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Het is de meest gefotografeerde brug van Zierik-
zee: de Zuidhavenbrug, die de verbindingsader 
vormt tussen de Oude Haven en de Vissersdijk. 
In combinatie met de Zuidhavenpoort oefent de 
Zuidhavenbrug een sterke aantrekkingskracht uit 
op toeristen van de monumentenstad. Op duizen-
den foto’s, prenten en schilderijen is de brug –of 
één van de voorgangers– door velen voor altijd 
vereeuwigd. 

De Zuidhavenbrug in het hart van Zierikzee is een 
waar icoon. De eerste plannen om op die plek 
een brug te bouwen dateren uit 1598. Op de 
plaats van de brug heeft sinds ongeveer 1600 een 
zestal bruggen dienst gedaan. De gemiddelde 
levensduur van de bruggen is circa 60 jaar. De hui-
dige brug, zoals we haar nu kennen, werd op 22 
november 1980 in gebruik genomen en was de ver-
vanging van de brug uit 1927. De brug werd ont-
worpen door ingenieursbureau Witteveen + Bos 
en is nu 32 jaar oud. De officiële opening werd 
destijds verricht door oud-burgemeester Theo 
de Meester. Die merkte tijdens zijn openingstoe-
spraak op dat de brug er degelijk uitzag en volko-
men paste in het oude, mooie stadsbeeld van Zie-
rikzee. De ZZ8 van de firma Schot had in 1980 de 
eer de Zuidhavenbrug als eerste ‘open te varen’. 

De Zuidhavenbrug werd destijds door de ge-
meente Zierikzee helemaal uit eigen middelen 
betaald. Het Rijk en Monumentenzorg kwamen 
toen niet met subsidie over de brug. Voor Zierik-
zee was de investering van ƒ 4,3 miljoen (circa 
€ 1,95 miljoen) een behoorlijke aderlating, temeer 
omdat kort daarop ook de kademuren gerestau-
reerd moesten worden. In 1995 en in 2000 werd 
de Zuidhavenbrug gerenoveerd. In 1995 werden 
de stalen onderdelen van de brug ontroest, vijf 
jaar later werden de hameipoorten en balansen 
opgeknapt, het brugdek vernieuwd en kwam er 
een compleet nieuw bedieningsmechanisme. 

De brug is voldoende functioneel, maar kent haar 
beperkingen. Zo is zwaar vrachtverkeer niet toe-
gestaan en is alleen eenrichtingsverkeer naar de 
Vissersdijk mogelijk. Aan de Vissersdijk bevinden 
zich de Stads- en Commerciewerf en grand café De 
Werf. Om het gebied in sterkere mate visueel met 

elkaar te verbinden, heeft de Stichting Renesse 
het plan opgevat om de Zuidhavenbrug van ver-
lichting te voorzien. En er is meer. In 2013 bestaat 
de Stichting Renesse 60 jaar. En natuurlijk volgens 
goed gebruik… de jarige trakteert! Om deze mijl-
paal kracht bij te zetten, schenkt de stichting de 
verlichting aan de gemeente ten behoeve van de 
bevolking van Schouwen-Duiveland. De stichting 
komt met een fors bedrag over de brug om dit te 
kunnen realiseren.

Voorzitter Renger Erenst licht toe: “De Zuidhaven-
brug vormt het scharnierpunt tussen de Oude 
en Nieuwe Haven in het historische centrum. Wij 
hebben het plan opgevat om de brug uit te rus-
ten met bescheiden verlichting waarbij de archi-
tectuur van de brug en zichtlijnen worden bena-
drukt, zodat een sfeervol decor ontstaat in de stad. 
Wij opteren daarbij voor een energiezuinige tech-
niek met LED-verlichting”. 

De eerste stap in dit project is een gedegen onder-
zoek in samenspraak met de gemeente Schouwen-
Duiveland. De verlichtingsmogelijkheden worden 
nauwgezet bestudeerd. Logisch, want de te kie-
zen verlichting dient vanzelfsprekend te passen 
bij het bijzondere karakter van de brug. Daarbij 
dient de uitstraling van het geheel rustig en inge-
togen te zijn. 

Het is de bedoeling dat de verlichting een blijvend 
karakter krijgt, zodat het centrum van Zierikzee 
‘s avonds feeëriek verlicht zal zijn. Het voorstel van 
de Stichting Renesse is inmiddels bij de gemeente 
ter goedkeuring ingediend. 
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Mogge) en Noordgouwe (meester Vijverberg) een 
standbeeld en afgelopen september werd in Drei-
schor een standbeeld ter ere van Antje de Waaij – 
Blom onthuld. 

De dorpsraad van Kerkwerve heeft wijkzuster Van 
Zijp – Bijlo voorgedragen om voor altijd te worden 
vereeuwigd. Wijkzuster Cornelia van Zijp – Bijlo 
was een markante persoonlijkheid die de ‘wijk’ 
(Kerkwerve) verzorgde van 1927 tot 1958. Zij reed 
altijd op een motor door het dorp. In 1952 vierde zij 
haar 25 jarig jubileum. Op de foto is Cornelia van Zijp 
hier links te zien. Zij ontvangt de felicitaties en een 
cadeau van burgemeester S. Francke.

Het beeldje wordt vervaardigd door kunstenares 
Daniëlle Orelio uit Burgh-Haamstede. Waar de wijk-
zuster in Kerkwerve precies komt te staan, is nog 
niet bekend. Wel staat vast dat de offi  ciële onthul-
ling in het voorjaar van 2013 zal plaatsvinden.

Beeld voor Kerkwerve
In alle dorpen hebben wel bijzondere mensen ge-
woond. Personen die kleur gaven aan de lokale 
gemeenschap. De Stichting Renesse heeft het idee 
opgepakt om ter herinnering aan deze overleden 
mensen een plaquette of een standbeeldje te plaat-
sen in de dorpen.  Eerder kregen Zierikzee (Pieter 

“Wij willen onze maatschappelijke betrokkenheid 
tonen met shirtsponsoring. Dat deden we al voor 
de Schouwse voetbalselectie. Met ingang van het 
seizoen 2012 / 2013 zal ons logo ook prijken op de 
tenues, trainingspakken en tassen van de FC de West-
hoek spelers”.

FC de Westhoek is een samenwerkingsverband van 
drie verenigingen om het juniorenvoetbal in de west-
hoek van Schouwen-Duiveland in de toekomst te 
kunnen garanderen. De juniorafdelingen van drie 
voetbalverenigingen op Schouwen Duiveland, te we-
ten sv DFS, sv Renesse en sv ZSC’62 uit respectievelijk 
Burgh-Haamstede, Renesse en Scharendijke zijn sa-
mengevoegd. Vanaf 2012 / 2013 komen zij in de com-
petitie uit onder de naam FC de Westhoek. 

“Wij hopen met onze steun bij te kunnen dragen 
aan het structureren van een goede jeugdopleiding 
en de ontwikkeling van jong Schouws talent. FC de 
Westhoek telt ongeveer 120 spelers. De betrokken-
heid met deze doelgroep willen wij graag tonen.”

“Dat geldt ook voor de spelers van het Schouws 
elftal, die in door ons gesponsorde voetbalkleding 
spelen. Standaard is er voor elke speler een wedstrijd-
set bestaande uit een voetbalshirt, voetbalbroek en 
een paar voetbalkousen. Als je de spelers over het 
veld ziet gaan, is dat toch een bijzonder gezicht”, 
glimlacht Kooman. 

De Stichting Renesse vindt sportverenigingen belang-
rijk voor onze samenleving: zij zorgen voor sociale 
binding binnen de gemeenschap en stimuleren een 
gezonde leefstijl. Juist nu de gemeente een stap 
terug moet doen, is het belangrijk sportverenigingen 
in staat te stellen hun maatschappelijke functie te 
kunnen blijven vervullen.  Niettemin zullen sportver-
enigingen meer en meer zelfredzaam moeten zijn en 
veerkracht moeten tonen om vitaal te blijven. 

De Stichting Renesse wil zich graag verbinden aan 
sport. Administrateur Dick Kooman licht toe: “Sport 
is, op welk niveau dan ook, verankerd in onze samen-
leving. De stichting draagt de eilandelijke sportclubs 
een warm hart toe. Vooral voetbal is een kernsport 
op het eiland. In deze tijd is sponsoring een niet meer 
weg te denken fenomeen in de sportwereld.”

