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Flinke impuls voor Kunstschouw
Ook al staat de kunst- en cultuursector soms door lande-
lijk beleid onder druk, voor de Stichting Renesse staat de 
waarde van kunst en cultuur niet ter discussie. De stichting 
vindt het van belang dat inwoners en toeristen een kwali-
tatief, hoogwaardig en veelzijdig cultureel aanbod wordt 
geboden. 

Culturele activiteiten vergroten de aantrekkingskracht van 
het eiland en stimuleren de eilandelijke economie. Tal van 
culturele uitingen op het gebied van muziek, dans, thea-
ter, film en kunst zijn mogelijk gemaakt dankzij de steun 
van de Stichting Renesse. Hans Simons, voorzitter van de 
Stichting Renesse licht toe: “Schouwen-Duiveland kent 
jaarlijks terugkerende evenementen, een aantal heeft zich 
in de loop der jaren qua aanbod onderscheidend kun-
nen ontwikkelen zowel kwantitatief (aantal bereikte per-
sonen) als kwalitatief (de samenstelling van het publiek). 
Inmiddels zijn ze samen jaarlijks goed voor duizenden 
bezoekers en dat is in meerdere opzichten goed voor het 
eiland”.  

Eén van de spraakmakende evenementen die de nodig 
spin-off oplevert is de Kunstschouw in Westerschouwen. 
De Stichting Renesse sponsort al sinds jaar en dag de 
Kunstschouw Award: een aanmoedigingsprijs voor aan-
komend jong talent. In 2018 viert de Kunstschouw haar 
25-jarig bestaan. Als opmaat naar dit jubileum heeft de or-

ganisatie van de Kunstschouw te kennen gegeven grotere 
werken en installaties te willen exposeren, zodat een groot 
publiek kennis maakt met beeldende kunst. 

Marijke Romijn, lid van de Kunstcommissie van de Kunst-
schouw verwoordt de ambities als volgt: 
“De voor de komende drie jaar toegekende subsidie van 
jaarlijks € 20.000 voor de Kunstschouw zal door de kunst-
commissie worden besteed aan het uitnodigen van kun-
stenaars met groot ruimtelijk werk, binnen of buiten met 
extra aandacht dit jaar voor kinetische kunst. Deze kun-
stenaars worden met zorg door de kunstcommissie uitge-
zocht waarbij ook de mogelijkheid jonge kunstenaars te 
laten exposeren niét zal worden vergeten! De doelstellin-
gen van de Kunstschouw kunnen nu ruimer worden ver-
wezenlijkt, de bezoekers zullen dit zeker waarderen!” 

Het doordachte concept voor de komende jaren kan reke-
nen op de steun van de Stichting Renesse. Hans Simons: 
‘Bij het toekennen van een bijdrage dienen de eigen in-
komsten en inkomsten van derden in verhouding te staan 
tot de financiële bijdrage die wij verstrekken. Organisaties 
met een sterke visie die verrassen en de aantrekkings-
kracht vergroten, zullen we stimuleren temeer omdat vele 
enthousiaste vrijwilligers het evenement mogelijk  maken. 
De Stichting Renesse stelt een bijdrage van in  totaal 
€  60.000,-- beschikbaar aan de Kunstschouw verspreid 
over drie jaren (2016, 2017 en 2018). Na deze periode vindt 
een evaluatie plaats. �



Canon herzien 
De Stichting Renesse beheert in complex K in 
Westenschouwen circa 1 hectare erfpachtgrond met 
een totaal van 19 percelen. In complex L in Nieuw-
Haamstede is de Stichting Renesse eigenaar van 6 hec-
tare erfpachtgrond met een totaal van 66 percelen. In 
Renesse beheert de stichting 4,5 hectare erfpachtgrond 
met een totaal van 50 percelen (complex R). Voor alle 
drie erfpacht complexen is, na overleg met de erfpacht-
verenigingen, onlangs de canon herzien. De betreffen-
de erfpachters ontvingen hierover binnenkort een brief. 

Hans Simons, voorzitter van de Stichting Renesse, kijkt 
terug op ‘constructieve gesprekken’. 

Ook Jan Edu Kelder, vicevoorzitter Vereniging van 
Erfpachters Nieuw-Haamstede & De Kure kijkt ‘met 
een goed gevoel‘ terug op de gesprekken met de 
Stichting Renesse. Kelder: ‘Ondanks de wisseling van 
de wacht in het bestuur van de Stichting Renesse was 
dezelfde  mentaliteit aanwezig om er gezamenlijk uit te 
komen. We hebben oog gehad voor de belangen van 
de Stichting Renesse en die van de erfpachters. De erf-
pachters die in de laatste ledenvergadering aanwezig 
waren, zijn content met het behaalde resultaat”. 

Ook Peter Smulders, voorzitter van erfpachtvereniging 
R is die mening toegedaan. “Het resultaat van de onder-
handelingen – een verlaging van de canon met onge-
veer 10% – is geheel marktconform en voldeed dan ook 
volledig aan onze verwachting. De onderhandelingen 
vonden dit keer in een aanzienlijk verbeterd klimaat 
plaats. Dit werd in het bijzonder veroorzaakt door de 
bereidheid van het bestuur van de Stichting Renesse 
om gezamenlijk met ons naar een oplossing te streven 
voor de problemen die er bestaan rond de financier-
baarheid door banken op basis van de huidige pacht-
overeenkomst.” �

Mijmerbanken in 
Westerschouwen
De Vereniging Westenschouwens Welvaren wil graag zes 
mooie parkbanken plaatsen op verschillende plekken in 
de openbare ruimte in Westerschouwen waar men heerlijk 
kan zitten om terug te blikken naar het verleden, halt te 
houden bij het heden of te dromen over de toekomst. 

“Men mag er ook gewoon niets denken en ‘domweg’ 
 genieten van rust, ruimte en natuur of een goed gesprek 
voeren. De vereniging wil bijdragen aan meer sociale 
 cohesie, dat men elkaar kent, waar nodig helpt en elkaar 
zo af en toe eens ontmoet”, vertelt Edzard Gelderman, 
voorzitter van de vereniging. Gelderman hoopt dat de 
‘mijmer banken’ daaraan bijdragen. 

Westenschouwens Welvaren is in 2008 opgericht en 
streeft naar een goed leefklimaat met gemeenschapszin. 
Daartoe organiseert de vereniging met regelmaat sociale 
activiteiten. Gelderman: “Zo is er elke laatste vrijdag van de 
maand in ‘Zeelust’ een theekring, op een vaste woensdag 
per maand een gezamenlijke maaltijd ‘wat de pot schaft’, 
op een vaste donderdag van de maand de borrelclub ‘De 
Stamkroeg’, naast de verschillende incidentele activiteiten”. 

Daarnaast streeft men naar behoud van het landelijke en 
kleinschalige karakter van Westenschouwen waarbij rust 
en natuurschoon van belang zijn. Op dit moment is de 
gemeente bezig met een herinrichting van de infrastruc-
tuur in het gebied, dat volgens de vereniging tot een aan-
zienlijke kwaliteitsverbetering zal leiden. Vanaf septem-
ber 2015 tot en met april 2016 worden achtereenvolgens 
de Westerseweg, Lageweg, Westenschouwenseweg en 
Steenweg opnieuw ingericht. “Het is de bedoeling dat de 
‘heropening’ van Westenschouwen ergens in maart/april 
2016 met enige feestelijkheid plaatsvindt en dat dan de 
banken er staan”. De gemeente heeft toegezegd de plaat-
sing van de banken te realiseren. De Stichting Renesse 
ondersteunt het initiatief met een maximale bijdrage van 
€ 6.000,--. �



Permanent speelplezier 

Vanaf 1 november 2015 is de biljartzaal in Sport centrum 
Westerschouwen gesloten. Er maakte nog maar één bil-
jartvereniging  gebruik van de zaal, waardoor instand-
houding van de biljartzaal niet langer rendabel was. Voor 
de resterende biljarters is een oplossing gezocht. Zij kun-
nen tot 1 mei 2016 hun sport uitoefenen in een andere 
ruimte van het restaurant. De biljartzaal zal de  komende 
maanden worden omgetoverd tot een permanente ind-
oor speelvoorziening voor kleinere kinderen. 

