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Nieuwe eigenaar voor
Sportcentrum Westerschouwen
Het Sportcentrum Westerschouwen is door de Stichting
Renesse verkocht aan het naastgelegen Resort Haamstede.
De ledenvergadering van Resort Haamstede gaf onlangs
goedkeuring aan de overname nadat het bestuur en Raad
van Toezicht van de Stichting Renesse dat al eerder deden.

Voor Resort Haamstede breekt een nieuwe uitdaging aan.
Vaststaat dat het sportcentrum een belangrijke uitvalbasis
is voor de 150.000 klanten die er jaarlijks in- en uitchecken.
Resort Haamstede verwacht met de overname dat de horecafunctie een belangrijke kwalitatieve impuls gaat krijgen.

Belangrijke voorwaarde voor de overname is dat de sociaal
maatschappelijke functie gehandhaafd blijft voor de
komende tien jaar. Dat betekent dat de inwoners gewoon
gebruik kunnen blijven maken van het sportcentrum zoals
men dat gewend was. Ook worden bestaande contracten
met (sport)verenigingen en andere gebruikers gerespecteerd
onder dezelfde voorwaarden.

Inmiddels zijn de onderhandelingen met ambitieuze horeca
ondernemers opgestart.

Hans Simons, voorzitter: “De faciliteiten, de gebruikswijze en
de tarieven worden in lijn met de huidige gebruiksafspraken
voortgezet. Natuurlijk gaan we de klanten van het sportcentrum nog nader informeren. We streven in ieder geval
naar een geruisloze voortzetting van het gebruik van het
sportcentrum”.

Resort Haamstede werd eind jaren ’60 ontwikkeld en gebouwd. Het park met vakantiewoningen staat bekend om
de rust en de groene omgeving. Veel recreanten brengen er
ieder jaar hun vakantie door. In 2000 is een begin gemaakt
met de herontwikkeling van Resort Haamstede om mee te
gaan met de wensen van de tijd. Er zijn toen 116 bestaande
vakantiewoningen gesloopt en 115 nieuwe gebouwd. Een
aantal eigenaren van de woningen verhuurt de woningen het
hele jaar door, een ander deel kiest voor een combinatie van
verhuur en eigen gebruik. �

Nieuw lid Raad van Toezicht
Per 1 maart 2018 is de heer A.Th.M. (Ad) van Hulst uit
Zierikzee benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van
de Stichting Renesse. Hij volgt Pieter Schotte op die de
maximale zittingstermijn als toezichthouder heeft bereikt.
Ad van Hulst (1946) is geboren in Breda en studeerde aan
Nijenrode Universiteit. Hij heeft al een band met SchouwenDuiveland vanaf zijn tiende levensjaar.

v.l.n.r. Ad van Hulst, Nini Soeters, Leo Klompe

Sinds 2008 is hij directeur/eigenaar van het bedrijf Pensioen
fonds Services in Zierikzee. Hij verricht interim activiteiten
voor pensioenfondsen en is onafhankelijk toezichthouder.
Daarnaast is hij onafhankelijk voorzitter van vijftien geschillencommissies bij diverse pensioenfondsen.
Ad van Hulst is voor vier jaar benoemd en vormt samen met
Leo Klompe en Nini Soeters – Schot de Raad van Toezicht. �

Sprookjesachtige avondtocht
Op 29 september vindt voor de vijfde keer de Fjoertoer
Renesse plaats. De Fjoertoer is ontstaan op Terschelling en is
overgewaaid naar Egmond en Renesse. De sfeervolle avondwandeling voert door de mooie landschappelijke 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.
Bij de Fjoertoer Renesse wordt een maximaal aantal deelnemers van 3500 personen aangehouden, verdeeld over de
twee routes. Het evenement is vooral bedoeld voor mensen
die willen genieten zonder sportieve competitie. Jong of
oud: iedereen kan deelnemen. Deelnemers kunnen kiezen
uit twee afstanden: 8 of 17 kilometer.

De organisatie is in handen van Renesse Bruist en is hiervoor
afhankelijk van vrijwilligers.
Het evenement sluit aan bij de wensen van bewoners en
bezoekers en versterkt de betrokkenheid van de inwoners
en de leefbaarheid. Reden voor de Stichting Renesse om de
Fjoertoer voor de 5e keer op rij te ondersteunen met een
financiële bijdrage van € 4.000,--. �

Tuinrenovatie hospice
De tuin van circa vijftienhonderd vierkante meter was gedateerd en had bijna geen kleuren meer.
Er moest veel werk worden verricht. De oude beplanting is
verwijderd, de tuin is afgegraven, de bestrating is opnieuw
gelegd, de tuin is van nieuwe planten voorzien en er zijn
nieuwe grasmatten gelegd.

