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Jan Zomer en
Dick Kooman gaan dit
jaar met pensioen
Na een dienstverband van 34 jaar zit het er bijna op voor Dick
Kooman en Jan Zomer. Beiden gaan dit jaar met pensioen.
Jan op 14 augustus en Dick op 1 november. Het is niet eerder
voorgekomen in de geschiedenis van de Stichting Renesse:
twee pensioengerechtigden in een half jaar tijd.
Dick Kooman wordt dit jaar 66 en vindt dat het tijd is om het
stokje over te dragen. “Ik ben op 1 maart 1985 in dienst gekomen bij de Stichting Renesse en kijk terug op een hele mooie
tijd. De jaren zijn omgevlogen”. De loopbaan van Dick loopt
voor een belangrijk deel parallel met de ontwikkeling van de
stichting. Aanvankelijk was alleen Renesse het werkgebied,
later breidde het zich uit tot de gemeente Westerschouwen
en vanaf 1997 werd geheel Schouwen-Duiveland het werkterrein. Tegelijk met deze werkzaamheden groeide ook het
vermogen en de bezittingen. Zo is er sinds 2002 de Stichting
Monumenten Schouwen-Duiveland, die bijzondere historische bouwwerken in eigendom heeft. Daarnaast exploiteerde
de Stichting Renesse decennialang twee sportcentra. “Al
deze gronden, terreinen, gebouwen en bezittingen moeten
beheerd en geadministreerd worden. Een verantwoordelijkheid die door de jaren heen groter en veelzijdig werd en die
tot op de dag van vandaag voortreffelijk en zeer nauwgezet
wordt uitgevoerd door Dick”, aldus voorzitter Hans Simons.
Links: Dick Kooman, rechts: Jan Zomer
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Inmiddels heeft het bestuur een vacature uitgeschreven voor
een opvolger voor Dick. Kandidaten voor de functie van directeur kunnen zich tot 25 februari melden.
Voor Jan Zomer is inmiddels een opvolger gevonden.
Hovenier Marcel Minnaar uit Goes wordt verantwoordelijk
voor het groenonderhoud. De totale oppervlakte van alle
percelen van de Stichting Renesse is ongeveer 52 hectare.
Ongeveer 40 hectare zijn groenstroken rondom de percelen.
“Groenonderhoud leidt altijd tot contact met bewoners, ik
kijk er met veel plezier op terug”, zegt Jan Zomer.
Dick Kooman moet, na 34 jaar trouwe dienst, nog even aan
het idee wennen dat het aan het eind van het jaar zover is.
Hij kijkt een beetje met gemengde gevoelens naar zijn aankomende pensioen: “Ik heb nog een aantal bestuursfuncties,
dus ik zal me niet vervelen. Daarnaast ga ik het vrijwilligerswerk, dat ik zaterdags nu al doe bij de Museumhaven in
Zierikzee, wat uitbreiden. En ja, zegt hij lachend: ik heb ook
nog kleinkinderen”. �

Clubgebouwen
verduurzaamd
Iedere vereniging met een eigen clubgebouw heeft een
flinke stroomrekening. Dit kan oplopen tot een substan
tieel deel van de jaarlijkse begroting. Door het plaatsen van zonnepanelen kunnen deze kosten structureel
naar beneden worden gebracht. Scouting Zierikzee ging
daarom over op zonnestroom. Het clubgebouw is recent
voorzien van zonnepanelen. Ook het gebouw van sportvereniging Duiveland in Oosterland werd verduurzaamd
door alle verlichting in het gebouw te vervangen door
LED verlichting. Rinus Dalebout, secretaris van de Stichting
Renesse: “Om dit te realiseren hebben wij een steentje
bijgedragen. De komende jaren kunnen de verenigingen
veel geld gaan besparen dankzij zonnepanelen en LEDverlichting. Dat kunnen ze nu aan andere zaken besteden
in de vereniging”. �

Steun voor restauratie molens
De Stichting Renesse hecht er 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, werd in 2002 de Stichting Monumenten
Schouwen-Duiveland opgericht. Tal van monumentale objecten en gebouwen zijn bij deze stichting in goede handen.
De Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland steunt initiatieven van particuliere eigenaren van rijksmonumenten,
die restauraties en onderhoud aan hun pand willen verrichten. Zij kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen
voor een bijdrage in de kosten. Dick Kooman legt uit: “Wij
hebben een subsidieregeling in het leven geroepen waarin de voorwaarden en beoordelingscriteria staan voor het
verstrekken van een bijdrage. 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 brengen. Vanzelfsprekend
moeten aanvragen voorafgaand aan het werk worden
ingediend”.

van het Bolwerk in Zierikzee gehonoreerd. Martin van de
Steen, molenaar in Scharendijke wil De Lelie terugbrengen
in oude staat. Zoals de molen er zo rond 1930 moet hebben uitgezien. Hij wil snel aan de slag om het zelfzwichting
systeem terug te brengen met vrolijke rood-wit-blauw gekleurde klepjes in de wieken. De Stichting Renesse denkt
met een bijdrage van € 10.000,-- het laatste zetje te hebben
gegeven. �

In 2018 werden aanvragen voor restauratie van Molen De
Haan in Brouwershaven, Molen De Lelie in Scharendijke en

Historisch evenement
in mei
In 2019 is het 800 jaar geleden dat Zierikzee stadsrechten kreeg. In aanloop hier naar toe wordt in de historische
stad op zaterdag 11 mei 2019 een groot historisch evenement gehouden. De Noord- en Zuidhavenpoort, de Oude
Haven, het Kraanplein, het Havenpark en het Havenplein
worden deze dag omgebouwd naar het Zierikzee anno
1219. Guusje Poot van het gelijknamige organisatiebureau
vertelt: “Het evenement ‘Zierikzee 800’ vindt dit jaar voor de
vierde keer plaats. Dit jaar wordt het gevierd onder de naam
‘Zierikzee 800, de stadsrechten’. Notabelen, ambachtslieden,

 elaatsen, nonnen, ridders, soldaten, kwakzalvers en de
m
arme bevolking zullen het straatbeeld bepalen. Er verrijst
een Middeleeuws restaurant en er is een mogelijkheid om
zich als ridder te verkleden. Het evenement begint om 10.00
uur en duurt tot circa 19.00 uur. De toegang is gratis. En…
leuk te weten dat op vrijdag 10 mei de aftrap plaatsvindt
met een heuse vuurshow met vuurspuwers!”.
Voorzitter Hans Simons: “Wij waarderen de inzet van velen
die in de huid kruipen van historische personages en het
werk van al die andere vrijwilligers met als doel om samen
het verhaal van Zierikzee voor het voetlicht te willen brengen. Een mooi initiatief. Voor het bestuur is dit reden om het
evenement ‘Zierikzee 800 jaar’ voor drie jaar te ondersteunen met een jaarlijkse bijdrage van € 5.000,--. �

Vijver uitgebaggerd
De vijver aan de Populierenlaan in Nieuw-Haamstede was
weer toe aan een grote schoonmaakbeurt. Door het baggeren is de vijver weer op diepte gebracht en de bodem
schoongemaakt. Hierdoor remt de algengroei en verbetert de waterkwaliteit. Vroeger diende de vijver als brandput voor de omliggende zomerwoningen. Een brandput
is een verdieping in een terrein, gevuld met water, waar
bij brand bluswater uit gehaald kan worden. Het werk is
uitgevoerd door Habo Hoveniers uit Renesse en Van der
Maas uit Oosterland. �

Plompe Toren dit jaar
in de steigers
De Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland is inmiddels eigenaar van 16 monumenten en is daarmee hard op
weg een grote monumentenorganisatie te worden. Een
aantal van deze monumenten is Rijksmonument, waaronder de Plompe toren. De toren, die gehuurd wordt door
Natuurmonumenten, biedt een weids uitzicht over het
omringende natuurgebied.
Dit jaar wordt de Plompe toren onder handen genomen.
Om planmatig onderhoud uit te voeren is een instandhoudingssubsidie gekregen van de Rijksdienst voor Cultureel
Erfgoed. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten
voor regulier onderhoud en is bedoeld voor monumenten
die niet primair voor bewoning bestemd zijn zoals molens,
torens of kerken.
Bureau Rothuizen Architecten en Stedebouwkundigen
uit Middelburg heeft de subsidieaanvraag begeleid. Henk
Ruissen, adviseur restauratietechniek van Rothuizen AS
licht toe: “We hebben van negen monumenten, waaronder
de Plompe Toren, de bouwkundige kwaliteit onderzocht.
Daarbij beoordelen we óf en welk onderhoud nodig is en
daarbij wordt voor elk object een 6-jarig onderhoudsplan
met begroting opgesteld. De subsidie van de Rijksdienst
is bedoeld voor het planmatig in goede staat houden van
een monument. Het instandhoudingsplan is aangevraagd
en inmiddels is de beschikking van de Rijksdienst ontvangen. De onderhoudswerkzaamheden, zoals onder andere
schilderwerk en metselwerkherstel, kunnen worden uitgevoerd. Bij de Plompe Toren gaat het vooral ook om muurwerk- en voegwerkherstel”. �

Het jubileumboek
ligt voor u klaar
De Stichting Renesse vierde vorig jaar haar
jubileum met een extra dag Concert at Sea
(CAS), speciaal bestemd voor de inwoners
van Schouwen-Duiveland. Van deze door
de Stichting gesponsorde avond maakten duizenden dankbaar gebruik. Het
65-jarig bestaan was voor de Stichting
ook aanleiding het jubileum
boek
‘Over de Kop van Schouwen’ uit te geven. Het schetst de stormachtige groei van
het toerisme in de westhoek van Schouwen en de boeiende ontwikkeling van de Stichting in de periode 1953 2018. Het boek bevat afwisselend hoofdstukken over de
geschiedenis van de Stichting Renesse en de recreatieve
ontwikkelingen rondom Renesse en Burgh-Haamstede.
Auteur Jop Steenhof de Jong is erin geslaagd een bijzonder informatief boek te schrijven in een toegankelijke stijl.
Het schetst de ontwikkeling van het strijdbare begin van
de Stichting, toen door de gemeenteraad ƒ 100,– startkapitaal beschikbaar werd gesteld, en de jaren daarna,
waarin de Stichting meer en meer de rol van een mecenas
ging vervullen. Maandenlang bracht de auteur door in de
archieven van de Stichting Renesse en sprak hij met (oud)
inwoners om een compleet beeld te krijgen. Met als resultaat dat het boek niet alleen succesverhalen weergeeft,
maar ook de turbulente tijden beschrijft die de Stichting
Renesse doormaakte.
Het boek telt 208 pagina’s en is rijkelijk geïllustreerd. Het
boek werd op 9 november feestelijk gepresenteerd waarbij voorzitter Hans Simons, die opgroeide in Renesse, op
beeldende wijze zijn herinneringen deelde met de aanwezigen. ‘Over de Kop van Schouwen’ is verkrijgbaar in
de boekhandel voor € 19,95. Erfpachters en relaties kunnen het boek echter gratis afhalen op het kantoor van de
Stichting in Renesse. �

Padelbanen
De Lawn Tennis Club (LTC) Scharendijke beschikt over drie
tennisbanen (alle verlicht), een minibaan en een clubhuis.
De tennisclub heeft ongeveer 100 leden. Sinds kort is er
een extra padelbaan aangelegd op het terrein. Padel is een
racket- en balsport voor twee spelers (enkelspel) of voor
paren (dubbelspel), waarbij een bal, gelijkend op een tennisbal, met een racket over een net gespeeld dient te worden. Het is een mix van tennis en squash. Gerard Cobussen,
voorzitter van de LTC Scharendijke, licht toe: “Tot voor kort
was er maar één padelbaan in heel Zeeland, in Breskens.
Er is er nu ook eentje op het eiland: in Scharendijke. De
aanleg ervan heeft nogal wat voeten in de aarde want
de constructie van de padelkooi kost nogal wat aan infrastructuur en hekken. Wij zijn dan ook uiterst verguld met
de bijdrage die de Stichting Renesse ons bood. Uiteindelijk
hopen we daarmee extra leden te kunnen werven en de
leefbaarheid te vergroten”. �

In memoriam
Op 16 januari 2019 overleed Edward Bourdrez op de
veel te jonge leeftijd van 37 jaar. Edward, woonachtig
in Zierikzee en afkomstig uit Oud-Beijerland, was sinds
1 juni 2009 werkzaam als bedrijfsleider van Sportcentrum
Westerschouwen.
Edward was verantwoordelijk voor alle dienstverlening
van het sportcentrum zoals de apparatuur en faciliteiten,
het restaurant en het sportaanbod. Daarnaast gaf hij
leiding aan het personeel, in hoogtij dagen 10 personen.
Bij jaarlijks terugkerende grote evenementen zoals de
spinning, sport- en muziekevenementen zagen we zijn
sterke organisatorische talenten. Gedreven en enthousiast
wist hij iedereen te motiveren met maar één doel: de klant
het naar de zin maken. Wij zijn hem voor zijn inzet veel dank
verschuldigd. Edward Bourdrez zal in onze herinnering
voortleven als een gepassioneerd vakman met het hart op
de juiste plaats. Onze gedachten gaan uit naar zijn vriendin
Wendy, zijn familie, vrienden en collega’s. We wensen hen
veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies.
Bestuur, Raad van Toezicht en medewerkers Stichting Renesse
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