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Kunst- c.q. speelobject bij Sportcentrum in Zierikzee
Op Sportboulevard Sportblok wordt medio juni ‘Landrug’ 
gerealiseerd, een speelobject geïnspireerd op de vorm van 
het Zeeuwse eiland Schouwen-Duiveland. De speelvoor-
ziening is door de Stichting Renesse geschonken aan de 
gemeente ter ere van de opening van het sportcomplex 
in de zomer van 2014. Het speelobject wordt geplaatst op 
het plein bij de hoofdentree van het sportcentrum.

Dankzij de Stichting Renesse en de gemeente Schouwen-
Duiveland kunnen kinderen in Zierikzee vanaf juni dit jaar 
klimmen, klauteren en glijden vanaf hun eigen eiland. De 
gemeente schreef een prijsvraag uit voor een speelobject 
op het centrale plein van het sportcomplex. De winnende 
inzending viel op door het multifunctionele karakter met 
een duidelijke link naar de regionale functie die het sport-
complex vervult. Een speelobject waar spelen, bewegen 
en ontspannen samen komen. De Stichting Renesse stelde 
€ 125.000,-- beschikbaar voor het ontwerpen en realiseren 
van de speelvoorziening en dekt daarmee de totale kosten.

Combinatie kunst en spelen
Het ontwerp is een echte coproductie: de tuin- en land-
schapsarchitecten van BTL Advies uit Bruinisse hebben 
beeldend kunstenares Ellen Brouwers binnen het ont-

werpproces van Landrug, evenals het ontwerp en de reali-
satie van de glaswand betrokken. Ook de esthetische be-
geleiding tijdens de productie van het kunst-/speel object 
werd gezamenlijk opgepakt. De vormen van ‘Landrug’ 
vinden hun inspiratie in landschappelijke karakteristieken 
zoals duinen, dijken, grasland en water.

Ontwerp en realisatie
“Waar binnen sporten zoals turnen en tennis in een vast 
kader worden beoefend, spelen kinderen buiten vanuit 
eigen interesse”, vertelt Richard Hereijgers, tuin- en land-
schapsarchitect bij BTL Advies. “Landrug biedt vrije ruimte 
om te bewegen, spelen, ontmoeten, chillen en ontdekken. 
Door de vrije vorm is Landrug een plek voor jong en oud. 
Ook voor volwassenen die er bijvoorbeeld kunnen relaxen 
en zonnen.”

‘Landrug’ wordt momenteel in een werkplaats vervaardigd 
en bestaat uit duurzame en onderhoudsarme materialen. 
BTL Realisatie is als hoofdaannemer verantwoordelijk voor 
de aanleg en plaatsing van het object, de bijbehorende 
val ondergronden en de kunstgrasbekleding. Begin juni 
kunnen de kinderen in Schouwen-Duiveland dus naar 
harten lust spelen op de nieuwe Zierikzeese eye-catcher. �



Vakmanschap
Het eeuwenoude stok-anker, dat altijd in het Havenpark 
lag en in sterke mate was aangetast, is gerenoveerd 
en terug  geplaatst in het park. De vrijwilligers van de 
Museum  haven hebben het hout vernieuwd en de restau-
ra tie uitgevoerd. Een stok-anker heeft een hoge trek-
kracht in losse grond doordat het zich diep in kan graven. 
Dit type anker wordt nog steeds gebruikt. Het uitzetten 
moest bij de grotere stok-ankers altijd met een takel ge-
beuren of ze moesten permanent aan een kraanbalk bo-
ven het water hangen. De kleinere stok-ankers werden 
ondermeer gebruikt voor het verankeren van netten en 
kleine vaartuigen, de grotere sierden veelvuldig de grote 
radersleepboten en sleepschepen. Het Zierikzeese exem-
plaar is ooit opgevist uit de monding van de Ooster-
schelde. De Stichting heeft dit maritieme erfgoed een 
tweede kans gegeven en de restauratie financieel moge-
lijk gemaakt. �

De kracht van sport
De overheid wil een sportieve samenleving waarin ieder-
een ervoor kan kiezen om actief en gezond te leven. Sport 
verbindt, is ongedwongen, zorgt voor teamspirit en is 
goed voor de gezondheid. Landelijk en regionaal is de aan-
dacht voor sport toegenomen. De komst van het nieuwe 
sportcomplex in Zierikzee getuigt daarvan. De Stichting 
Renesse onderschrijft het belang van goede, gezonde, 
sterke sportverenigingen. Voorzitter Hans Simons: “Iedere 
sportvereniging heeft in meer of mindere mate een po-
sitieve invloed op de leefbaarheid van het dorp of stad”. 

Jaarlijks kloppen tientallen verenigingen bij de Stichting 
Renesse aan om een steuntje in de rug te krijgen voor de 
organisatie van een evenement of sportieve activiteit. Hans 
Simons: “Om sportparticipatie breed te stimuleren onder 
alle inwoners van Schouwen-Duiveland ondersteunen 
wij behoorlijk wat initiatieven. Dat doen wij door het be-
schikbaar stellen van onze accommodatie Sportcentrum 
Westerschouwen of door het verstrekken van een finan-
ciële bijdrage. Wij vinden het van belang dat sportvoor-
zieningen bereikbaar, toegankelijk en betaalbaar zijn. De 
aandacht voor de vrijwilliger mag daarbij niet worden ver-
geten. De sport zou namelijk onbetaalbaar worden zonder 
de inzet van vrijwilligers”.

De volgende activiteiten ontvingen recentelijk een finan-
ciële bijdrage van de Stichting Renesse:
•  Schaatsbaan Zierikzee (schoolschaatsen voor basis-

schoolleerlingen), bijdrage: € 5.000,--
•  De halve marathon van Renesse, bijdrage: € 1.000,--
•  Jeugdvoetbaldagen Schouwen-Duiveland, bijdrage: 

€ 1.425,--
•  Hengelsportvereniging De Krabbe (viswedstrijd), 

bijdrage: € 250,--
•  Oefenwedstrijd Schouws Elftal – FC Dordrecht, bijdrage: 

€ 500,-- 
•  Delta Sport (NK Atletiek), bijdrage: € 1.500,-- 
•  Handbalvereniging Delta Sport (clinic met Henk Groener, 

bondscoach Nederlands Damesteam, bijdrage € 750,--
•  Fjoertoer 2016 (wandelevent), bijdrage: € 4.000,-- 
•  Kustmarathon (vertrek deelnemers bij Sportcentrum 

Westerschouwen, accommodatie ter beschikking 
gesteld) �

Afscheid voorzitter
Na een periode van twaalf jaar heeft Dirk van Eck de voor-
zittershamer van de Raad van Toezicht overgedragen aan 
mevrouw Nini Soeters-Schot. De Stichting Renesse heeft 
met een aangeklede borrel op informele wijze afscheid 
van hem genomen. Voorzitter Hans Simons roemde zijn 
bestuurlijke kwaliteiten, brede maatschappelijke erva-
ring en netwerken. Hij bedankte hem voor zijn inzet en 
betrokkenheid en bood hem een fotocollage op plexiglas 
aan. De huidige samenstelling van het bestuur en de Raad 
van Toezicht is te vinden op www.stichtingrenesse.nl �

Mooi was die tijd!
 

Dirk, hartelijk dank voor al je inzet en betrokkenheid!

Mooi was die tijd!



Subsidieregeling restauratie en onderhoud 
aan Rijksmonumenten 
De Stichting Renesse hecht er groot belang aan dat 
het cultureel en monumentaal erfgoed op Schouwen-
Duiveland behouden en beschermd blijft. Om zich 
daar zo goed mogelijk op toe te kunnen leggen, heeft 
de Stichting Renesse in 2002 een private stichting op-
gezet. Deze dochterstichting, Stichting Monumenten 
Schouwen-Duiveland, heeft inmiddels twaalf bijzondere 
historische bouwwerken in eigendom. Deze monumen-
tale objecten zijn bij de stichting in goede handen.

Voortdurend wordt er naar kansen gespeurd om  
–  alleen of samen met anderen – cultureel en monumen-
taal erfgoed te behouden. Recent verruimde de Stichting 
Monumenten haar doelstellingen. Particuliere  eigenaren 
van Rijksmonumenten, die restauraties en onderhoud 
aan hun pand verrichten, kunnen onder voorwaarden in 
aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten.

Dick Kooman, administrateur van de Stichting Renesse, 
licht toe: “Wij hebben een subsidieregeling in het leven 
geroepen waarin de voorwaarden en beoordelingscri-
teria staan voor het verlenen van subsidie. Groot zijn de 
bedragen niet. Eigenaren moeten het zien als het laatste 
zetje dat wij geven om initiatieven tot herstel, restauratie 
of herbestemming tot daadwerkelijke uitvoering te bren-
gen. Wij helpen als het ware eigenaren de drempel over. 
Vanzelfsprekend moeten aanvragen voorafgaand aan 
het werk worden ingediend”. �

Meer informatie over voorwaarden en criteria op:
www.stichtingmonumenten.nl

Speelburcht voor 
kinderboerderij
Kinderboerderij De Punt aan de Scheldestraat in Zierik-
zee wordt beheerd door Gors. Op de kinderboerderij 
verblijven heel wat viervoeters waaronder varkens, 
 geiten, schapen, ezels, konijnen, cavia’s en een shetlan-
der pony. Niet alleen de jeugd maar ook volwassenen 
genieten van de dieren. Op de kinderboerderij werken 
cliënten van Gors die een verstandelijke en/of lichame-
lijke beperking hebben. De aanschaf en plaatsing van 
een speelburcht in de speeltuin van de kinderboerderij 
zal niet alleen veel speelplezier geven maar tevens een 
bijdrage leveren aan de integratie tussen de cliënten 
van het Gors en de buurtbewoners. Het speeltoestel 
zal begin mei in gebruik worden genomen en is mo-
gelijk gemaakt dankzij een gift van € 13.000,-- van de 
Stichting Renesse. �

De Tien van Renesse 
in film
De documentaire film De Tien van Renesse van cineast 
Tjeerd Muller uit Utrecht gaat in première tijdens 
Film by the Sea. Het festival vindt plaats tussen 09 en 
18 september 2016. De film over de tien Schouwen-
Duivelandse verzetsstrijders die in 1944 in Renesse 
door de bezetter werden opgehangen, wordt het de-
buut van regisseur Muller. Muller heeft voor zijn docu-
mentaire onder meer gepraat met nabestaanden en 
heeft met de kinderen van de vermoorde strijders de 
plekken bezocht waar het verhaal zich afspeelde. Peter 
Slager, bassist van Bløf, schrijft de muziek. Als het aan 
Muller ligt, wordt de film De Tien van Renesse de eerste 
film in een reeks documentairefilms die gemaakt zullen 
worden over bijzondere gebeurtenissen op Schouwen-
Duiveland. De Stichting Renesse ondersteunt het film-
initiatief met een bijdrage van € 5.000,--. �
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Fjoertoer Renesse
Op 17 september vindt voor de derde keer de Fjoertoer 
Renesse plaats. De Fjoertoer is ontstaan op Terschelling 
en inmiddels overgewaaid naar Egmond en Renesse. De 
sfeervolle avondwandeling voert door de mooie land-

schappelijke decors rond Renesse: door 
bossen en duinen en over het strand. 
Onderweg zijn er verrassingen gebaseerd 
op licht, beeld en geluid. Deze komen het 
best tot hun recht in de schemering en 
het donker. Daarom start de Fjoertoer 
aan het begin van de avond en eindigt 
het event tussen 22:00 uur en 01:00 in 
het centrum van Renesse. 

 
 
Jong of oud: iedereen kan deelnemen. Deelnemers kun-
nen kiezen uit twee afstanden: 9 of 16 kilometer. Het 
evenement is vooral bedoeld voor mensen die willen 
genieten zonder sportieve competitie. De belangstel-
ling voor de vorige twee edities was dermate groot dat 
de beschikbare startplaatsen in een mum van tijd waren 
uitverkocht. Hans Simons: “Veelbelovende initiatieven 
waarmee Renesse regionaal op de kaart kan worden ge-
zet, verdienen een kans. Dit evenement sluit aan bij de 
wensen van bewoners en toeristen en versterkt de be-
trokkenheid en de leefbaarheid van de inwoners. Voor 
ons reden de Fjoertoer voor de derde keer te ondersteu-
nen met een financiële bijdrage van € 4.000,-”.  �

Nieuw: Indoor speelparadijs ‘De Kraayehut’
De voormalige biljartzaal in Sportcentrum Wester-
schouwen werd onlangs omgetoverd tot indoor speel-
voorziening voor kleinere kinderen. En nog wel een 
permanente! Het resultaat: een aantrekkelijk en all-in 
speelconcept dat het jonge kinderhart sneller doet klop-
pen. Klimmen en klauteren, glijden, kruipen, springen of 
relaxen. Het kan allemaal in de nieuwe overdekte speel-
tuin van 120 m².

Edward Bourdrez, bedrijfsleider van Sportcentrum 
Wester schouwen kijkt met trots naar het resultaat van 
de nieuwe aanwinst: “De nieuwe speelvoorziening daagt 
kinderen tussen de 1 en 5 jaar uit tot eindeloos speel-
plezier. Er is een speelstructuur met twee speelniveaus, 
die zijn voorzien van een aantal klim- en doe activiteiten: 
een glijbaan met dubbele glijgoot, wringers, trappen, 
stepping stones, hangende cilinders, een kruiptunnel 
met dubbel kijkglas, buikrollers, boxzakken en nog veel 
meer”. Voor de allerkleinsten is er een softplaymat van 
5 x 4 meter met softplay elementen. De mat heeft 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-de-
lige letterpuzzelset. Vanzelfsprekend voldoen alle speel-
toestellen aan de geldende veiligheidsnormen”, aldus de 
bedrijfsleider.

Indoorspeeltuin de Kraayehut is het gehele jaar open, 
elke dag! De nieuwe indoor speelvoorziening ligt op 
korte loopafstand van zijn grote broer: Kinderkermis 
’t Kraayenest, geschikt voor kinderen van 1 t/m 12 jaar. 
Deze bekende, overdekte speelvoorziening van maar 
liefst 1.700 m² wordt elk jaar opnieuw opgebouwd en is 
van 1 april tot 4 september open. Het staat bol van attrac-
ties, vooral het 13 meter lange piratenschip met bewe-
gende golf is populair. 

Voor kinderen bij wie de energie even op is, is een klei-
ne kaart aanwezig. Ook aan de ouders is gedacht. Op het 
naastgelegen terras kunnen zij een drankje en hapje nut-
tigen en gebruikmaken van gratis internet. Een bezoek 
aan beide speeltuinen kan ook goed worden gecombi-
neerd met bowling, midgetgolf of een heerlijke barbe-
cue. “Met zowel de nieuwe indoorspeeltuin De Kraayehut 
als kinderkermis ‘t Kraayenest hebben we alles in huis om 
kinderen urenlang te vermaken”. �

Kijk voor de verschillende piraten
arrangementen en de openings tijden 
op sportcentrumwester schouwen.nl  
of bel: 0111 652351. 


