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Financiële steun voor speel- en vrijetijdsvoorzieningen
Kinderen die het buitengebied rondom het Watersnoodmuseum bij Ouwerkerk bezoeken, kunnen
zich daar extra uitleven. Rondom de caissons van
het museum en de kreken van Ouwerkerk zijn allerlei speel- en sportvoorzieningen aangelegd.
Vijf jaar lang is er gewerkt aan de (her)inrichting van
het buitengebied rondom de caissons en de kreken
van Ouwerkerk. Het betreft een samenwerking tussen het Waterschap Scheldestromen, Nationaal Park
Oosterschelde, Staatsbosbeheer, het Watersnoodmuseum, brasserie de Vierbannen en camping de
Vierbannen. Deze laatste drie organisaties hebben
zich sinds september 2012 verenigd in de stichting
Deelnemers Buitengebied Caissons Ouwerkerk.

weg (van uitgang museum terug naar het parkeren)
in gereedheid gebracht. Ook zijn er ﬁetsenstallingen
gerealiseerd en zijn er ﬁetsverbindingen tot stand
gekomen.
De laatste fase van het project buitengebied (fase 4)
is nu nagenoeg afgerond. Het betreft de aanleg van
speel- en vrijetijdsvoorzieningen. De speelvoorzieningen zijn speciaal toegankelijk gemaakt voor kinderen met een beperking.

Het project buitengebied is gefaseerd uitgevoerd.
Fase 1 bestond uit de aanleg van een drietal uitkijkpunten aan de Oosterschelde en bij de inlagen.
Verder is een museumglooiing aangelegd waarin vakken met ‘ouderwetse’ dijkbekleding getoond worden
aan het publiek. Tevens kwam er een oriëntatiepleintje. Informatiepanelen op de schanskorven maakten
fase 1 compleet.
Boomhut met oprit voor rolstoelen.

Bij de kreek zijn allerlei speelelementen geplaatst.
Er is een grote speelweide aangelegd met paden,
zand en water, dammetjes, ‘natte-wielen-paden’ en
een waterpomp. Op de vissteiger zijn speelattributen
geplaatst, waaronder een periscoop (een optisch instrument om de omgeving ongezien te kunnen observeren). Tussen de camping en de brasserie is een
sport/speelveld aangelegd. Ook werd een boomhut
gerealiseerd voorzien van een oprit voor rolstoelen.
Waterpomp.

In fase 2 is het dijkje tussen camping en brasserie toegankelijk gemaakt en met parkeervakken ingericht.
Ook kwam er een voetpad over de dijk tussen de
Oosterschelde en het museum.
In fase 3 is het parkeerterrein voor de brasserie en het
museum heringericht en werd een voetpad langs de

In november van dit jaar komt er nog een ‘koekeloerplek’. Een houten constructie in de vorm van een
boeg van een schip met daarin kijkgaten die boven
het water van de kreek wordt gehangen. Verder volgt
er nog een tunneltje van wilgentakken.
De Stichting Renesse heeft met een bedrag van
€ 5.000,-- bijgedragen aan de ﬁnanciering van het
project. In april 2014 zal de oﬃciële opening van de
speel- en vrijetijdsvoorzieningen plaatsvinden.

Muziekfestival Aemstie Alive pakt uit
Naast de vele sportmogelijkheden is Sportcentrum
Westerschouwen ideaal voor het houden van kleine
en grote evenementen. De sporthallen kunnen in
zijn geheel of in aparte delen worden gehuurd. Het
sportcentrum beschikt over uitgebreide horecafaciliteiten.
De stichting Aemstie Alive is blij met de volledig
geëquipeerde zalen met alle noodzakelijke voorzieningen van Sportcentrum Westerschouwen. Het ziet
het sportcentrum daarom al jaren als dé ideale locatie
voor het organiseren van Aemstie Alive, temeer omdat
er voldoende parkeergelegenheid is. Dit tweedaagse
muziekevenement wordt op donderdag 30 januari en
zaterdag 1 februari 2014 voor de negende keer gehouden ten behoeve van alle inwoners van SchouwenDuiveland. Het evenement trekt jaarlijks zo’n 4.000
bezoekers.
Op donderdag 30 januari is er de bekende ‘Goud voor
Oud’ middag. Zo’n 950 senioren uit Schouwen-Duiveland worden die middag als eregasten onthaald en
mogen gratis genieten van optredens van nationaal
bekende artiesten als Frans Duits, Sandra Reemer, Toni
Willé, Koos Alberts en Dana Winner. Zaterdagmiddag
is er voor de jeugd de betoverende familiemusical
over de beroemde sprookjesprinses Assepoester. In
Assepoester De Musical speelt actrice Sita de rol van
Assepoester. Acteur Ron Link -bekend van Tarzan- is de
knappe prins.

Daarnaast is er op zaterdagavond een optreden van
de U2 coverband L.A.Vation. Deze Amerikaanse Rock &
Roll groep is een echte U2 tributeband die zeer nauwkeurig de muziek voert van U2.
Verder zijn er die avond nog bruisende optredens van
Nederlandse artiesten zoals Ben Saunders en Johannus
Rypma (ﬁnalist in The Voice of Holland 2012). Als klap
op de vuurpijl is er het optreden van niemand minder
dan Jeroen van der Boom. De zanger brak door met de
single: Jij Bent Zo. In de Top 40 stond het twee weken
op nummer één. Uiteindelijk bleef de single bijna een
half jaar in de hitlijsten hangen.
Andere bekende hits van
hem zijn: Eén Wereld en
Betekenis en Het is over. De
zanger komt naar BurghHaamstede om zijn bekende hits te spelen. Al met al
wordt het een spetterend
muziekfeest voor jong en
oud.
De Stichting Renesse waardeert de inzet van de tientallen vrijwilligers voor dit evenement en ondersteunt
het muziekfestival met een bijdrage van € 5.000,--.
De voorverkoop van de kaarten gaat binnenkort online van start.
Meer informatie op: www.aemstie.nl

Schouwen-Duiveland sport Open viswedstrijd
Het evenement Spinning voor Sophia vindt op 25
januari plaats, een week vóórdat Aemstie Alive
plaatsvindt. Spinning is een indoor ﬁetstraining
op muziek in groepsverband. Sinds 2007 vindt de
spinningmarathon in Sportcentrum Westerschouwen plaats. Honderden deelnemers –vooral uit
Schouwen-Duiveland– sporten daarbij voor een goed
doel: het Sophia kinderziekenhuis in Rotterdam.
Voor iedereen die een prestatie wil leveren en een
steentje wil bijdragen, is dit
dé dag. Als individu kan er
die dag een ﬁets, tennis- of
bowlingbaan worden gehuurd. Voor bedrijven geldt
hetzelfde.
De Stichting Renesse ondersteunt het evenement
door die dag de zalen in het sportcentrum gratis
ter beschikking te stellen.
Inschrijven voor dit unieke evenement kan nu: 0111 652351.
Email: edward@sportcentrumwesterschouwen.nl

Ieder jaar houdt hengelsportvereniging De Krabbe
op het strand van Westenschouwen een strandviswedstrijd. De wedkamp om de Krabbetrofee
vindt dit jaar plaats op zaterdag 26 oktober 2013.
Hengelsportverenging De Krabbe verwacht dat
er die dag om half twaalf weer maximaal tweehonderd sportvissers aanwezig zullen zijn om de
begeerde trofee in hun bezit te krijgen. Onder
hen de top van de Nederlandse vissers. Er wordt
gevist vanaf de waterlijn. Vissers roemen de zilte
lucht, de krijsende meeuwen en de ruimte om
hen heen.
De vangst bestaat veelal
uit bot, schar en wijting.
Degene die het hoogste aantal centimeters
aan gevangen vis haalt,
is de winnaar. De wedstrijd wordt dit jaar voor
de 8e keer gehouden.
De Stichting Renesse
heeft het evenement mogelijk gemaakt met een
bijdrage van € 250,--.