Recent is de inrichting van de tuin van het Hospice Kaaskens
huis in Zierikzee vernieuwd. Medewerkers van Braber
Groenvoorziening en de Zuidhoek Groen hebben de schop
in de grond gestoken waardoor bewoners en gasten van het
Hospice nu kunnen genieten van een mooie, rustgevende
tuin het hele jaar door.

Veronique Vink, coördinator van het hospice vertelt: “De tuin
was twaalf jaar geleden aangelegd en was totaal verwilderd.
We zijn heel blij met de opknapbeurt. We horen van bewoners dat ze genieten van de tuin vanuit hun kamer of vanaf
hun terras. Hiermee voegen we iets toe aan de kwaliteit van
leven in de laatste levensfase. Het is een heerlijke rustgevende tuin met een waterloop waar de vogels regelmatig
drinken en een bad komen nemen. Wij willen de Stichting
Renesse graag hartelijk bedanken voor de donatie”. �

Nagenieten
Het 65-jarig bestaan van de Stichting Renesse is 28 juni
gevierd met een extra Concert at Sea avond, gesponsord
door de jarige Stichting Renesse. Het was een heerlijke
Zeeuwse avond met optredens van Racoon, Danny Vera en
het Zeeuws Orkest met BLØF! De inwoners van SchouwenDuiveland genoten volop van de zon, het strand, het eten
en de geweldige artiesten! Voor het eerst duurde het festival drie dagen in plaats van twee. Deze editie was een groot
succes te noemen, met 20.000 bezoekers op de donderdag
en 40.000 op zowel de vrijdag als de zaterdag.
Het is de tweede keer dat de Stichting Renesse haar
jubileumfeest samen met de inwoners op de Brouwersdam
viert. Al in 2003 sponsorde de stichting een gratis toegankelijk concert van BLØF.
Concert at SEA is inmiddels uitgegroeid tot één van de
grootste festivals van Nederland. Behalve de programmering is de unieke locatie met uitzicht op de Noordzee en de
gezellige sfeer voor veel mensen reden een weekend naar
Zeeland te komen.
Jubileumboek
Het 65-jarig bestaan van de Stichting Renesse is met recht
óók reden voor een terugblik. Het wordt daarom gemarkeerd met een jubileumboek. Een speciaal boek dat het
verhaal van de Stichting Renesse vertelt vanaf de oprichting in 1953. Het schetst de ontwikkeling van het strijdbare
begin, toen door de gemeenteraad van Renesse ƒ 100,–
startkapitaal beschikbaar werd gesteld, en de jaren daarna,

waarin de stichting meer en meer de rol van een stille weldoenster ging vervullen.
Wat was de reden voor oprichting? Van welke projecten was
de stichting initiator? En hoe kon de stichting uitgroeien tot
de stichting die zij anno 2018 is? De groei van de Stichting
Renesse kan echter niet los worden gezien van de groei van
het toerisme in de westhoek van Schouwen.
Daarom bevat het boek afwisselend hoofdstukken over de
geschiedenis van de Stichting en de recreatieve ontwikkeling rondom Renesse en Burgh-Haamstede.
Auteur Jop Steenhof de Jong hoopt tegen het einde van dit
jaar het boek te kunnen presenteren. Het boek telt circa 208
pagina’s en wordt in full colour uitgegeven. �

Start initiatief route ‘openbaar kunstbezit’
op Schouwen-Duiveland
Al een aantal jaren profileert het dorp Noordwelle zich als
het trekpaardendorp. Een groot aantal trekpaarden lopen in
de weilanden rondom Noordwelle, er is een jaarlijkse ‘Strao’
en er zijn al jaren wedstrijden in het kader van de Power
Horse Competition.
Op het grasveld naast het dorpshuis, waar voorheen de
school stond, pronkt sinds medio juni het Paard van Noord
welle. Een groot trekpaard van staal dat voorheen geplaatst
was op de Ringwalburg in Burgh. Het kunstwerk is gebaseerd op de historie die zich afspeelde op deze oudste overgebleven plek van Schouwen-Duiveland, waar nog sporen
zichtbaar zijn van een verdedigingswerk uit de Karolingische
tijd. Het object is gemaakt door kunstenares Wieke Terpstra.
De Stichting Renesse heeft het paard van Noordwelle voorlopig aangekocht met medefinanciering van de Stichting
Trekpaarden
dorp Noordwelle, de dorpsgemeenschap
Noordwelle en de gemeente. Eerder verstrekte de Provincie
Zeeland een subsidie van € 15.000 aan de Stichting Renesse
voor de aankoop van een ander kunstwerk in Noordwelle:
‘De Zwevende Bank’ van kunstenares Iris Le Rütte.

“Beide aankopen zijn het begin van het initiatief te komen tot
de realisatie van een kunstroute op Schouwen-Duiveland.
Het openbaar kunstbezit zal daarvoor stapje voor stapje
worden uitgebreid en dat doen we onder meer in overleg
met de organisatie van de Kunstschouw”, zegt bestuurslid
Marianne van den Hoek van de Stichting Renesse. �

Groot onderhoud
monumentale panden

Een ideale mix tussen
sport en spel
Kantje la Vantje is het beach soccer toernooi van ZuidNederland. Het toernooi werd dit jaar voor de 16e keer
georganiseerd op het strand van Renesse, duinovergang
Jan van Renesseweg.
Beach soccer is een snel voetbalspel dat op het strand of
op los zand wordt gespeeld. Het is een aantrekkelijke sport
en de moeite waard om naar te kijken. De sport vraagt
aardig wat van het uithoudingsvermogen. Omdat een veld
van zand allesbehalve makkelijk bespeelbaar is, is de bal
het grootste gedeelte van de tijd in de lucht. Dat zorgt voor
spectaculaire omhalen van de spelers en zweefduiken van
de keepers. Kortom: veel actie, hoogstandjes, technische
trucjes en.. veel goals.

De Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland is eigenaar van een groot aantal rijksmonumenten onder andere de Stads-en Commerciewerf Zierikzee, de Plompe
Toren, het voormalig stadhuis van Brouwershaven en de
Pasveersloot. Deze monumentale schatten zijn te bewonderen over het hele eiland. Met behulp van Rothuizen
architecten is subsidie verkregen van de Rijksdienst voor
Cultureel Erfgoed (RCE) voor sober en doelmatig onderhoud zoals schilder- en herstelwerk in het kader van de SIM
regeling (Subsidieregeling instandhouding monumenten).
Adri Geleijnse, penningmeester, licht toe: “De RCE heeft
€ 95.000,-- beschikbaar gesteld voor een periode van zes
jaar. We zetten een deel van dit bedrag in voor groot onderhoud aan de Stads- en Commerciewerf in Zierikzee en het
voormalige stadhuis in Brouwershaven. Rijksmonumenten
zijn cultuurhistorisch gezien van nationaal belang. Ze vormen een belangrijk deel van de uitstraling van een plaats
en zorgen voor een prettige leefomgeving. Om dit beeld
in stand te houden is het van belang dat onze monumenten in een blijvend goede staat van onderhoud verkeren.
Daarom is een gedegen instandhoudingsplan nodig.”. �

André Derzhavets, organisator: “Het is een dag vol zon,
zee, strand en voetbal voor de jeugd. De meeste teams
komen uit Schouwen-Duiveland. We zijn 16 jaar geleden
begonnen en inmiddels is het evenement uitgegroeid
tot de deelname van 24 teams, met zo’n 200 tot 220
deelnemers. Beach soccer is de ideale manier om gezellig
heid en competitie te combineren. Een ideale mix tussen
sport en spel”. �

Huis van Sinterklaas
December lijkt nog ver weg, maar niet voor Sinterklaas.
De goedheiligman verheugt zich met zijn zwarte pieten
op zijn verblijf in het Stadhuismuseum van Zierikzee.
Vanaf 2015 verblijft hij hier elk jaar. Hij is hier erg blij mee
en als dank hiervoor zorgt hij ervoor dat alle k inderen
een rondleiding krijgen door het Huis van Sinterklaas.
Honderden kinderen komen in school
verband op
bezoek.
Natuurlijk is het huis van Sint voor iedereen
toegankelijk. Voor kinderen uit groep 1
t/m 4 worden activiteiten georganiseerd. De Stichting Renesse ondersteunt deze activiteiten met een
financiële bijdrage van € 1.000,--.
Het gehele huis is zowel rolstoel- als
kinderwagenvriendelijk. Actuele
informatie verschijnt te zijner tijd
op: www.huisvansint.nl �

Colofon:
Nieuwsbrief voor de relaties van de Stichting Renesse.
Verschijnt twee keer per jaar. Oplage: 500 exemplaren.
Redactiesecretariaat en uitgever:
Stichting Renesse | Jan van Renesseweg 25 | 4325 GM Renesse
0111 - 461252, info@stichtingrenesse.nl | www.stichtingrenesse.nl
Wilt u een adresmutatie doorgeven: ga naar: stichtingrenesse.nl/nieuwsbrief. Wilt u zich afmelden? Geef uw naam door en wij verwijderen u direct uit
het bestand.
Ondanks de aan de samenstelling van deze nieuwsbrief bestede zorg aanvaarden
wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien
uit informatie in deze uitgave. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden
ontleend. © 2018 Stichting Renesse
Fotocredits dank aan:
Foto’s CAS: Agents after all
Beachsoccer: Kantje la Vantje
Foto onderhoud: Bouwbedrijf Quant
Foto Raad van Toezicht: Kaaa Fotografie

