens-
monsterkerk, waar nu al-
leen nog de toren van over 
is. Aan het einde van de 
Tweede Wereldoorlog werd 

de kerk zwaar beschadigd. In 1971 werd het ge-
bouw gesloten. De Stichting Oude Zeeuwse Ker-
ken liet het gebouw, met fi nanciële steun, tussen 
1978 en 1988 in fasen restaureren.  

De Plompe Toren vormt een markant herkennings-
punt aan de Oosterscheldedijk in Burghsluis. De toren 
is het laatste restant van het verloren gegane dorp 
Koudekerke. Dit mooie staaltje van Zeeuwse bouw-
kunst uit de 14e eeuw is verschillende keren gerestau-
reerd. Vooral dankzij inspanningen van de stad Zierik-
zee, die gedurende de geschiedenis met regelmaat het 
beheer en het onderhoud voor haar rekening nam. 
De toren is als monument een bron geweest voor 
sagen en legenden. Vooral de verhalen over de zee-
meermin zijn talrijk. 

De ontmoeting met een zeemeermin wordt in het 
volksgeloof gezien als teken van rampspoed. Door 
haar zachte gezang lokte zij de schippers op de klippen 
en vaak bracht ze onheil over dorp of stad. In de mid-
deleeuwen werden de verhalen door de kerk gebruikt 
om mensen te waarschuwen voor het kwaad van de 
verleiding. In die tijd vond je dan ook in veel kerken, 
kloosters en kathedralen afbeeldingen van zeemeer-
minnen. De uit mondelinge overlevering spannende 
volksverhalen behoren zonder twijfel tot het Zeeuwse 
immateriële erfgoed.  

Verreweg het meest bekende verhaal is dat van De 
zeemeermin van Westenschouwen. De sage van de 
zeemeermin vertelt  het verval van het eens zo welva-
rende dorp Westerschouwen. Sinds 1997 wordt deze 
sage in de Plompe Toren ten gehore  gebracht aan het 
publiek en via een draaiend verhalencarrousel ge-
toond. De Stichting Monumenten Schouwen-Duive-
land is eigenaresse van de toren en verhuurt dit Rijks-
monument aan de Vereniging Natuurmonumenten. 
Jaarlijks bezoeken 30.000 mensen de Plompe Toren. 

Ze beklimmen de toren en bekijken de permanente  
tentoonstelling over de geschiedenis, natuur en legen-
den van de streek. Het is daarmee een toeristische 
attractie van betekenis.

Natuurmonumenten is van plan dit jaar de tentoon-
stelling in de toren te vernieuwen. Paul Begijn van de 
afdeling communicatie van Natuurmonumenten legt 
uit: “De complete tentoonstelling doet inmiddels 10 
à 15 jaar dienst en is toe aan vernieuwing. Alle onder-
delen worden vervangen, ook de draaiende carrousel 
en de tentoonstellingsunits. De legende van de zee-
meermin zal zeker blijven bestaan, maar we willen ook 
aandacht besteden aan andere onderwerpen zoals het 
ecosysteem van de Oosterschelde en de problematiek 
van de zandhonger. Als er 
geen zandsuppletie plaats 
gaat vinden, dreigt de Rog-
genplaat op termijn te ver-
dwijnen Daarom willen 
we dit onderwerp een 
centrale plek geven in de 
toekomstige tentoonstel-
ling”.  

De werkzaamheden zullen in 2014 worden uitgevoerd 
en gefaseerd verlopen. Natuurmonumenten streeft 
er naar de carrousel en de daarbij behorende muur-
projectie gereed te krijgen voordat het nieuwe toeris-
tenseizoen begint.  Het project dat in totaal ongeveer 
€ 100.000,-- kost, wordt door verschillende partners 
gefi nancierd onder andere de Postcodeloterij. De 
Stichting Renesse heeft een fi nanciële bijdrage in het 
vooruitzicht gesteld van €  7.500,--.

