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Opknapbeurt voor travaljes 
De travaljes in Burgh-Haamstede en Ellemeet krijgen 
een grondige opknapbeurt. De Stichting Monumen-
ten Schouwen-Duiveland heeft hiertoe besloten om-
dat de houten kolommen van deze twee hoefstallen 
zijn aangetast. In Burgh-Haamstede gaat het om de 
vervanging van twee houten kolommen, in Ellemeet 
dienen alle vier de kolommen te worden vervangen. 

Dick Kooman, administrateur van de Stichting 
 Renesse licht toe: “De Stichting Monumenten bezit 
zes travaljes. Tijdens de Strao en op Open Monumen-
tendag worden er demonstraties gegeven. Deze de-
monstraties trekken altijd veel publiek omdat veel 

mensen het leuk vinden om het zware ambacht van 
het paarden beslaan van nabij te bekijken. Het is bij-
zonder te zien hoe imposante trekpaarden met een 
gewicht tussen de 750 en 1.000 kilo nieuwe hoef-
ijzers krijgen. Maar dat is ook meteen de reden waar-
om een travalje een veilig baken moet zijn Het paard 
wordt vastgezet in de houten constructie zodat de 
hoefsmid zijn beroep met precisie en zonder risico 
kan uitvoeren”. 

Er bestaan bijna geen originele houten travaljes 
meer. De huidige travaljes zijn meestal van ijzer 
gemaakt en nagenoeg allemaal verplaatsbaar. In 
de vroege 19e eeuw had echter vrijwel elk dorp op 
 Schouwen-Duiveland een houten exemplaar. De 
meeste travaljes stonden vlakbij de hoefsmederij. 
Soms stonden ze binnen, maar de meeste travaljes 
stonden in de open lucht, waarvan sommige over-
dekt waren. Generaties smeden hebben er hun werk 
gedaan. De oudere inwoners herinneren zich het 
nog wel: het gehamer en gevijl en de pregnante geur 
van het hoorn van de hoef dat schroeit onder het 
hete ijzer. De Stichting Monumenten vindt dat deze 
 kennis, vaardigheden en werktuigen niet verloren 
mogen gaan en investeert een aanzienlijk bedrag 
om de travaljes in Burgh-Haamstede en Ellemeet te 
 renoveren. 

Wisseling voorzitter
Na een periode van twaalf jaar heeft Renger Erenst de voorzittershamer overgedragen aan Hans Simons 
De Stichting Renesse bood hem ter gelegen heid van dit afscheid een receptie aan, die druk bezocht werd.  



Stichting Renesse steunt muzikale evenementen
De Stichting Renesse ondersteunt activiteiten bin-
nen de gemeente Schouwen-Duiveland op het ge-
bied van recreatie, toerisme, cultuur, educatie en 
sport. Deze steun bestaat in de meeste gevallen uit 
het verlenen van financiële bijdragen. Het afgelopen 
jaar kende de Stichting Renesse heel wat incidentele 
bijdragen toe, waaronder tal van initiatieven of acti-
viteiten op het gebied van muziek, zang en theater. 

Ze zijn niet meer weg te denken van het eiland: de 
diverse muziekevenementen die het hele jaar door 
op het eiland plaatsvinden. Vaak vormen ze een mix 
tussen cultuur, educatie en entertainment. Tóch ko-
men niet alle uitvoeringen voor financiële steun in 
aanmerking. Criteria zijn onder meer: aantrekkings-
kracht, regionale worteling, publieksbereik, verschei-
denheid en een evenwichtige spreiding over de 
verschillende kernen. Daarnaast dient de begroting 
reëel en duidelijk te zijn. 

Voorzitter Hans Simons: “Muziekevenementen ma-
ken Schouwen-Duiveland aantrekkelijk voor bezoe-
kers. We zijn verrast door de grote verscheidenheid 
en kwaliteit van wat we jaarlijks aan uitvoeringen 
zien. In de jaren 2011 t/m 2013 hebben we het gro-
tere cultuurpodium Centree nadrukkelijk gesteund 
met een bijdrage van in totaal € 105.000,-- voor de 
programmering. Wij hopen dat daarmee een blijven-
de basis is gelegd voor dit cultuurpodium. Tegelijker-
tijd willen we oog houden voor de kleinere muziek-
gezelschappen en vooral ook déze de kans geven 
zich verder te ontwikkelen en te groeien”. 

In 2014 stelde de Stichting Renesse maar liefst 
€ 40.000,-- beschikbaar aan muzikale initiatieven en 
evenementen. De volgende muzikale gezelschappen 
ontvingen een financiële bijdrage:

•  Stichting Centree, Zierikzee 
•  Aemstie Alive, Burgh-Haamstede
•  Vocaal ensemble Luscinia (Weihnachtsoratorium)
•  Music Play-Inn Brouwse Dag
•  Eilandelijke Muziekdag, Schouwen-Duiveland
•  Festival aan Zee, Renesse
•  Concert van de Koninklijke Nederlandse Federatie 

van Muziekverenigingen
•  Orgelconcert in Grote of Sint Nicolaaskerk 

Brouwers haven 
•  Stichting Kamermuziek Schouwen-Duiveland 

(optreden Berdien Stenberg)

Duurzame verlichting voor Sportcentrum
De twee sporthallen van Sportcentrum Wester-
schouwen beschikken binnenkort allebei over nieu-
we lampen en armaturen. Het gaat om nieuwe HF 
T-5 lijnverlichting, die zich kenmerkt door vloeiende 
kleurweergave en een laag energieverbruik. Deze 
laatste generatie TL buizen zijn ongeveer 33% zui-
niger dan de conventionele buizen, waarmee de 
hallen tot voor kort werden verlicht. Jaarlijks zijn 
de lampen in hal 1 en hal 2 respectievelijk 4.000 en 

2.800 uur in bedrijf. Reden voor het sportcentrum 
om energiezuinige alternatieven in het oog te hou-
den. 

Dick Kooman vertelt: “Een groot deel van de ener-
gierekening gaat op aan verlichting. De nieuwe 
lampen leveren jaarlijks een besparing op van maar 
liefst 83.722 kilowatt uur, goed voor een verminde-
ring van de jaarlijkse energiekosten van € 10.047,--. 
Daarvoor moeten 480 nieuwe buizen en armaturen 
worden vervangen. Een behoorlijke installatieklus 
die een investering vergt van circa € 37.000,--. We 
hebben uitgerekend dat de terugverdientijd 3,3 jaar 
is. Daarmee investeren we niet alleen in energiebe-
sparing maar ook in een duurzame wijze van sport-
beleving en dat vinden de sporters en wij ook van 
groot belang”. 

Het installatiewerk in de multifunctionele sporthal 
is reeds uitgevoerd. De andere hal komt eind maart 
aan bod. Het werk wordt zo afgestemd dat sporters 
geen overlast zullen ondervinden. 



Groot onderhoud midgetgolfbaan
In sommige landen waaronder Duitsland is midget-
golf een zeer populaire wedstrijdsport. In Nederland 
en België wordt midgetgolf meer als recreatiesport 
beoefend. Sportcentrum Westerschouwen beschikt 
al sinds 1998 over een 18-holes midgetgolfbaan. 
Het is een ware uitdaging om de verschillende hin-
dernissen door bijvoorbeeld de looping of het dool-
hof te nemen. 

Kenners weten wat hen op de midgetgolfbaan te 
wachten staat: pyramiden, tunnels, dubbele brug, 
netten, heuvels, kegels en zigzaggen. Jong en oud 
houden zich in Sportcentrum Westerschouwen met 
het beoefenen van deze ontspannende activiteit 
bezig. Een activiteit die bovendien zeer geschikt is 
voor familiefeestjes, verjaardagpartijtjes en school-
reisjes. 

Als gevolg van weersinvloeden en veelvuldig ge-
bruik vertoont een midgetgolfbaan na verloop van 
tijd slijtage. Goed onderhoud en regelmatige ver-
nieuwing moeten ervoor zorgen dat de banen in 
goede staat verkeren. Elk jaar wordt normaal onder-
houd gepleegd, dit jaar wordt echter groot onder-
houd gepleegd. Daarbij wordt het huidige ‘tapijt’ 
vervangen voor nieuw kortpolig kunstgras Een aan-
tal afslagplaten en hindernissen moeten daarvoor 
worden gedemonteerd om vervolgens later terug 

te worden aangebracht. Ook worden hindernissen, 
waar nodig vervangen. Daarnaast krijgt de midget-
golfbaan een schilderbeurt. De werkzaamheden 
vinden plaats in maart 2015. De baan gaat dan een 
weekje dicht. 

Iedereen die de ‘make over’ van de midgetgolfbaan 
wil zien, wordt van harte uitgenodigd een rondje 
te komen spelen. De midgetgolfbaan is het gehele 
jaar door open. Een ticket kost € 4,50 per persoon. 
Leuk te weten dat er speciale arrangementen zijn 
zoals bijvoorbeeld midgetgolfen en barbecueen: 
€ 22,-- per persoon, kinderen tot 12 jaar: € 13,-- per 
persoon. 

Steun voor eilandelijk voetbalkamp
Onlangs werd in Nieuwerkerk voor de zevende keer 
het eilandelijke voetbalkamp gehouden voor jeugd-
spelers in de leeftijd van 6 tot en met 13 jaar. In sa-
menwerking met Jeugd Voetbal Opleiding Zeeland 
(JVOZ) kregen de jeugdige voetballers twee dagen 
professionele training, waarbij balbeheersing, trap-
techniek, spelinzicht en teamwork centraal staan. 

De trainingen worden elk jaar verzorgd door de 
oud-profvoetballers Dennis en Gerard de Nooijer 
en de trainers van de Sportkombinatie Nieuwerkerk 
(SKNWK). 

Alle tien verenigingen op Schouwen-Duiveland ne-
men jaarlijks deel aan het tweedaagse evenement. 
De Stichting Renesse steunt al gedurende een aan-
tal jaren dit evenement waarvoor de belangstelling 
ieder jaar groot is. Penningmeester Adri Geleijnse 
licht toe: “Om sport te stimuleren, ondersteunen 
wij behoorlijk wat initiatieven en evenementen. 
De voorgaande zes edities waren succesvol mede 
dankzij de vele vrijwilligers. Het voetbalkamp ver-
bindt jeugdige voetballers van tien eilandelijke 
voetbalverenigingen en dat is iets wat de Stichting 
Renesse waardeert”. 
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Pasveersloot in nieuwe handen
De Pasveersloot in Dreischor wordt gezien als een 
belangrijk industrieel monument. Een pasveersloot 
wordt ook wel oxydatiesloot genoemd. Het is een 
waterzuiveringsinstallatie waarin rioolwater wordt 
rondgepompt. Bacteriën uit het rioolwater zorgen 
voor de zuivering van het water. Van 1960 tot 2001 
deed de Pasveersloot in het ringdorp dienst. 

De waterzuiveringsinstallatie, genoemd naar zijn 
ontwerper dr. ir. A. Pasveer, is volledig behouden 
gebleven en kan in principe nog steeds functio-
neren. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
(RCE) wil de Pasveersloot de status van rijksmo-
nument geven. De installatie is volgens de RCE de 
aanzet geweest tot een belangrijke nieuwe ont-
wikkeling op het gebied van afvalwaterzuivering 
en vormde daarmee een mijlpaal op milieugebied.  
Het concept vond op grote schaal navolging en 

leidde tot internatio-
nale bekendheid. 

De Pasveersloot was 
tot voor kort eigen-
dom van de Stich-
ting Beschermd Erfgoed Schouwen-Duiveland. 
 Recentelijk fuseerde deze stichting met de Stich-
ting Monumenten Schouwen-Duiveland, die door 
de fusie de nieuwe eigenaar is geworden. De oude 
Stichting Beschermd Erfgoed werd bij het passeren 
van de akten opgeheven en bestaat dus niet meer. 

De Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland is 
voornemens in de toekomst demonstraties te hou-
den en uitleg te geven aan het publiek voor wat be-
treft de werking van de zuiveringsinstallatie. 

‘Lenteklaar’
De Stichting Renesse bezit gronden. De totale 
oppervlakte van alle percelen van de stichting is 
ongeveer 52 hectare. Ongeveer 40 hectare is in 
gebruik als groenstroken. Aan groenonderhoud 
wordt veel gedaan. Jan Zomer, medewerker van 
de Stichting, heeft er in deze periode van het jaar 
een dagtaak aan. Veel snoeiwerk vindt momenteel 
plaats rondom de vijver op de hoek van de Popu-
lierenlaan / Larixweg in Nieuw-Haamstede. Het ge-
bied wordt ‘lenteklaar’ gemaakt. 

Dick Kooman vertelt: “Het snoeien komt de be-
planting ten goede. In vroegere tijden diende de 
vijver als brandvijver voor de Oostenrijkse wonin-
gen. Het is vooral ‘s zomers een genot om naar de 

waterlelies en karpers te 
kijken. Op dit natuurge-
biedje moeten we zuinig 
zijn”. De snoeiwerkzaam-
heden vinden tot medio 
februari plaats, daar-
na begint immers het 
broedseizoen. 

Monumentenprijs 
voor De Weverij 
goed besteed

De gemeentelijke 
mo nu mentenprijs 
wordt eens in de 
twee jaar uitgereikt 
aan particulieren of 
organisaties die zich 
op bijzondere wijze 
hebben ingezet 
voor monumen-
ten in Schouwen- 
Duiveland.

In 2012 won De Weverij de prijs vanwege het be-
houd en de wijze van herstel van het historische 
pand van de vroegere katoenweverij tot gloed-
nieuw theater met filmzaal. Een megaproject van 
de Stichting Renesse en Zeeuwland, die daarvoor 
veel waardering kregen. De ontvangen geldprijs 
van € 2.269,-- is besteed aan het herstel en de reno-
vatie van de unieke Emy spanten in het gebouw. 