Sponsoring voetbalkleding

Foto: Schouws elftal.



De Stichting Renesse ondersteunt activiteiten binnen 
de gemeente Schouwen-Duiveland op het gebied van 
recreatie, toerisme, cultuur, educatie en sport. Deze 
steun bestaat in de meeste gevallen uit het verlenen 
van fi nanciële bijdragen. Dit jaar kende de Stichting 
Renesse heel wat incidentele bijdragen toe. 

Ze zijn niet meer weg te denken van het eiland: 
de diverse muziekevenementen die het hele jaar 
door plaatsvinden. Vaak vormen ze een mix tussen 
cultuur, educatie en entertainment. De stichting sti-
muleert activiteiten op het gebied van muziek, zang 
of theater. Tóch komen niet alle gezelschappen voor 
fi nanciële steun in aanmerking. 

Criteria zijn onder meer: regionale worteling, 
publieksbereik, diversiteit en een evenwichtig aan-
bod over het eiland. 

Secretaris Kees van Langeraad: “Vorig jaar besloot het 
bestuur al om het grotere festival Centree te onder-
steunen voor een periode van drie jaar met een 
bijdrage van in totaal € 105.000 voor de programme-
ring in 2011, 2012 en 2013. Wij willen met onze fi nan-
ciële steun meebouwen aan een blijvende basis voor 
een gevestigd festival, maar tegelijkertijd willen we 
oog houden voor de kleinere muziekgezelschappen 
en vooral ook déze de kans geven zich verder te ont-
wikkelen en te groeien. Muziekevenementen maken 
de regio immers aantrekkelijk voor bezoekers. We 
zijn trots op de grote verscheidenheid, hoeveelheid 
en kwaliteit van wat we zien in onze regio”. 

In 2012 stelde de Stichting Renesse maar liefst 
€ 50.000,-- beschikbaar aan muzikale initiatieven 
en evenementen. De volgende muzikale gezel-
schappen ontvingen een fi nanciële bijdrage:

 Stichting Gospel Impuls Schouwen-Duiveland, 
Bruinisse

 Aemstie Alive, Burgh-Haamstede
 Vocaal ensemble Luscinia (2 uitvoeringen)
 Music Play-Inn Brouwse Dag
 Eilandelijke Muziekdag, Schouwen-Duiveland
 Festival aan Zee, Renesse
 Stichting Centree, Zierikzee 
 Bachfestival, Brouwershaven 
 Koninklijke Militaire kapel Johan Willem Friso 

(concert wordt uitgevoerd in 2013)

Stichting Renesse steunt muziekevenementen

Jeugd bindt ijzers weer onder

Openingstijden: dagelijks van 10.00 tot 21.00 uur. 
Toegang: gratis. In de eerste week is de schaatsbaan 
gereserveerd voor het schoolschaatsen.  

Wachten op strenge vorst hoeft niet meer, want vanaf 
zaterdag 15 december is het mogelijk om in Zierikzee 
de ijzers weer onder te binden en de jeugd kennis te 
laten maken met deze typisch Nederlandse sport en 
hobby. De (kunststof )schaatsbaan in de binnenstad 
is dan weer open. Dit keer op het Havenpark in plaats 
van op het Havenplein, dat vanwege herinrichtings-
werkzaamheden op de schop is gegaan. 

De schaatsbaan is een initiatief van het Welzijnshuis, 
Rotary Schouwen-Duiveland, het Rode Kruis (Schou-
wen-Zierikzee) en Markantsd. De Stichting Renesse 
stimuleert sportactiviteiten en steunt daarom het 
initiatief met een fi nanciële bijdrage van € 2.500,--. 
De schaatsbaan is geopend van 15 t/m 29 december, 
met uitzondering van de zondagen en Eerste Kerst-
dag. 



Het hele jaar door barbecuen, ongeacht het weer. Het 
kan in Sportcentrum Westerschouwen! In een onge-
dwongen sfeer kan er ‘actief’ worden gebarbecued. 
Veel groepen en bedrijven combineren bowlen of 
midgetgolf met een gezellig avondje tafelen. U heeft 
met uw groep heel de avond uw eigen grillroosters. 

Er zijn verschillende soorten 
vlees, diverse salades, sau-
zen, frietjes en stokbrood. 
Van malse biefstuk tot heer-
lijke kipsaté: het is allemaal 
mogelijk. In overleg kan het 
BBQ-arrangement worden 
uitgebreid met gerechten 
naar keuze of bijvoorbeeld 
een heerlijk ijsdessert. 

De medewerkers van het sportcentrum zetten alles 
voor u klaar en na afl oop ruimen zij af. U mag dus zelf 
het leuke ‘actieve’ BBQ-werk doen!  De mogelijkheden:

 Alleen barbecuen. Boek het barbecue-arrangement 
€ 19,50 p.p. (kinderen tot 12 jaar: € 13,--)

 Barbecue + bowling of midgetgolf: € 22,-- p.p. 
(kinderen tot 12 jaar: € 13,--)

 Barbecue + bowling of midgetgolf + dessert + 
3 drankjes: € 31,-- p.p. (tot 12 jaar: € 20,--).

Het BBQ-arrangement kan worden gereserveerd tot 40 perso-

nen via sportcentrumwesterschouwen.nl of bel: 0111 652351

In Sportcentrum Westerschouwen wordt op 31 
januari en 2 februari 2013 de 8e editie gehouden 
van  Aemstie Alive. Dit tweedaagse muziekevene-
ment trekt jaarlijks zo’n 4.000 bezoekers. De Stich-
ting Renesse is trouwe sponsor van het festival. 

Op donderdag is er de bekende ‘Goud voor Oud’ 
middag. Zo’n 900 ouderen uit Schouwen-Duiveland 
worden die middag als eregasten onthaald en mo-
gen gratis genieten van optredens van nationaal 
bekende artiesten als Ronnie Tober, Anneke Grönloh 
en Marianne Weber. Zaterdagmiddag is er voor de 
jeugd een geweldig spektakel want de grote musi-
calproductie van het eeuwenoude sprookje Doorn-
roosje wordt dan opgevoerd. De bekende acteurs 
Geert Hoes en Maud zullen acte de présence geven. 

Als klap op de vuurpijl is er op zaterdagvond 2 
februari een optreden van de  Bryan Adams Tribute 
band. Een Deense top-act die alle hits van Bryan 
Adams speelt. Daarnaast zijn er nog bruisende op-
tredens van Nederlandse artiesten zoals Wolter 
Kroes en Charly Luske (bekend van zijn deelname 
aan The Voice of Holland). En dan is er nog een 
optreden van niemand minder dan Henk West-
broek! Hij komt naar Burgh-Haamstede om zijn 
bekende hits te spelen. Al met al wordt het spette-
rend feest voor jong en oud. 

De voorverkoop van de kaarten gaat op 22 december aan-

staande van start. Meer informatie op: www.aemstie.nl 
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De Stichting Renesse ondersteunt instellingen in de gemeente Schou-
wen-Duiveland, die activiteiten organiseren van recreatieve, toeris-

tische, culturele, educatieve of sportieve aard. De Stichting Renesse is 
eigenaar van Sportcentrum Westerschouwen in Burgh-Haamstede. 
Meer informatie op www.sportcentrumwesterschouwen.nl. De 
Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland, een dochterstichting 
van de Stichting Renesse, zet zich in voor behoud van cultureel en 
monumentaal erfgoed. Meer informatie op www.stichtingmonu-
menten.nl. 
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Aemstie Alive spektakel Het hele jaar door BBQ !

De boeiboorden aan de voorzijde van Sportcen-
trum Westerschouwen worden over een lengte 
van 80 strekkende meter vervangen. Boeiboorden 
(de randen van het dak) behoren tot de meest on-
derhoudsgevoelige elementen van elk dak. Speci-
ale boeiboordbekleding is nodig om de dakranden 
te beschermen tegen weersinvloeden. Gekozen is 
voor het plaatmateriaal Trespa. Het werk wordt uit-
gevoerd door bouwbedrijf Quant uit Zierikzee. 

Bryan Adams Tribute

Boeiboorden vervangen