Vernieuwing tentoonstelling in Plompe Toren



Schaatsen is bij uitstek een technische sport, wat op 
jonge leeftijd veel gemakkelijker is aan te leren dan 
op oudere leeftijd. Bij het jeugdschaatsen staat ple-
zier voorop. Door allerlei leuke spelletjes en oefenin-
getjes leren kinderen spelenderwijs de basis van de 
schaatstechniek. Leren vallen en opstaan is daar ook 
onderdeel van. De schaatsbaan is er gekomen dank-
zij verschillende lokale initiatiefnemers, de Stichting 
Zeeland houdt van schaatsen en de Stichting Markant 
S-D. 

De Stichting Renesse stimuleert sportactiviteiten en 
steunt daarom het initiatief met een fi nanciële bijdra-
ge van  € 10.000,--. Dick Kooman, administrateur van 
de Stichting Renesse licht toe: “Op natuurijs schaat-
sen is er dit jaar nog niet van gekomen, het is daarom 
fi jn dat er dit jaar een kunstijsbaan ligt. Sporten is 
immers gezond en een leuke uitlaatklep. Wij hopen 
dat vooral kinderen van 4 t/m 17 jaar aan het schaat-
sen gaan. De schaatsbaan ligt er tot na de voorjaars-
vakantie, het is dus een leuke vakantie-invulling”. 

De schaatsbaan is geopend van 14 februari tot en met 8 maart. 

Openingstijden: dagelijks van 09.00 tot 22.00 uur. Toegang: € 4,--. 

Wachten op strenge vorst hoeft niet meer, want van-
af 14 februari  is het voor jong en oud mogelijk om in 
Zierikzee de ijzers weer onder te binden en kennis 
te maken met deze oer-Hollandse sport. Ouders die 
hun kinderen graag willen leren schaatsen kunnen 
terecht op de kunstschaatsbaan op het Havenplein. 
Ze kunnen zelf ook een baantje trekken. 

Schaatspret op kunstijsbaan in Zierikzee

De Stichting Renesse wil bekende Schouwen-Dui-
velanders blijvend herinneren door in verschillende 
dorpen een beeldje te plaatsen dat aan hen herin-
nert. 

Zo kreeg Zierikzee als eerste in 2008 een ‘Pieter 
Mogge’.  Twee jaar later, in 2010, ontving Brouwers-
haven een bronzen replica van dichter en staats-
man Jacob Cats. In 2011 volgde Noordgouwe met 
een beeldje van hoofdonderwijzer en vogelkenner 
Johan Vijverberg en in september 2012 viel de eer 
te beurt aan Dreischor met een beeltenis van Antje 
De Waaij-Blom ter ere van de Schouwen-Duiveland-
se streekdracht. 

Het laatste beeldje van Cornelia Pieternella van Zijp 
werd vorig jaar mei onthuld. Het herinnert aan de 
betekenis van de wijkverpleging voor de gemeen-
schap van Kerkwerve. Met Cornelia Pieternella van 
Zijp worden álle wijkverpleegsters van voorheen op 
Schouwen-Duiveland geëerd. In Sirjansland wordt 
binnenkort het 6e beeld van een bekende Schou-
wen-Duivelander onthuld. Dit keer komt de eer 
toe aan het onderwijsechtpaar Adriaan en Janneko 
Heule. 

Adriaan (1911–1986) was vanaf 1943 tot aan zijn 
pensioen in 1976 hoofdonderwijzer aan de basis-
school in Sirjansland. Hij was naast zijn werk bijzon-
der actief in het dorp. 

Sirjansland eert onderwijzersechtpaar

Zijn vrouw Janneko (1913 – 1984) werd in 1956 als 
tweede leerkracht aangesteld op dezelfde school. 
Zij heeft in totaal 20 jaar voor de klas gestaan, maar 
ontving slechts gedurende 7 jaren salaris. Dat kwam 
omdat  er –bij gebrek aan voldoende leerlingen–  te 
weinig fi nanciële middelen waren. 