Nieuwjaars tennistoernooi
In de laatste week van het jaar organiseert tennisvereniging Scelveringhe uit Renesse in samenwerking met Sportcentrum Westerschouwen traditiegetrouw het ‘Nieuwjaarsdubbel tennistoernooi’.
Het eindejaarstoernooi van tennisvereniging Scelveringhe vindt al meer dan 15 jaar plaats in het
sportcentrum. Het is een clubtoernooi dat wordt
gespeeld in de indoor tennishal in de laatste weken
van het jaar. Daan Bezuijen van Scelveringhe vertelt: “We gaan op zaterdag 21 december van start.
De ﬁnales zijn op zondag 29 december. Er wordt in
de genoemde periode vrijwel alle dagen gespeeld,
met uitzondering van Eerste en Tweede Kerstdag.
We spelen in pools. Het is een dubbeltoernooi en
elk koppel speelt minimaal twee partijen. Vorig jaar
hadden we 128 inschrijvingen en we verwachten
ook dit jaar dat aantal te halen”.

gen van het jaar is het sportcentrum helemaal aangekleed in de kerstsfeer, dus erg gezellig. Wie mee
wil doen, kan zich aanmelden via de website www.
toernooi.nl. Ook kan men zich opgeven via de speciale inschrijvingskaarten die in het Sportcentrum liggen. Om mee te kunnen doen is lidmaatschap van
tennisvereniging Scelveringhe niet nodig.

Het tennistoernooi is inmiddels uitgegroeid tot een
gezellig en sportief evenement. In de donkere da-

Nieuw tenue voor voetbalteam
De Stichting Renesse vindt dat sportverenigingen
van grote maatschappelijke waarde zijn. Het sportverenigingsleven vormt immers voor veel mensen
een belangrijke vorm van vrijetijdsbesteding, waarbij de verenigingen een belangrijke sociale functie
hebben. De Stichting Renesse hecht aan behoud en
versterking van de verenigingsstructuur, maar realiseert zich daarbij tegelijkertijd dat sportverenigingen aan het tobben zijn.

“Voor een deel ligt de oorzaak hiervan in een veranderende samenleving. Zeker is dat veel eilandelijke
sportverenigingen nog steeds goed lopen. Veel
sportverenigingen bestaan intussen meer dan vijftig
jaar. Gelukkig slagen ze erin om hun club continuïteit
te geven. Dat is een bijzonder gegeven. Wij vinden
ondersteuning van de lokale sportwereld en haar
vrijwilligerscultuur belangrijk. De maatschappelijke
verbondenheid vormt de basis voor ons sponsorbeleid en wordt in ogenschouw genomen bij de beoordeling van sponsoraanvragen”, aldus Renger Erenst.
De Stichting Renesse toont haar maatschappelijke
betrokkenheid met onder meer shirtsponsoring.
Dat deed de stichting al voor het herenteam van de
Schouwse voetbalselectie boven de 23 jaar en voor
de FC Westhoek spelers. Onlangs viel de beurt aan de
Schouwse selectie onder de 23 jaar. Deze SchouwenDuiveland selectie wordt samengesteld met spelers
uit alle voetbalclubs van het eiland. Trots toont de
Schouwse selectie onder 23 jaar links op de foto het
nieuwe gouden tenue.

Voorzitter Renger Erenst licht toe: “Er zijn ontwikkelingen gaande als terugloop in ledenaantallen, individualisering, stijgende kosten en weinig vrije tijd.
Daarnaast hebben verenigingen te maken met een
tekort aan vrijwilligers terwijl nagenoeg alle clubs
juist afhankelijk zijn van hun inzet. Het kost clubs
steeds meer moeite om leden aan zich te binden, het
niveau van de voorzieningen in stand te houden en
de dienstverlening op peil te houden.”

Bowl mee in spannende
bedrijvencompetitie

Programmering Centree
kan verder

Al meer dan 15 jaar wordt in Sportcentrum Westerschouwen de bedrijven bowlingcompetitie gehouden. Het eilandelijke bedrijfsleven combineert
daarbij bowlen met gezelligheid. Iedere woensdagavond (oktober tot april) vanaf 19.00 uur is er
een spannende competitie waarin je met je eigen
collega’s tegen een ander bedrijf uitkomt. Per wedstrijd wordt er voor zowel een individueel als een
teamklassement gespeeld.

Cultuurplein Centree in Zierikzee krijgt opnieuw
ﬁnanciële steun van de Stichting Renesse. Nadat
eerder in 2011, 2012 en 2013 een totaalbedrag van
€ 105.000,-- beschikbaar werd gesteld, werd onlangs
besloten een bijdrage van € 10.000,-- toe te kennen
voor de programmering voor het jaar 2014.

De ingrediënten van de bedrijven bowlingcompetitie zijn: gezelligheid, contacten leggen, ontspannen en bewegen! Bovendien draagt het bij aan een
goede teamspirit en leidt het tot meer samenwerking tussen bedrijven in de regio.

De stichting Centree organiseert culturele activiteiten zoals straattheater,
kleinkunst, cabaret, dans
en muziekoptredens op
het plein rondom de Nieuwe Kerk en de Dikke Toren
in Zierikzee.

En wat is er dan mooier dan te mogen bowlen op
geheel vernieuwde bowlingbanen. Halverwege
dit jaar werden vier nieuwe, hypermoderne bowlingbanen aangelegd en kreeg het uiterlijk van
de bowling een complete make-over. Vier nieuwe
machines beschikken over de laatste innovaties op
het gebied van recreatief bowlen.

Voorzitter Renger Erenst licht het besluit van de Stichting Renesse toe: “Ons bestuur was blij verrast met de
veelzijdigheid van de muzikale optredens dit jaar.
We vinden het van belang dat culturele organisaties
zich richten op kwaliteit, hun zaken goed op orde
hebben en een betekenis hebben voor SchouwenDuiveland.”

Daarnaast kwam er een nieuw
computergestuurd puntentellingsysteem. Het opschrijven van het scoreverloop
met papier en pen is daarmee voorgoed verleden tijd.
Er zijn hiervoor zes nieuwe
monitoren geplaatst. Vier
voor de puntentelling en
twee voor reclamedoeleinden. Met de nieuwe de
LED- en blacklightverlichting is het bowlen een
échte belevenis.

“Een gevarieerd theater- en muziekprogramma geeft
impuls aan het culturele klimaat in Zierikzee. Het
ruime laagdrempelige aanbod van Centree dient een
breed publiek en dat is iets wat we kunnen waarderen”.

De bowlingbanen liggen er glimmend en uitnodigend bij. Genoeg reden om je team (collega’s,
vrienden) aan te melden. Bovendien betaalbaar.
Informeer naar de mogelijkheden én naar de speciale arrangementen.
Meer informatie op www.sportcentrumwesterschouwen.nl.

Een en ander betekent volgens de Stichting Renesse echter niet dat ﬁnanciële ondersteuning een vanzelfsprekendheid is. Wie aanspraak wil maken op
subsidie moet met plannen laten zien aan welke
maatschappelijke doelen hij een bijdrage levert.
Diﬀerentiatie, samenwerking, aantrekkingskracht
en een evenwichtig aanbod zijn volgens Erenst
belangrijke parameters bij de beoordeling.
Erenst: ‘Wij hopen dat Centree voor haar programmering gebruik maakt van de faciliteiten zoals het
nieuwe theater De Weverij en straks de heringerichte
Nieuwe Kerk. Samenwerking tussen deze drie kan
mooie culturele uitingen opleveren”.
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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
Renesse is eigenaar van Sportcentrum Westerschouwen in BurghHaamstede. Informatie: www.sportcentrumwesterschouwen.nl.
De Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland, een dochterstichting
van de Stichting Renesse, zet zich in voor behoud van cultureel en
monumentaal erfgoed. Zie: www.stichtingmonumenten.nl.
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