Edward Bourdrez, bedrijfsleider van Sportcentrum 
Wester schouwen licht de plannen toe: “Er komt een 

speel structuur met twee speelniveaus, die zijn voorzien 
van een aantal klim- en doe activiteiten. Kinderen tussen 
de 4 en 12 jaar kunnen hun energie hierin volledig kwijt. 
Er komt een glijbaan met dubbele glijgoot, wringers, 
trappen, stepping stones, hangende cilinders, een kruip-
tunnel met dubbel kijkglas, buikrollers, boxzakken en nog 
veel meer”. Voor de allerkleinsten komt er een softplay-
mat van 5 x 4 meter met softplay elementen. “De mat 
krijgt aan de voorzijde een opstaande rand van 40 x 40 
cm, die tevens geschikt is voor de ouders om op te zitten. 
Op de mat liggen 4 bouwelementen, 4 softplay vissen en 
een 6-delige letterpuzzelset. Vanzelfsprekend voldoen 
alle speeltoestellen aan de geldende veiligheidsnormen”.

De nieuwe indoor speelvoorziening gaat uiterlijk per 
1 april 2016 open en is permanent toegankelijk. 

De grote Kinderkermis ’t Kraayenest gaat begin april ook 
weer open. Deze bekende, overdekte speelvoorziening 
van maar liefst 1.700 m² wordt elk jaar opnieuw opge-
bouwd en is van april tot september open”. Het staat bol 
van attracties, vooral het 13 meter lange piratenschip 
met bewegende golf is populair. 

“Met zowel de nieuwe indoor speeltuin als Kinderkermis 
‘t Kraayenest hebben we alles in huis om kinderen uren-
lang te vermaken. De nieuwe speeltuin vraagt een be-
hoorlijk investeringsbedrag van enkele tienduizenden 
euro’s maar dan hebben we ook heel wat te bieden”, zegt 
Edward Bourdrez lachend. �

Meer informatie:
www.sportcentrumwesterschouwen.nl of 0111 652351

Nieuw kledingtenue voor jeugd
De Stichting Renesse vindt dat sportverenigingen van 
grote maatschappelijke waarde zijn. Het sportvereni-
gingsleven vormt voor veel mensen een belangrijke vorm 
van vrijetijdsbesteding, waarbij de verenigingen een be-
langrijke sociale functie hebben. Veel eilandelijke sport-
verenigingen bestaan inmiddels meer dan vijftig jaar, ze 
slagen er gelukkig in hun club continuïteit te geven. “Dat 
is niet gemakkelijk want het kost clubs steeds meer moei-
te om vrijwilligers te vinden terwijl nagenoeg alle clubs 
juist afhankelijk zijn van hun inzet”, weet Adri Geleijnse, 
penningmeester van de Stichting Renesse. “Wij vinden 
ondersteuning van de lokale sportclubs belangrijk, daar-
bij kijken we bij sponsoraanvragen of er sprake is van een 
bestendig samenwerkingsverband van verenigingen.” 

De Stichting Renesse toont haar maatschappelijke be-
trokkenheid met shirtsponsoring. Dat deed de stichting 
eerder al voor het herenteam van de Schouwse voetbal-
selectie boven en onder de 23 jaar en de FC de Westhoek 
spelers. FC de Westhoek is een samenwerkingsverband 
van drie verenigingen met als doel het juniorenvoetbal 
in de Westhoek in de toekomst veilig te stellen. De drie 
oudste jeugdcategorieën van de clubs komen sinds het 
seizoen 2012/2013 uit in de competitie onder de naam 

FC de Westhoek. Het damesteam volgde in seizoen 
2014/2015. Dit seizoen voetballen ook de jongste spe-
lers van Renesse, DFS en ZSC ’62 onder de vlag van FC de 
Westhoek. Deze voetballertjes tussen de 4 en 12 jaar zijn 
onlangs door de Stichting Renesse allemaal in een prach-
tig nieuw tenue gestoken. Totale kosten: € 12.000,--.