Het kunstwerk wordt vervaardigd door beeldend 
kunstenaar Vincent Krans uit Ouwerkerk. Het wordt 
begin april 2014 feestelijk onthuld.
 



ten de werkzaamheden 
vanaf medio november 
tot begin maart. De hout-
snippers die vrijkomen 
van snoeihout en boom-
schors worden gebruikt 
voor  verschillende doelein-
den. Ze dienen als  bodem-
bedekker of als grondbedekking. Vaak worden ze 
gebruikt voor de aanleg van tuinpaadjes, voetpaden 
en ruiterpaden. Dick Kooman: ‘Het snoeien komt de 
beplanting ten goede. We proberen de planning zo-
veel mogelijk in overleg met de erfpachters te doen. 
Dit werkt tot tevredenheid”.
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De Stichting Renesse bezit gronden. De totale op-
pervlakte van alle percelen van de Stichting Re-
nesse is ongeveer 52 hectare. Ongeveer 40 hectare 
zijn groenstroken rondom de percelen. De Stich-
ting Renesse besteedt veel aandacht aan groenon-
derhoud. 

Veel snoeiwerk vindt momenteel plaats in de 
complexen A en B en rondom de Vroonplas. Dit 
is nodig  om het dode en overtollige hout te ver-
wijderen, de vorm van planten te verbeteren en te 
zorgen dat planten nieuwe frisse scheuten kunnen 
vormen. Kortom, het snoeiwerk bevordert de bloei 
en de groei. Jan Zomer en Marcel Minnaar verrich-

Snoeien doet groeien

Serooskerke krijgt een nieuwe travalje. Eigenaresse de 
Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland heeft 
het nieuwe exemplaar in bruikleen gesteld aan de 
gemeenschap van Serooskerke. Op 14 maart aanstaan-
de wordt de paardenhoefstal in gebruik genomen en 
zal het eerste paard er in beslagen worden. Het wordt 
de zesde travalje op rij voor de Stichting Monumenten. 
De nieuwe travalje in Serooskerke is een exacte kopie 
van die van Noordgouwe. Het bouwwerk is vervaar-
digd door Bouwbedrijf Quant in Zierikzee. Het schilder-
werk is uitgevoerd door schildersbedrijf Plandsoen uit 
Renesse. 

Zonder meer bijzonder is het 
smeedwerk, dat ambachtelijk 
geconstrueerd is en uitge-
voerd door smid Piet Van der 
Aa (85 !) in Burgh-Haamste-
de. Smeden is een oeroud 
ambacht waar kunst en vak-
manschap samengaan, maar 
waarbij de resultaten vaak 

eigentijds zijn. Van der Aa beschikt over het beno-
digde vakmanschap.  De smid oefent sinds 1958 het 
ambacht uit en vindt het nog steeds “leuk, maar zwaar 
werk”. Piet Van der Aa: “Alle travaljes zijn verschil-
lend en er zijn ook nog verschillende inzichten hoe 

het smeedwerk eruit moet komen te zien”. De smid 
uit Burgh-Haamstede is blij met de grote travalje.  De 
travalje heeft een lengte van 1,75 meter (van borst tot 
achter), zodat ook grotere paarden er gemakkelijk in 
beslagen kunnen worden.
  
Dick Verboom, voorzitter van de dorpsraad Seroos-
kerke, is blij met de nieuwe bezienswaardigheid.  
“Serooskerke telt 287 inwoners. In de zomermaanden 
is  het drukker in het dorp omdat er namelijk een toe-
ristische fi etsroute door het dorp loopt. Door de tra-
valje komt er een stukje nostalgie terug, dat vinden 
onze inwoners en de toeristen leuk”. 

Dat is ook de gedachte van de Stichting Monumenten 
Schouwen-Duiveland. De stichting vindt het belangrijk 
dat toekomstige generaties weten waarvoor de bouw-
sels bedoeld waren en investeerde een bedrag van 
€ 11.000,--. Secretaris Kees van Langeraad: “Voor de 
oorlog maakten travaljes deel uit van het straatbeeld 
van  veel Zeeuwse dorpen. Door de komst van tracto-
ren werden paarden overbodig en werden de travaljes 
niet meer gebruikt. Door het geven van demonstraties 
tijdens Strao en Open Monumentendag is er voor de 
bezoekers gelegenheid om het zware ambacht van na-
bij te bekijken. We hopen hiermee het verleden levend 
te houden”.

Nieuwe travalje voor Serooskerke


