
Nieuws-brief

Het dagelijks gemeentebestuur heeft ingestemd met 
de komst van een drijvend terras bij Grand Café De 
Werf in Zierikzee. Het terras komt in de haven naast 
het restaurant en beweegt mee met het getij. Het 
initiatief komt van de Stichting Monumenten Schou-
wen-Duiveland, eigenaar van de Stads- en Commer-
ciewerf aan de Vissersdijk. Grand Café De Werf huurt 
en exploiteert het drijvend terras.

Het terras wordt 50 m² (5 x 10 meter) en biedt plaats 
aan ongeveer 40 personen. Het wordt een soort drij-
vend ponton dat met de waterstanden mee beweegt. 
Een drijvend terras spreekt velen tot de verbeelding. 
Het gevoel van vrijheid en contact met water is vol-
gens kenners ongeëvenaard. Jimmy Niemans van 
Grand Café De Werf hoopt dat het terras snel wer-
kelijkheid wordt. Vooral het feit dat de gasten straks 
op een terras kunnen zitten dat meebeweegt met de 
getijden is volgens hem bijzonder.

Renger Erenst, voorzitter van de Stichting Monumen-
ten Schouwen-Duiveland, legt uit: “De ingang van het 
terras ligt naast het grand café. Er komt een loopbrug 

naar het terras van circa 12 meter die rolstoeltoegan-
kelijk is. In verband met wisselende waterstanden is 
de loopbrug bij hoog water nagenoeg vlak. Bij laag 
water vormt de loopbrug een helling naar het dan la-
ger gelegen terras. Het verval is circa 2,75 meter. Wij 
denken dat het terras in een grote behoefte zal voor-
zien en zijn dan ook verheugd dat het gerealiseerd 
kan worden”, aldus een enthousiaste voorzitter. 

Het terras sluit visueel aan bij de recentelijk tot stand 
gekomen nieuwe steigers aan de Rollandthof. Daar-
door ontstaat eenheid en wordt de visuele rust be-
waard. Het drijvend terras is opgebouwd uit hardhout 
(Bankirai) dat voorzien is van een interne slijtlaag. Dit 
hout is bestand tegen zilt water. Op het terras wor-
den elektrische voorzieningen aangebracht en om 
aan alle veiligheidsvoorschriften te voldoen, wordt 
het terras rondom voorzien van windschermen. Deze 
windschermen zijn een look-a-like van de terrassen 
die aan de Nieuwe Haven zijn gesitueerd.

De Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland 
verwacht het terras medio juli te kunnen openen.
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Binnenkort lekker loungen op drijvend terras !

Artist´s impression van het drijvende terras.
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De bank is bereid om hypotheekaanvragen op ba-
sis van de bestaande erfpachtcontracten in de 
complexen A, B, K, L en R te financieren mits de hy-
potheekaanvrager voldoet aan voorwaarden zoals 
gesteld in een aanvullende overeenkomst tussen 
de Rabobank, de Stichting Renesse en de nieuwe 
erfpachter. De bank maakt daarbij vanzelfsprekend 
haar eigen afweging of iets ‘verantwoord financier-
baar’ is. Daarbij spelen ook andere factoren een rol, 
zoals de omvang van de lening ten opzichte van de 
waarde van de woning en de inkomenssituatie van 
de aanvrager. Dit zijn echter zaken die de Stichting 
Renesse niet regardeert.   

Met de aangereikte oplossing van de Rabobank is 
een belangrijke stap gezet in de verruiming van de 
financierbaarheid van woningen op erfpacht-
grond. De Stichting Renesse hoopt dat andere 
banken spoedig zullen volgen. De besturen van de 
erfpachtverenigingen hebben inmiddels een exem-
plaar van deze overeenkomst ontvangen. 

Erfpacht niet langer in de ban
Jarenlang hebben banken zonder enig probleem 
huizen op particuliere erfpacht gefinancierd. 
Sinds 2010 hanteren banken echter strengere cri-
teria bij het verstrekken van hypotheken op wo-
ningen die op particuliere erfpachtgrond staan. 
De nieuwe ‘bancaire richtlijn financierbaarheid erf-
pachtrechten (te vestigen) vanaf 1-1-2013’ is de  
resultante van het gewijzigde beleid van de ban-
ken. 

Geldverstrekkers zoals banken en verzekeraars 
bleken voorheen terughoudend te zijn met het 
verstrekken van hypotheek op woningen die op 
particuliere erfpachtgrond staan. Daardoor werd  
het lastiger om deze woningen te verkopen. In-
middels lijken banken niet langer een ban te leg-
gen op erfpacht en hebben zij de hand gereikt 
aan overheden, erfpachters en erfverpachters om 
tot een oplossing te komen. De Rabobank Oos-
terschelde heeft naar aanleiding van gesprekken 
met de Stichting Renesse inmiddels haar policy 
bijgesteld. 

Sport wordt de laatste jaren door de overheid nadruk-
kelijk op de kaart gezet als instrument voor maat-
schappelijke gezondheid, participatie en prestaties. 
Tegelijkertijd is landelijk en lokaal de aandacht voor 
sport toegenomen. De komst van het nieuwe sport-
complex in Zierikzee getuigt daarvan. De Stichting 
Renesse onderschrijft het belang van goed toegeruste 
en functionerende sportverenigingen voor zowel de 
gezondheid van de inwoners als de leefbaarheid in de 
dorpskernen. 

Jaarlijks kloppen tientallen verenigingen aan bij de 
Stichting Renesse om een steuntje in de rug te krijgen 
voor de organisatie van een evenement of activiteit op 
sportief gebied. “Sport leeft op het eiland, want het 
valt ons elke keer weer op hoeveel initiatieven er zijn”, 
zegt penningmeester Rien van Beurden. 

“Schouwen-Duiveland is rijk aan sportverenigingen, 
maar niet alle sportverenigingen zijn even rijk aan  
leden en geld. Sportverenigingen hebben echter 
een eigen verantwoordelijkheid en moeten in eerste  
instantie zelfredzaam zijn. Om sport te stimuleren on-
der alle inwoners van Schouwen-Duiveland ondersteu-
nen wij behoorlijk wat initiatieven en evenementen. 
Dat doen wij door het beschikbaar stellen van onze  
accommodatie Sportcentrum Westerschouwen of door 
het verstrekken van een financiële bijdrage”, aldus de 
penningmeester. 

De volgende activiteiten ontvingen recentelijk een finan- 
ciële bijdrage van de Stichting Renesse:

• Schaatsbaan Zierikzee (bijdrage: € 10.000,--)
• De Halve marathon van Renesse (bijdrage: € 1.000,--)
• Spinningmarathon ‘Schouwen-Duiveland sport voor  

Sophia’ (halhuur gratis ter beschikking gesteld ter 
waarde van € 1.500,--).
• Jeugdvoetbaldagen Schouwen-Duiveland (bijdrage: 

€ 1.071,--)
• FC Westhoek (kledingpakket voetbaltenues) (bijdra-

ge: € 1.009,--).
• Schouws Elftal (kledingoutfit) (bijdrage: € 2.069,- )
• Hengelsportvereniging De Krabbe (viswedstrijd) 
 (bijdrage: € 250,--)
• Oefenwedstrijd Schouws Elftal – FC Dordrecht (bijdra-

ge: € 500,--)
• Fjoertoer 2014  (loopevent over het eiland) (bijdrage: 

€ 3.750,--)
• Kustmarathon (vertrek deelnemers vindt plaats bij 

Sportcentrum Westerschouwen, tevens ruimte ter 
beschikking gesteld)

Sport leeft!



Het Cameramuseum vertelt het verhaal over de 
historie en het ontstaan van de fotografie in al 
haar facetten. Het jongste museum van Schou-
wen-Duiveland opende op 15 mei 2012 haar deu-
ren. Het Cameramuseum heeft onlangs, dankzij 
een donatie van de Stichting Renesse, de beschik-
king gekregen over drie stereokijkers, ook wel 3-D 
kijkers genoemd. Het gaat om twee wandkijkers 
en een tafelkijker.  

Met een drie dimensionale kijker kun-
nen beelden ruimtelijk, met diepte 
worden gezien. De techniek achter het 
kijken in drie dimensies is interessant 
en wordt in het museum toegelicht. 

In het museum zijn foto’s van Schou-
wen-Duiveland in 3-D met de tafelkij-
ker te bewonderen. De wandkijkers 
tonen beelden over de geschiedenis 
van de fotografie. Het Cameramu-
seum heeft er met de 3-D kijkers een 
extra attractie bijgekregen.

3-D kijkers in museum

Op 27 september vindt voor de eerste keer de 
Fjoertoer Renesse plaats. De Fjoertoer Renesse is 
een sfeervolle avondwandeling over het strand 
en door de duinen langs vuur- en lichtobjecten.  
Onderweg zijn er verrassingen, die zijn gebaseerd 
op licht, kunst en muziek. Deze komen het best tot 
hun recht in de schemering en het donker. Daarom 
start de Fjoertoer aan het begin van de avond. 

Jong of oud: iedereen kan deelnemen. Deelnemers 
kunnen kiezen voor drie afstanden: 8, 16 of 21 kilo-
meter. De wandeltocht gaat –afhankelijk van de ge-
kozen afstand– over de Stormvloedkering, door de 
bossen, duinen en stranden en eindigt in het cen-
trum van Renesse. Leuk te weten dat men tijdens 
de tocht op diverse locaties op Zeeuwse mosselen 
wordt getrakteerd.

Nieuw wandelevent: Fjoertoer Renesse

De naam Fjoertoer vindt zijn oorsprong in Terschel-
ling, waar de wandeltocht inmiddels voor de 7e keer 
is gehouden. De Terschellingers noemen hun Bran-
daris: toer. Bovenop de Brandaris brandt het vuur dat 
licht geeft, oftewel het ‘fjoer’. 

Het loopevent is bedoeld voor mensen die vooral 
willen genieten zonder sportieve competitie. De 
Fjoertoers op Terschelling en Egmond aan Zee, zijn 
inmiddels uitgegroeid tot een populair event. De 
Stichting Renesse ziet het nieuwe evenement als 
een veelbelovend initiatief waarmee Renesse regio-
naal op de kaart kan worden gezet. De Stichting wil 
ruimte bieden aan maatschappelijke initiatieven en 
ondersteunt de Fjoertoer daarom met een financiële 
bijdrage. 

Voorzitter Renger Erenst: “Het is wenselijk dat het 
evenementenaanbod verfrissend en innovatief is. 
Daarbij is het de kunst om een juiste balans te vinden 
tussen enerzijds een gevarieerd evenementenpro-
gramma en anderzijds het behoud van een optimale 
leefomgeving. Een evenement moet dus aansluiten 
bij de wensen van bewoners en bezoekers. Wij willen 
dit nieuwe initiatief een kans geven”.

Meer informatie op: www.fjoertoer.nl en www.renesseaanzee.nl

Nieuw bestuurslid
Per 29 oktober 2014 zal de heer K.A. (Rinus) Dalebout 
(1949) uit Burgh-Haamstede deel uit maken van het 
bestuur van de Stichting Renesse. Het College van 
Burgemeester & Wethouders heeft hem, op voor-
dracht van de Raad van Toezicht, voor een periode 
van vier jaar benoemd. Op die datum treden voorzit-
ter Renger Erenst en penningmeester Rien van Beur-
den af. Zij hebben een maximale zittingstermijn van 
12 jaar bereikt en zijn daarom niet herbenoembaar.

Rinus Dalebout wordt het derde nieu-
we bestuurslid die dit jaar aantreedt. 
Per 1 april traden Marianne van den 
Hoek uit Dreischor en Adri Geleijnse uit 
Ouwerkerk al toe tot het bestuur. 

Rinus Dalebout werkte vanaf 1976 tot 
2008 bij Honda Nederland, laatstelijk 
als General Manager. Van 2010 tot 2011 
was hij werkzaam als Manager Special 
Projects bij Hefra b.v. Thans is hij met 
pensioen. Op dit moment is Dalebout 
nog actief als adviseur bedrijven bij 
VVN Veilig Verkeer Nederland. 
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en monumentaal erfgoed. Zie: stichtingmonumenten.nl.
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Naar goede traditie vindt ’s zomers in veel kernen 
op het eiland de jaarlijks terugkerende folklo-
ristische dorpsdagen plaats. Happenings als de 
Burghse Dag, Nieuwerkerk bruist, Brouwse Dag, 
Serooskerke Dag, Visserijdagen en de Zierikzeese 
Havendagen trekken veel bezoekers en zorgen 
voor reuring en sfeer in dorp en stad.

Dorpsdagen zijn dankzij de inspanningen van vele 
vrijwilligers uitgegroeid tot een vaste waarde in 
het dorps- of stadsgebeuren. Het zijn echte fees-
ten geworden met een zeer gevarieerd aanbod 
van activiteiten en een gezellige sfeer. Veel van de 
organisaties dienen jaarlijks bij de Stichting Renes-
se een verzoek tot financiële ondersteuning in om 
hun dorpsfeest te kunnen organiseren. Daarvoor 
gelden criteria. Zo mag bijvoorbeeld een degelijke 
begroting met dekkingsplan bij een verzoek niet 
ontbreken. 

Dick Kooman, administrateur bij de Stichting Renes- 
se vertelt: “Een dorpsfeest organiseren vraagt om 
inzet van enthousiaste vrijwilligers. Vaak zet de or-
ganisatie in op een zeer divers en laagdrempelig 
programma voor een breed publiek. Evenemen-
ten dragen bij aan de leefbaarheid, versterken de 
toeristische aantrekkingskracht en leiden tot extra 
bestedingen. Dit jaar konden we een aantal orga-
nisaties blij maken met een bijdrage zodat het eve-
nement gerealiseerd kon worden.” 

Op de website www.stichtingrenesse.nl staan de 
voorwaarden voor incidentele steun vermeld.

De unieke sfeer van de 
dorpsdagKinderkermis ’t Kraayenest in Sportcentrum Wester-

schouwen biedt 1.728 m² overdekt speelplezier. In 
deze overdekte speeltuin is alles aanwezig om jonge 
kinderen urenlang te vermaken. De kinderkermis 
staat bol van attracties. Er zijn springkussens, een skel-
terrace, een survivalbaan, diverse softplaytoestellen, 
twee trampolines, tafeltennistafels, een paardencar-
rousel, ballenbad, voetbalarena (pannabowl), poolbil-
jart en een kasteelkussen. En dan is er nog de super-
attractie: het piratenschip met bewegende golf. Extra 
spannend bij het glijden en springen. Dit piratenschip 
met stoer design is 13 meter lang, 7 meter breed en  
8 meter hoog. Het voldoet vanzelfsprekend aan alle 
veiligheidsvoorschriften. 

Nieuw in de kinderkermis is de kleine knusse kinder- 
bioscoop. Hier worden films voor de kleinsten ver-
toond van kinderboekenhelden zoals Nijntje, Dribbel, 
kabouter Plop, Kikker en Disneyfiguren. De leukste 
films op groot scherm!

Kinderen hoeven zich geen moment te vervelen op 
de kinderkermis. De speelvoorziening is tot en met 
10 september dagelijks geopend van 10.00 tot 17.30 
uur. In juli en augustus zelfs tot 20.00 uur. Voor slechts 
€ 6,-- per kind kan er de hele dag onbeperkt worden 
gespeeld. 

Ouders en andere begeleiders mogen gratis naar bin-
nen en kunnen op het naastgelegen terras een drank-
je nuttigen en gebruikmaken van gratis internet. Er is 
een kleine kaart aanwezig voor de lekkere trek (brood-
jes, frites en pizza). Een bezoek aan de kinderkermis 
kan ook worden gecombineerd met bowling, midget-
golf of een heerlijke barbecue. 

Zie www.sportcentrumwesterschouwen.nl voor alle arrangementen. 

Dagje uit met de kids?