Ton Croné, voorzitter van het bestuur van FC de 
Westhoek: “Zonder deze injectie, had onze club dat niet 
voor elkaar gekregen. De set bestaat uit een shirt, broek, 
trainingspak en tas en kost al gauw € 100,--. Dat kunnen 
we natuurlijk nooit betalen van een paar tientjes contri-
butie per lid. We zijn dan ook erg blij mij deze steun van 
de stichting”. �
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De Stichting Renesse ondersteunt instellingen in de gemeente 
Schouwen-Duiveland, die activiteiten organiseren van recreatieve, 
toeristische, culturele, educatieve of sportieve aard. De Stichting 
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De Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland, een dochterstich-
ting van de Stichting Renesse, zet zich in voor behoud van cultureel 
en monumentaal erfgoed. Zie: stichtingmonumenten.nl.
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Overname gebouwen Goemanszorg
De Stichting Goemanszorg Beheer is onlangs gefuseerd 
met de Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland. 
Goemanszorg Beheer werd in 1993 opgericht op ini-
tiatief van de Stichting Streek- en Landbouwmuseum 
Schouwen-Duiveland, de Vereniging Stad & Lande van 
Schouwen-Duiveland en de voormalige gemeente 
Brouwershaven en had als doel de instandhouding van 
de voormalige boerderij Goemanszorg. 

De Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland is nu 
eigenaar geworden van de voormalige boerenwoning 
uit 1920 en van het museumgebouw. Het Streek- en 
Landbouwmuseum betaalt voor het gebruik van het 
pand huur aan de Stichting Monumenten. 

Volgens Dick Kooman is door de fusie de continuïteit 
van het onderhoud van de gebouwen gewaarborgd. 
De Stichting Monumenten beschikt over kennis en des-
kundigheid op het gebied van monumentenzorg en 

beschikt over de nodige ervaring. Door de fusie houdt 
Goemanszorg Beheer op te bestaan. 

Het wordt het derde museumgebouw dat de Stichting 
Monumenten in eigendom verkrijgt. De Museumhaven 
Zeeland aan de Vissersdijk in Zierikzee en de  gebouwen 
van de Brusea in Bruinisse gingen hier aan vooraf. �

Klassiek op Schouwen-Duiveland
Ze zijn niet meer weg te denken van het eiland: de diver-
se klassieke muziekevenementen die het hele jaar door 
plaatsvinden. Ook tijdens de wintermaanden zijn er mu-
zikale pareltjes op het eiland te beluisteren onder meer 
van vocaal ensemble Luscinia, het Schouws Kamer koor 
en Stichting Kamer muziek Zee land. En dat alles vaak in 
historische en sfeer volle kerken. Hét perfecte decor voor 
klassieke concerten. 

De Stichting Renesse stimuleert activiteiten op het ge-
bied van muziek, zang of theater. Dick Kooman, admini-
strateur van de Stichting Renesse legt uit: “Wij vinden dat 
muziek laagdrempelig en betaalbaar moet zijn voor alle 
inwoners van Schouwen-Duiveland. Wij willen met onze 
steun meebouwen aan een blijvende reeks van concer-
ten. Tegelijkertijd willen we oog houden voor de kleinere 
muziekgezelschappen en vooral ook déze de kans geven 
zich verder te ontwikkelen en te groeien. Muziekevene-
menten maken de regio immers aantrekkelijk”. Tóch 
komen niet alle gezelschappen voor financiële steun in 

aanmerking. “Bij de beoordeling van een aanvraag kijken 
we onder meer naar: regionale worteling, publieksbereik, 
diversiteit en een evenwichtig aanbod over het eiland”. 

Afgelopen jaar ontvingen verschillende klassieke muziek-
concerten een (financiële) bijdrage:

•  Schouws Kamerkoor: jubileumconcert Requiem en 
Cantique de Jean Racine van Fauré en de grote orgelmis 
in Es groot van Haydn 

•  Vocaal ensemble Luscinia: (Matthäus-Passion en 
Hohe Messe, J.S. Bach) 

•  Stichting Kamer- 
muziek (bijdrage  
oor aankoop  
licht  installatie en  
concertstoelen +  
concert pianist  
D.  Wayenberg) �


