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Het aftellen is begonnen
Alle inwoners van Schouwen-Duiveland zijn uitgenodigd om 
op 28 juni 2018 het 65-jarig bestaan van de Stichting Renesse 
te vieren. Dan vindt het grote jubileumfeest van de stichting 
plaats op de Brouwersdam tijdens Concert at Sea. Het festival 
opent dit jaar al op donderdag met een speciale avond. Het 
festivalterrein gaat om 17:00 uur open. Er zijn die avond op-
tredens van Racoon, Danny Vera en Het Zeeuws Orkest met 
BLØF. Een fantastisch begin van het CAS-weekend! 
 
Cadeautje
Voorzitter Hans Simons: “Bij ons 50-jarig bestaan in 2003 vroe-
gen we BLØF een gratis toegankelijk concert te geven op de 
Brouwersdam. Wij hebben dit toen mogelijk gemaakt. We 
hadden niet kunnen bevroeden dat dit het begin zou zijn van 
een jaarlijks terugkerend succesvol popfestival. De speciale 
band die we met Concert at Sea hebben, willen we nu op-
nieuw bestendigen door nu ook ons 65-jarig bestaan te vie-
ren samen met de inwoners van Schouwen-Duiveland”. 
 
Inwoners van Schouwen-Duiveland zijn in de gelegenheid 
gesteld om via pre-registratie als eerste en met korting kaar-

ten te kopen. Met de brief die men in december ontving kre-
gen zij twee weken de tijd om voor € 23,50 per stuk kaartjes 
te reserveren (normaal € 43,50). “Dat is goed ontvangen en 
daarvan is massaal gebruik gemaakt. We hebben duizenden 
kaarten aan Schouwen-Duivelanders verkocht”, zegt Lesley 
Grieten, festivaldirecteur. “Vanaf 1 januari zijn de tickets voor 
de donderdag in de reguliere verkoop gegaan. Er zijn nog 
kaarten voor de donderdag. De weekendkaarten en de dag-
kaarten voor de vrijdag en de zaterdag waren echter binnen 
1,5 uur tijd uitverkocht”. 

Intussen is de organisatie van Concert at Sea al druk bezig 
met de voorbereidingen. “Het is alweer 20 jaar geleden dat 
BLØF en het Zeeuws Orkest samen optraden”, zegt Lesley 
Grieten. De festivaldirecteur doelt daarmee op de twee op-
tredens die BLØF samen met het Zeeuws Orkest in juli 1998 
gaf op het Straatfestival in Vlissingen. Van de opnames is later 
het live-album ‘XXL: Live met het Zeeuws Orkest’ verschenen. 
“Het wordt dus eigenlijk een reünie op de Brouwersdam. Met 
straks 70 tot 80 mensen op het podium wordt het heel spec-
taculair”, zegt Grieten lachend. �



Poëzie leeft!  
Stichting Korreltje Zeezout werd op 15 juni 2017 opge-
richt. De bestuursleden Anne-Marie Maartens en Desirée 
Voulon willen poëzie graag dichterbij de mensen brengen 
door  literaire evenementen te organiseren. Anne-Marie 
Maartens: “Wij houden van laagdrempeligheid. Plezier in 
taal staat voorop in de manier waarop Korreltje Zeezout 
naar poëzie kijkt”.   

Het eerste literaire evenement Korreltje Zeezout I vond 
plaats op 14 oktober 2017. Daarbij gaven gedichten-

schrijvers voordrachten. Onder hen niemand minder dan 
de Dichter des Vaderlands, Ester Naomi Perquin. Tijdens dit 
eerste evenement vond de presentatie plaats van de aller-
eerste bundel: ‘Korreltje Zeezout 2017’ met gedichten over 
zee, zout, Zeeland en Schouwen-Duiveland, afkomstig van 
schrijftalenten, dichters uit de literaire wereld én scholie-
ren. Maartens: “De literaire middag was een enorm succes. 
Er kwamen ruim 80 bezoekers. Zowel het evenement als de 
bundel kwamen tot stand met volledige financiële steun van 
sponsors. Eén van die sponsors was de Stichting Renesse”.     

Na het succes van het eerste evenement volgde onlangs in 
Zierikzee een tweede literaire bijeenkomst met sonnetten, 
proza en muziek, dit naar aanleiding van de Poëzieweek 
2018. Daar werd de tweede gedichtenbundel: ‘De hemel 
strooit zijn sterren aan de kant’ ten doop gehouden. Een 
Zeeuwse sonnettenkrans in een oplage van 3000 stuks. 
“Poëzie liefhebbers zijn van harte welkom op 7 oktober 
van dit jaar. Dan zijn er live-optredens tijdens Korreltje 
Zeezout II. We hebben er veel zin in”, zegt Anne-Marie 
Maartens enthousiast. �

Stichting Monumenten 
krijgt onderhoudssubsidie
Eigenaren van rijksmonumenten kunnen voor de instand-
houding ervan subsidie krijgen via de Rijksdienst voor 
Cultureel Erfgoed. Dit gebeurde voorheen op basis van 
het Besluit rijkssubsidiering instandhouding monumenten 
(Brim). Sinds 1 juli 2016 is het Brim vervangen door het SIM 
(Subsidieregeling instandhouding monumenten), die geba-
seerd is op de Erfgoedwet.

De Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland is eigenaar 
van een groot aantal monumenten onder andere de Stads-
en Commerciewerf Zierikzee, de Plompe Toren, het voor-
malig stadhuis van Brouwershaven, de Pasveersloot etc. De 
monumentale schatten zijn te bewonderen over het hele ei-
land. Met behulp van Rothuizen architecten is subsidie aan-
gevraagd voor sober en doelmatig onderhoud zoals schil-

der- en herstelwerk. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed 
heeft recentelijk besloten € 95.000,-- beschikbaar te stellen 
voor een periode van zes jaar. Adri Geleijnse, penningmees-
ter van de Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland, is 
blij met de subsidie: “Een monumentale omgeving heeft 
een meerwaarde voor zowel inwoners als toeristen. Wij vin-
den het van belang dat onze monumenten er goed onder-
houden bij staan. Veelal zijn het bijzondere gebouwen met 
een eigen verhaal. Met een gedegen instandhoudingsplan 
blijft ons erfgoed behouden voor toekomstige generaties”. �

Nieuwe bestelbus voor voedselbank
Een nieuwe bestelbus voor Voedselbank Schouwen-Duive-
land: dat is een lang gekoesterde wens van de vrijwilligers 
van Voedselbank Schouwen-Duiveland. De bus is nodig om 
de circa 35 gezinnen die onder de armoedegrens leven van 
gekoelde producten te voorzien. 

Jaap Schoof, coördinator voor 
de aanschaf van de auto, 

vertelt: “ We hopen 
binnen kort een 

tweede hands 
bestel bus te

kunnen aanschaffen. De oude was dringend aan vervanging 
toe. In de bus komt een mobiele koeling. Dat is nodig om 
aan de voedselveiligheidseisen te kunnen voldoen. Elke 
week halen de vrijwilligers de producten op bij supermark-
ten, daar zit ook vlees en vis bij en dat moet natuurlijk ge-
koeld zijn”. 

“We zijn heel blij dat de Stichting Renesse ons op weg heeft 
geholpen door een financiële bijdrage van € 8.000,-- toe te 
kennen. Daarmee is een belangrijke stap voorwaarts gezet 
want om alle cliënten te kunnen blijven voorzien van voed-
selpakketten, is de bus de komende jaren onmisbaar”. �



Kunstwerk 
ter herinnering
Beeldend kunstenares Miep van Riessen (1944-2015) uit 
Schagen maakte tussen 2003 en 2008 het vijf luik: ‘De 
Verdronkenen’, met daarin alle namen van de 1836 slacht-
offers van de Watersnoodramp verwerkt. Van elk slachtoffer 
borduurde ze de familienaam in alfabetische volgorde met 
daarachter de voornamen en de geboortejaren. Steekje voor 
steekje met blauwe en groene garens borduurde ze alle na-
men en werden op de achtergrond de Zeeuwse  eilanden 
zichtbaar. 

Het kunstwerk ‘De Verdronkenen” wordt gezien als het mag-
num opus van Miep van Riessen. Het is het tweede herden-
kingsdoek dat Van Riessen maakte. In 1997 maakte ze haar 
eerste doek “De kunstenaars”, ter herinnering aan alle kun-
stenaars die zijn omgekomen in de Tweede Wereldoorlog.
Haar oeuvre kenmerkt zich door de combinatie van land-
schap, teksten, letters en vlakjes. 

De Stichting Miep van Riessen, die na haar dood werd opge-
richt, zag het Watersnoodmuseum als dé ideale plek om het 
kunstwerk tentoon te stellen. Daar was echter een vitrine 
voor nodig omdat de lucht in het museum zilt en vochtig is, 
waardoor de garens in het werk kunnen worden aangetast.

“Die vitrine is er gekomen mede 
dankzij de Stichting Renesse”, zegt 
Hester Wandel, voorzitter van de 
Stichting Miep van Riessen trots. “Dit 
prachtige herdenkingsmonument-
je, want zo mag je het kunstwerk 
wel noemen, hangt in caisson twee 
en blijft permanent tentoongesteld. 
We zijn blij dat het allemaal op tijd 
gerealiseerd kon worden voor dit 
65e herdenkingsjaar”. �

Krachtenbundeling ouderenorganisaties
Alle Schouwen-Duivelandse organisaties die belangen be-
hartigen voor ouderen gaan vanaf dit jaar samenwerken in 
het Seniorenforum Schouwen-Duiveland. Het forum met 
de naam SenFo-SD sluit zich aan bij de nieuw ingestelde 
Adviesraad Sociaal Domein. 

Adriaan van de Berge, beoogd voorzitter, vertelt: ”Tot het 
Seniorenforum behoren: de Katholieke Bond van Ouderen, 
de Protestants Christelijke Ouderen Bond, Caritas, de 
Senioren Vereniging Schouwen-Duiveland, de Nederlandse 
Patiënten Vereniging, De Zonnebloem, het Rode Kruis, 
Humanitas en het Leger des Heils. Het forum zet zich in voor 
eenzaamheidsbestrijding en zelfredzaamheid. Daarnaast 
lobbyt het voor ouderenbelangen”. SenFo-SD wil op het ei-
land de mobiliteit voor ouderen verhogen, invloed op het 
woningbouwbeleid, de dorpshuizen intensiever gebruiken 
en algehele revitalisering van de dorpskernen en wijkcentra. 

Daarnaast is het Seniorenforum van plan gezamenlijk acti-
viteiten te organiseren zoals voorlichtingsbijeenkomsten 
over bijvoorbeeld cybercrime of levenstestamenten of het 
verzorgen van uitjes en cursussen. Van de Berge benadrukt 
dat alle aangesloten organisaties de dingen blijven doen, 
die men normaal ook doet. Echter groot voordeel van het 
Seniorenforum is dat er voortaan één partij is die het con-

tact onderhoudt met instanties als de gemeente en de 
Stichting Renesse. 

Hans Simons, voorzitter van de Stichting Renesse, vindt de 
krachtenbundeling zeker iets van deze tijd: “Lokaal samen-
werken wordt de laatste jaren steeds meer gestructureerd 
opgepakt. De participatiesamenleving vraagt hierom en 
krijgt steeds meer vorm. Het is voor het Seniorenforum een 
uitdaging om een palet met aantrekkelijke activiteiten te or-
ganiseren die aansluiten bij de behoeftes van de doelgroep. 
Daarbij is het voor ons als stichting prettig dat we niet lan-
ger te maken hebben met versnippering in de aanvragen 
voor een financiële bijdrage van ouderenorganisaties, maar 
dat er een collectieve belangenbehartiging is”. �
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Ouwerkerk krijgt 
standbeeld 
De Stichting Renesse is in 2008 begonnen met het plaat-
sen van standbeelden in dorpen en steden op Schouwen- 
Duiveland. Dit ter ere van personen die op Schouwen-
Duiveland hebben gewoond en voor de lokale gemeen-
schap van betekenis zijn geweest en waar velen grote ge-
voelens van sympathie voor hebben. Inmiddels zijn er negen 
standbeelden geplaatst, laatstelijk werd in Westen schouwen 
het beeld van Kaatje en Kootje van de Zande onthuld. 

In overleg met de Dorpsraad Ouwerkerk heeft de Stichting 
Renesse voor 2018 de keuze laten vallen op Ouwerkerk. 
Daar zal Cor Swenne worden vereeuwigd. Swenne was 
hoofd van de school en tevens dirigent van het muziek-
korps ‘Nieuw Leven’. Hij heeft een groot aandeel gehad in 
het muziekleven op Schouwen-Duiveland in het algemeen 
en in Ouwerkerk in het bijzonder. 

Dit jaar is het 65 jaar 
geleden dat de Waters-
noodramp plaatsvond. 
Ouwerkerk werd zwaar 
getroffen. De plaatsing 
van het beeld in dit 
herdenkingsjaar krijgt 
speciale betekenis want 
óók Cor Swenne kwam 
om in de rampnacht 
samen met zijn vrouw 
en zoon. �

Documentaire Stormvloed 
Tjeerd Muller, de Utrechtse filmmaker die eerder De Tien 
van Renesse in beeld bracht, is bezig met de produc-
tie van een tweede film over de regio: ‘Stormvloed in De 
Schelphoek’ over de watersnoodramp van 1953.

Tjeerd Muller woont in Utrecht, maar verblijft vaak in een 
tweede woning in Burgh-Haamstede. 

‘Stormvloed in de Schelphoek’ gaat over het buurtschap 
Schelphoek, dat tijdens de Watersnoodramp in 1953 vol-
ledig wegspoelde. Tot 1 februari 1953 woonden er in 
De Schelphoek 21 gezinnen. Mensen die de ramp over-
leefden, konden er nooit meer terugkeren. Filmmaker 
Muller heeft de overlevenden en nabestaanden van de 
bewoners opgespoord en geïnterviewd. Hij is daarbij ge-
holpen door Jaap Schoof, voormalig directeur van het 
Watersnoodmuseum, die voorwerk naar de namen en 
adressen heeft gedaan en eerder al een boekje schreef 
over de ramp in De Schelphoek.

De interviews leverden emotionele en niet eerder vertel-
de verhalen op. Door deze verhalen uit heden en verleden 
vast te leggen, blijft deze informatie beschikbaar voor la-
tere generaties. 

In september 2018 gaat de documentaire in première. De 
Stichting Renesse steunt het initiatief met een financiële 
bijdrage van € 1.000,--. �


