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Kopij voor het volgende nummer inleveren uiterlijk 18 november. Bij 
voorkeur middels e-mail blomscha@outlook.com 

Privacywet: in ‘in memoriam’ noemen wij namen van dorpsgenoten en 
gemeenteleden.  Bedoeld om met elkaar mee te kunnen leven als een betrokken 
gemeenschap rond de dorpskerk. Mocht u daar, onverhoopt, bezwaar tegen 
hebben, dan kunt u dat aan ons melden via : blomscha@outlook.com 

 

Voorwoord 
Voor u ligt inmiddels de 9e editie van het Dorpsplein, een uitgave van, voor 
en door Renessenaren. Als redactie proberen we u een mix van artikelen te 
bieden over ons mooie dorp Renesse. Na een schitterende zomer kijken we 
nu vooruit naar de herfst met als start zeer binnenkort de prachtige 
Fjoertoer. In het volgende nummer willen we een nieuwe rubriek opnemen: 
huwelijken in Renesse; en dan niet de vele huwelijken die voltrokken worden 
in onze prachtige kerk en op het mooie Slot Moermond, maar van mensen 
uit Renesse. Kent u of bent u een kersvers bruidspaar, laat het ons weten.  

Ook ontvangen we graag een berichtje over nieuwe inwoners en geboortes 
via blomscha@outlook.com. 

Met hartelijke groet van de Redactie 

                  Sponsoren 
Dit blad, Dorpsplein, is mede mogelijk gemaakt door: 
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Dorpsplein 
Tot groot genoegen van de toeristen draaide de kermis dit jaar weer, 
behalve op de zondag. Het was natuurlijk een vreemd gezicht, alles in 
Renesse volop in bedrijf behalve de kermis. Voor de meeste mensen is het 

open zijn op zondag geen bezwaar, 
maar een aantal jaren geleden is voor 
de pleinbewoners afgesproken dat dit 
pas gebeurt als of de eerste donderdag 
vervalt of de laatste woensdag. 
Kennelijk heeft de gemeente dit nog niet 

kunnen organiseren. Iedereen heeft 
overigens kunnen zien hoe ons net 
vernieuwde grasveld er uit zag toen 
de kermisklanten waren vertrokken. 
Gelukkig heeft de gemeente heel 
veel staangeld geïnd, dus er is geld 
genoeg om het heel snel te 
restaureren.  

Daarna werd het grasveld door brutale toeristen gebruikt als parkeerterrein. 
Veel bewoners van de Kromme Reke hebben daar foto’s van genomen en 
die zijn naar de gemeente gestuurd, met de opmerking dat dit toch niet de 
bedoeling van de vernieuwing van het dorpscentrum kan zijn. Daar was de 
betreffende ambtenaar het helemaal mee eens, hij was er ook van 
geschrokken. 

De gemeente is onmiddellijk maatregelen gaan nemen. Maar tegen brutale 
toeristen is het duidelijk moeilijk vechten! De gemeente Schouwen-
Duiveland is qua grondgebied behoorlijk groot, je kunt niet overal tegelijk 
zijn. Enkele foto’s laten we hier wel zien. 

(Tip: op de BuitenBeter app kunt u misstanden als hierboven beschreven 
melden!)   
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Maar het is niet allemaal kommer en kwel. U moet zeker eens als het donker 
is gaan kijken hoe mooi onze Jacobuskerk verlicht is! Ook daarvan een 
voorbeeld hieronder. 

               

Henk Blom 
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In memoriam 
Bert Dreyer, 27 oktober 1971 – 24 januari 2022 
 
Bert en Andrea zijn zo’n 20 jaar geleden vanuit Krimpen aan de IJssel naar 
Renesse verhuisd. Dochter Nena werd 18 jaar geleden in hun huis aan de 
Zeelelieweg geboren. Voor zijn baan als procesoperator bij Esso Nederland 
reed Bert graag naar de Botlek, maar nog liever naar huis om te genieten 
van zijn gezin en zijn hobby’s, zoals de Formule 1, muziek en gitaarspelen. 
Sportief als hij was, heeft hij meerdere keren de halve van Renesse 
gelopen, ook toen hij al ziek was. De eerste keer kwam hij er bovenop, maar 
toen de ziekte terugsloeg was knokken niet meer mogelijk en heeft hij de 
ziekte omarmd en tot het einde de regie zelf in handen genomen. Bij het 
afscheid in het Dorpshuis heeft zijn favoriete band Coldplay zijn leven en 
nagedachtenis in prachtige liedjes weergegeven. 

Corrie Pronk – van Marion,  6 juni 1933 – 7 juni 2022 
 
Corrie is in januari met haar man Piet in de Vronenburg komen wonen. Na 
jaren op camping Bonafide en vele bezoekjes aan eerst zoon Ron en 
schoondochter Andrea met Sharon en Jeffry en later ook zoon Richard en 
Jacqueline en Floor, hebben ze ervoor gekozen de laatste periode in de 
buurt van de achter-klein-kinderen door te brengen. Na een sociaal rijk leven  
heeft Corrie hier helaas maar kort van mogen genieten.  
 
Elizabeth Jozina (Els) Hoek – Quist, 21 mei 1955 – 17 juni 2022 

Els werd geboren in Zierikzee. Nadat zij een aantal opleidingen had gevolgd 
waaronder de opleiding aan het Havenziekenhuis te Rotterdam heeft zij vele 
jaren in Bruinisse gewerkt als verzorgende in ’t Opper. In november 1977 
heeft zij haar man Wim Hoek leren kennen in Renesse en in oktober 1979 
zijn zij getrouwd. De eerste jaren samen woonden zij in Nieuwerkerk waar 
Sander en Ilona zijn geboren. Na een aantal jaren is het gezin verhuisd naar 
Zierikzee waar ze gelukkige jaren beleefden. Toen Wim zijn pensioen in 
zicht kwam zijn zij naar Renesse verhuisd waarop Els ook met pensioen is 
gegaan. Zes gelukkige jaren samen in Renesse, waar op 17 juni 
onverwachts een einde aan kwam.  Els is overleden op 67-jarige leeftijd. 
Voor altijd in ons hart ❤� 
 
Willem (Wim) van der Palm , 21 december 1942 – 17 juni 2022 

“Het mooiste wat je achter kunt laten zijn sporen van liefde. We laten je los. 
Intens verdrietig, maar voor altijd verbonden. Op 17 juni hebben wij 
onverwachts afscheid moeten nemen van onze lieve vader, schoonvader en 



6 
 
opa”. Met deze woorden maakten de kinderen het overlijden van hun vader 
Wim bekend. Een zakenman was hij in hart en nieren. Onder het motto 
‘mogelijkheden komen niet op je af, die moet je voor jezelf creëren’ startte hij 
zijn loopbaan met hier en daar een baantje. Na een kortstondige carrière 
binnen de scheepvaart, leek de handel meer voor hem te zijn weggelegd. 
Eigenhandig bouwde hij succesvol een aantal bedrijven op. Hij kreeg het 
voor elkaar tijd te vinden om ook nog marathons te lopen en hiervoor binnen 
zijn geliefde hardloopvereniging PAC te trainen. Totdat hij de ziekte van 
Parkinson kreeg. Van een man midden in het leven, naar afhankelijk van 
medicatie en beperkt door een lichaam dat niet langer functioneerde zoals 
hij gewend was De laatste acht jaar woonde Wim bij één van zijn dochters 
en schoondochter. Langzaam maar zeker had Wim meer zorg nodig en 
droegen ook de andere kinderen waar mogelijk hun steentje bij. Iets wat met 
heel veel liefde gedaan werd.  
 
Ronald Henri Blom, 13 oktober 1953 – 19 juni 2022 
 
Op 19 juni  overleed heel plotseling Ronald Blom op 68-jarige leeftijd. 
Ronald was een geboren en getogen Rotterdammer en woonde sinds 1975 
op Schouwen-Duiveland. Het echtpaar had één dochter en inmiddels twee 
kleinkinderen. Voordat Ronald en Lony twee jaar geleden in Renesse 
kwamen wonen waren zij tien jaar de eigenaar van café de Blokhut in 
Westenschouwen. Sinds 2 jaar woonden zij in de Vronenburg, waar zij het 
enorm naar hun zin hadden. Ronald genoot van de drukte in het centrum, 
waar altijd wel iets te beleven viel. Vanaf het balkon konden ze dit van 
dichtbij volgen. Het was zijn grote wens aan de Lindelaan oud te worden. 
Helaas eindigde zijn leven op abrupte wijze op 19 juni jl.   
 
Magdalena  Cornelia (Lenie) de Roon-Lengkeek ,  28 december 1928 – 
21 juni 2022 

Lenie Lengkeek is geboren in Rotterdam. Na de oorlog trouwde ze met Joop 
de Roon, en zij kregen samen zes kinderen. Haar man overleed 26 jaar 
geleden en een jaar na zijn overlijden  verhuisde Lenie naar Renesse. 
Zij kende Renesse van de vele vakanties die ze daar had doorgebracht en 
een van haar kinderen woonde er bovendien. Wat opviel aan Lenie was 
haar enorme veerkracht. Ondanks vele tegenslagen in het leven was ze 
altijd positief. Haar motto was “niet klagen maar dragen en bidden om 
kracht”. Daarnaast verzamelde ze altijd mensen om zich heen, iedereen was 
altijd welkom. Ook haar hondje was erg belangrijk voor haar. Iedereen uit de 
buurt kende haar van de hond. Ze gaf het leven een 8. Op 21 juni overleed 
zij in haar eigen huis aan de van Kloosterweg. 
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Marinus (Rinus) Kooman, 18 september 1937 – 30 juni 2022 

Rinus heeft bijna zijn hele leven in Renesse gewoond.  Eerst was hij bakker, 
daarna werkte hij in de kruidenierswinkel onderaan de duinen (waar nu Kees 
en Hannie Heijboer wonen) en later als medewerker sportcentrum 
Kraayenstein. Rinus was een sportman in hart en nieren en zo heeft hij veel 
voor het regionale voetbal betekend. Voor al dat werk werd hij benoemd tot 
Lid in de orde van Oranje-Nassau. Helaas werd zijn gezondheid de laatste 
jaren steeds minder. Ondanks dat wandelde hij dagelijks zijn rondje over het 
dorp, waarbij hij met iedereen een praatje maakte. Zijn positieve 
aanwezigheid wordt door zijn vrouw en (klein-) kinderen erg gemist. De 
crematie vond plaats op 6 juli in Goes.  
 
Jacobus Marinus (Jaap) Verboom, 11 januari 1934 – 14 juli 2022 

Jaap is geboren in Ellemeet en groeide op als jongste in een gezin met vijf 
kinderen. Het was een ondernemend kereltje. Hoogtepunten uit zijn 
verhalen waren: Als 10-jarig jongetje koeien bij elkaar drijven voor de 
buurman voor 1 gulden; dat was toen veel geld. Naar school in Zierikzee en 
met de fiets en een zelfgemaakte haak achter de bus hangen; zijn 
dienstplicht; werken bij Smit & 
Bolnes waar hij lunchtrommels 
van collega’s dichtlaste; als 
vrachtwagenchauffeur bij 
Simon Hart, fa. de Vlieger, 
zand rijden naar de 
Heerenkeet en het vervoeren 
van vele suikerbieten; de vele 
doelpunten die hij scoorde in 
zijn voetbalcarrière bij SV 
Renesse. 
Hij leerde zijn eerste vrouw 
Nelly Verboom kennen en 
samen kregen ze een woning 
aan de Capelweg. Ze kregen 2 
kinderen: Jaap jr. en Marleen. 
Begin jaren 60 begonnen Jaap 
en Nelly een strandtent bij het 
Watergat in Renesse: 
Strandpaviljoen de Zwaluw, de 
huidige strandtent van de fam. 
de Korte. In 1969 bouwden ze 
Bar de Luifel aan de 
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Hogezoom met een woning erboven. In 1973 werd Restaurant de Wig 
ernaast gebouwd en weer iets later een biljartzaal erboven. Dit is nu 
Restaurant T.I.C.  
Nelly overleed in 1989. Hierna ontmoette hij Jopie van der Laan en zij waren 
nog 32 jaar gelukkig getrouwd.  Samen hadden zij nog zes jaar Restaurant 
de Steenbok in Kamperland. Jaap overleed op 88-jarige leeftijd in zijn 
geliefde huis aan de Zeedahliaweg. 
 

Theodorus Johannes Joseph (Theo) van Straaten, 16 augustus 1931 –   
5 augustus 2022 

Theo werd geboren in Utrecht. Hij was een echte paardenman. Zijn hart lag 
bij de Hackney’s en tuigpaarden. Voor deze liefhebberij jureerde hij door het 
hele land. Samen met zijn vrouw woonde hij op de Hogezoom 117 in 
Renesse. Theo is 90 jaar geworden. 
 
 
Jacobus (Jac) Gebraad, 10 oktober 1928 – 24 juli 2022 
Jac werd geboren in Mook en Middelaar (Noord-Limburg).  Hij werd een 
man die alles met zijn handen kon maken. Het huis aan de Oude Moolweg 
36, waar hij met zijn vrouw Elly ging wonen bouwde hij zelf. Tot op hoge 
leeftijd was Jac sportief heel actief. “Het leven geleefd, de ski’s, schaatsen 
en skeelers een paar jaar geleden opgeborgen”. Met deze zin werd dan ook 
zijn overlijden aangekondigd. 

Reacties 
Op mijn bijdragen in het zomernummer heb ik een aantal reacties 
ontvangen. Op het artikel over Renesse 4 (de voetbal) reageerden Wim 
Hoogerhuis en Piet Berrevoets. Helaas kwamen na het uitkomen van het 
nummer twee vooraanstaande spelers van Renesse 4 te overlijden. Rinus 
Kooman en Jaap Verboom. 

Ook op mijn artikel over de probleempjes met de rollator kreeg ik enkele 
instemmende reacties, in de trant van: “Ja, dat ervaar ik ook” 

Fijn dat jullie ons Dorpsplein lezen.                                     

Wim van der Waal.   
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Vroongronden 
Het is eind juli en in de Wereldregio klagen al weken de lezers over de 
kwaliteit van het fietspad door de Vroongronden tussen Renesse en 
Haamstede. Voor lezers die nog niet zolang in ons mooie dorp wonen, hier 
lag voorheen de hoofdweg tussen beide locaties. Na de aanleg van de 
nieuwe weg is er een prachtig natuurgebied ontstaan, met een fietspad waar 
jaarlijks tienduizenden fietsers genoten van vergezichten, waterpartijen, 
heidevelden en meer. De vorige zin staat in de verleden tijd, want helaas 
Staatsbosbeheer is met dit gebied zo aan het klooien geweest, dat ik op 3 
augustus op de website van Omroep Zeeland lees dat de eigenaar, en dat is 
Staatsbosbeheer, heeft besloten het gebied af te sluiten voor fietsers. De 
categorie weggebruikers die de minst kwade uitstoot geeft voor de natuur. 
En dan lees je een dag eerder dat de auto's wel mogen racen in Zandvoort.  

 

Ze wisten al lange tijd dat het niet goed ging met de kwaliteit van het 
fietspad. Al jaren klagen fietsers over de achteruitgang van het pad. 
Grotendeels veroorzaakt door de grazers die daar vrijelijk lopen. Blijkbaar 
heeft men nooit de moeite genomen om te vragen aan collega's elders in 
Nederland hoe men daar de fietspaden door bos, door duinen, langs 
stranden en andere mooie gebieden kwalitatief in orde houdt. Zelfs in 
duingebieden bij Domburg, Vlissingen  is het prima in orde. In het geval van 
het Vroongebied schijnt er een financieel probleem te zijn tussen de 
gemeente Schouwen-Duiveland en Staatsbosbeheer, wie trekt de 
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portemonnee. Misschien moeten we De Rijdende Rechter inschakelen. Via 
de ingang bij Renesse gaat de burgemeester met een optocht van 
wethouders naar het midden van het gebied,  en via de ingang Haamstede 
komt een delegatie van de ruim 1200 Staatsbosmedewerkers naar hetzelfde 
punt, en daar gaat men uitzoeken wie de knip gaat openen. Beide partijen 
hebben geld genoeg.  (zegt men altijd). Er komt bij onze gemeente genoeg 
binnen om uit het recreatiepotje een goede opknapbeurt te betalen.  

Een dag later. De ondernemers van zowel Haamstede als Renesse in 
samenwerking met de Recron leggen een plan op tafel om direct het 
fietspad te repareren. Zij willen het voorfinancieren,  wel met de zekerheid 
dat Staatbosbeheer het terug betaalt. Maar van de zijde van deze eigenaar 
komen direct de nodige mitsen en maren die wel eens de nodige ambtelijke 
problemen op kunnen leveren.  

Maar onze plaatselijke ondernemers wachten niet op de ambtelijke molens, 
want zie op maandag 15 augustus gaan ze het zelf repareren. Geweldig 
gedaan vrouwen en mannen.  Jullie laten zien hoe snel een beslissing 
genomen kan worden en worden uitgevoerd. 

Het gaat maar over een noodoplossing, maar met de bemoeienis van deze 
mensen heb ik er alle vertrouwen in dat het eindelijk goed komt in het 
Vroongebied. 

Wim van der Waal. 

Mooi werk om te doen: Diaconie Schouwen aan Zee 
Om u een beeld te geven vanuit de activiteiten van uw diaconie Protestantse 
Gemeente Schouwen aan Zee willen wij u langs deze weg laten weten hoe 
wij mensen ondersteunen die in de knel of armoede zitten;  

Bloembollenactie: Met deze actie ondersteunen we kwetsbare kinderen, 
boeren en vrouwen in Indonesië en Papua. We geven ze kleur in 
Nederland. Onze kerk doet net als veel andere kerken mee met deze actie. 
€ 415,- kon worden overgemaakt.           

Oekraïne: Namens u allen is er € 3.543,- overgemaakt.  
Afghanistan: Wij mochten € 1.000,- overmaken. 
Afrika: Uw diaconie kon mede door uw giften € 1.000,- vrijmaken.  
Chili: Steun voor een bijdrage voor schooluniformen werd ons gevraagd 
vanuit een school in Tomé door ds.Harry Smit. Er is € 250,- hiervoor 
vrijgemaakt.                Lex Veenstra 
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Oude spelletjes (5) 
Als van één spel bekend is dat het heel oud is, dan is het wel tollen. Men 
heeft bij de oeroude stad Ur tollen gevonden van 3500 jaar oud. Die waren 
gemaakt van aardewerk. Toen de blanken in Amerika kwamen bleken de 
indianen al te tollen. En op een middeleeuwse miniatuur staat het tollen ook 
afgebeeld. Op 17e-eeuwse tegeltjes staan vaak tollende kinderen. 

 

Wie goed kon tollen kende “het klappen van de zweep”. Er waren kinderen 
van het platteland die het hele eind van huis naar school dit spel 
beoefenden. In de stad moest je wel oppassen, want soms sloeg je zo hard, 
dat de tol te hoog ging en een raam kon raken.  

Tollen waren er in alle soorten en 
maten, soms prachtig versierd. Dan 
deed je niet gauw mee aan een 
wedstrijd waarin je probeerde de tol 
van een ander te raken. Op 
Schouwen noemde men het spel 
zwieptoppe. 
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Op het beroemde schilderij “Kinderspelen” van Pieter Brueghel de Oude 
zien we ook links bij het grote huis kinderen tollen. 

Onderaan zien we ook hoepelende kinderen en rechtsonder bok-bok-
hoeveel-horens. Daarboven bokjespringen en riddergevecht.  

Zaklopen wordt bij ons eigenlijk alleen nog gedaan op koningsdag. Maar in 
1905 was het nog een olympische sport. Onderstaande foto is van die 
Olympische Spelen. En in Azië hebben kinderen er veel plezier bij. Henk 
Blom 
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Kerkdiensten met een bijzonder karakter 
Voorheen werd in september de Startzondag gevierd, maar doordat er veel 
mensen in deze maand op vakantie zijn, is besloten deze dienst te 
verplaatsten naar zondag 2 oktober. We vieren de dienst met de PG 
Schouwen aan Zee Oost en wel in de Bethlehemkerk van Scharendijke. De 
inhoud van de dienst wordt nadrukkelijk bepaald met en door de jeugd. Na 
de dienst is er eerst koffie/thee met wat lekkers beschikbaar, gevolgd door 
een eenvoudige lunch met tussendoor een programma voor jong én oud of 
beter jong mét oud.  
Omdat ds. Marco Boevé het belangrijk vindt de Gedachteniszondag zelf te 
kunnen leiden, maar hij op die zondag voorgaat in Scharendijke, is besloten 
een ruiling in de vieringen aan te brengen. Dus het karakter van de laatste 
zondag van het kerkelijk jaar, de Gedachtenisdienst, wordt daarom een 
zondag naar voren gehaald – en wel naar zondag 13 november in de 
Jacobuskerk van Renesse.  Alle nabestaanden die aangegeven hebben 
het op prijs te stellen hieraan deel te nemen krijgen nog een uitnodiging. 
Hieruit volgt als vanzelfsprekend voort dat de Dankdag voor Gewas en 
Arbeid een zondag opschuift naar zondag 20 november in de 
Corneliuskerk van Noordwelle. 
Werkzaamheden kerken Renesse en Noordwelle 
In week 38, 39 en 40 (dus vanaf 19 september) wordt in de kerk van 
Noordwelle de verwarming vervangen. De bestaande gasverwarming 
zorgde voor veel condensvorming en wordt nu vervangen door een 
heteluchtverwarming: een enorme kwaliteitsverbetering waar we heel blij 
mee zijn. 
In het begin van de zomer zijn in de kerk van Renesse alle 
verlichtingsarmaturen vervangen door nieuwe armaturen waarin 
ledverlichting is toegepast. Op jaarbasis levert dit een substantiële 
besparing op qua elektriciteitsverbruik.  Bovendien is het nu mogelijk met 
onder- en bovenverlichting te wisselen, omdat het licht naar beide kanten 
toe gedimd of versterkt kan worden.  
Ook wordt er in september een camera geïnstalleerd, zodat de diensten niet 
alleen kunnen worden beluisterd, maar ook via beeld gevolgd kunnen 
worden. U ziet dat onze monumentale kerkgebouwen toch meegaan met 
hun tijd.  
 
Letty Simons 
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Even voorstellen: Anton Krijnse Locker 
Anton-Geert Krijnse Locker voor de “oude Renessenaren” en voor de 
nieuwe Renessenaren gewoon Anton, een dubbele voornaam en een 
dubbele achternaam is toch wel een mond vol, dus we houden het bij Anton!  

Zoon van Rinus Krijnse Locker die aan de Zeedahliaweg woont en die 
vroeger de Végé supermarkt op het dorp had (waar nu Cheerz is) en de 
slijterij (waar nu de kapsalon HaarID is) en kleinzoon van Nico Krijnse 
Locker die daarvoor de supermarkt had. Anton heeft 3 zussen; Laurien, 
Annemiek en Marja.  

Anton is getrouwd met Tanja, haar 
kinderen Bas en Sanne zijn Antons 
bonuskinderen. 

Na de VWO in Zierikzee heeft Anton 
bedrijfseconomie gestudeerd in 
Vlissingen. Hij wilde eigenlijk verder 
studeren maar heeft dat niet gedaan 
en is bij zijn vader in de zaak gegaan, 
de “Meermarkt”. Anton heeft heel even 
samengewerkt met zijn vader en al 
heel snel de zaak overgenomen. Op de 
plaats waar nu de Jumbo is, zou een 
nieuwe grote supermarkt komen en 
Anton vond 1 supermarkt voor 
Renesse genoeg en heeft samen met 
André van Leeuwen besloten dat dit 
een C1000 werd. In 1997 besloten zij 
dat André de supermarkt voor zijn 
rekening zou nemen en Anton ging de drankenhandel in. Beide mannen 
hebben aan deze samenwerking een eeuwige vriendschap overgehouden.   

Wat begon als “The World of Drinks” in Renesse ging al snel naar groter, 
naar Zierikzee naast de “oude Lidl” en toen nog groter, er kwam een nieuwe 
zaak aan de Grevelingenstraat in Zierikzee. Daar is de zaak uitgeroepen tot 
slijterij van het jaar van Nederland.  

Diverse drankenhandels en wijnkoperijen zijn overgenomen en de zaak 
breidde uit naar Vlissingen waar de distributie in Zeeland en op de Zeeuwse 
stranden vanaf 2010 is begonnen. “The World of Drinks” is ook nog een 
aantal jaren te vinden geweest met een vestiging in de Markthal in 
Rotterdam.  
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In 2016 is de groothandel verhuisd van Vlissingen naar Middelburg, 5000 
vierkante meter drankenhandel. “The World of Drinks” rijdt voor Grolsch, 
Bavaria, Verbunt en vele andere partijen. Anton is samen met Tanja en 
mede-eigenaren Lennert en Marco de Vrieze, werkgever van 50 mensen op 
deze locatie.  

Anton, Lennert en Marco waren ook alle 3 eigenaar van Sound Delight, deze 
zaak is rond 2012 verkocht en de 3 mannen zijn samen “The World of 
Drinks” ingegaan. En nog veel meer jaren terug was Anton ook actief bij 
onze toenmalige lokale radiopiraat: Radio Formidabele en maakte hij samen 
met Daan-Willem Beije, Hans Zevenbergen en nog anderen, vele 
programma’s. 

Henk Blom attendeerde mij erop dat Anton een goede kandidaat zou zijn 
voor deze rubriek “even voorstellen” omdat hij een onderscheiding heeft 
gekregen van onze koning op 23 november 2021. Het uitreiken was door 
Corona iets later! Nu ik heb gehoord van Anton zelf waarom hij dit lintje heeft 
gekregen, kan ik alleen maar zeggen: ik ben supertrots op Anton, hij heeft 
zoveel voor ons mooie dorp gedaan en nog veel meer om deze 
onderscheiding te, maar hier een greep uit de punten waarom hij dit lintje 
heeft verdiend: 

• 20 jaar bestuurslid (voorzitter en adviseur) van de 
ondernemersvereniging van Renesse, voorzitter niet aaneensluitend 
maar in verschillende etappes. Hij maakte zich sterk voor het 
“product Renesse”. Wij kunnen als Renessenaren trots zijn op onze 
actieve en zeer betrokken ondernemersvereniging.  

• Stuurgroep Masterplan Renesse, hij creëerde draagvlak en heeft 
zich sterk gemaakt inwoners en ondernemers bij elkaar te brengen 
en kijk naar het mooie resultaat van dit Masterplan! 

• Jarenlang zat Anton bij de vrijwillige brandweer van Renesse.  
• Anton is bestuurslid van de Nederlandse Vereniging 

Drankenhandelaren en behartigt hun belangen in Den Haag en op 
Europees vlak. Denk daarbij aan statiegeldregelingen, retourglas, 
CAO, duurzame logistiek etc.  
 

Anton, mede namens alle Renessenaren, bedankt voor alles wat je voor ons 
mooie dorp hebt gedaan! 

Jacomien Valk 
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Wie handhaaft er? 
In ons mooie Renesse zijn de verkeersmaatregelen  prima geregeld. Alleen 
de maatregelen worden massaal niet nageleefd. Neem nu de 
parkeermogelijkheden. Als je Renesse binnenkomt wordt men erop 
geattendeerd dat men in een gebied komt waar je zonder kaart niet mag 
parkeren. Menig automobilist ziet dat niet. Dan rijden ze een straat in en 
zien een parkeerstrook waar al een paar automobilisten hun voertuig 
hebben geplaatst, de meeste met een vergunning. Maar kijk, hier is een 
mooi plaatsje voor de auto. Bij controle € 109 boete. Waar staat dat 
parkeerverbod dan?  Dit is geen voorbeeld van klantvriendelijkheid. Graag 
meer borden waarop de parkeerverboden worden herhaald. 

 

Een ander punt is ons voetgangersgebied op de Hogezoom. Prachtig voor 
de voetgangers. Geregeld met borden en afzettingen, wat moet je nog 
meer? Helaas zijn er veel   fietsers, en bromfietsers die de borden niet willen 
zien, of niet willen begrijpen. Als je dan de kleine kinderen ziet spelen in en 
bij de fonteintjes houd je je hart vast en moet je maar hopen dat die 
verkeersovertreders die kleintjes ook in de gaten hebben. Waarom ziet men 
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hier nooit handhavers? Er is wel tijd om rolemmers te controleren maar 
verkeersmaatregelen, helaas geen tijd.  

Het eenrichtingverkeer tussen Oude Moolweg  en Jan van Renesseweg 
wordt regelmatig genegeerd.  Jammer,  dat maakt het verkeer er niet veiliger 
op. De gemeente zal toch meer aandacht aan handhaven moeten 
schenken.  

Uit de PZC heb ik begrepen dat ook onze Dorpsraad heeft aangedrongen op 
meer punten om te handhaven. Goed zo mensen, houd de vinger aan de 
pols. Iets regelen, dan ook handhaven.  

Zo zijn er meer plaatsen waar het niet altijd goed gaat, maar ik sta hier niet 
bij de klaagmuur.  

Wim van der Waal. 

Herinnering (3) 
van Henk Blom 

De herfst was op school een fantastische tijd om met de klas te vieren. 
Natuurlijk ging de biologieles daarover en we maakten altijd wel een 
herfstwandeling over het terrein van slot Moermond, om naar paddenstoelen 
te zoeken. Die waren er genoeg en niet 
alleen de bekende vliegenzwam, maar 
zelfs vonden we een keer een 
kastanjeboleet, glimmend bruin. 
Daarnaast leenden de vakken tekenen 
en handenarbeid zich prima voor een 
herfsttekening en een mooie 
paddenstoel van klei. Maar 1983 was 
wel voor mij het meest memorabele jaar. 
Toen de klas met herfstvakantie ging zei 
ik: Kom na de vakantie maar als heks 
terug. Het was ongelooflijk, maar na de 
vakantie zat het lokaal de eerste 
ochtend vol met de mooiste heksen! Een 
deel van groep 8 is hieronder te zien. 
Vooraan links Hanno Canters en verder 
herken ik nog Alexander Frank, Marit 
v.d. Vet en Martijn Agema.  
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Interview met projectmanager Masterplan 
* Vanuit de ondernemersvereniging een interview met Ricardo de Winter  
 

In het dorpsblad van deze maand 
wil ik jullie graag kennis laten maken 
met de projectmanager van het 
Masterplan Renesse. Hij is al vanaf 
het begin betrokken bij dit plan. 
Enkele ondernemers en burgers 
kennen hem wel van de 
bijeenkomsten in het Dorpshuis. 
Voor wie hem nog niet kent  of hem 
beter wil leren kennen volgt hier een 
kort interview.     

 

 

 

1. Wat is je naam?  
Ricardo de Winter 

2. Wat zijn je hobby’s?  
Voetbal. Ik speel al ruim 30 jaar, waarvan de laatste jaren in Bruse 
Boys 4 en heb daarnaast al ruim 20 jaar een seizoenkaart van 
Feyenoord 

3. Wat is je favoriete vakantieplek?  
Ibiza 

4. Wanneer ben je begonnen met je werkzaamheden bij de 
gemeente Schouwen-Duiveland en waar bestaan die 
werkzaamheden uit?  
In 2006 ben ik ten tijde van de afronding van mijn studie Nederlands 
recht een paar dagen begonnen als juridisch medewerker 
handhaving. De jaren erna ben ik doorgegroeid naar 
beleidsmedewerker juridische zaken, projectleider en uiteindelijk 
project- en programmamanager. Dat doe ik nu zo’n 10 jaar. 

5. Wat vind je leuk aan je werk?  
De diversiteit aan projecten en fases daarbinnen en de daarmee 
gepaard gaande contacten met collega’s en externen om uiteindelijk 
samen tot een gedragen en succesvol project te komen. Mijn 
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voorkeur ligt bij uitvoeringsgerichte projecten, hoewel het begeleiden 
van bijvoorbeeld een verkeersstudie ook erg leuk is.   

6. Beschrijf in het kort een drukke werkdag?  
Die start om 6.30 en eindigt regelmatig pas halverwege de avond. De 
dag start met wegwerken van mails, waarna gemiddeld genomen zes 
vergaderingen (vooral digitaal) volgen en in de avond vaak nog mails 
beantwoord moeten worden. 

7. Kun je een leuke anekdote vertellen vanuit je werk?                                             
Dat vind ik lastig. Er is een hoop gebeurd de laatste jaren…liever wil 
ik eigenlijk melden dat ik trots ben op het feit dat we Renesse de 
laatste jaren een forse upgrade hebben gegeven! 

8. Hoe zie je de toekomst van Renesse over 25 jaar?  
Ik hoop dat Renesse over 25 jaar nog steeds die bruisende 
familiebadplaats is, met goed samenwerkende ondernemers, 
enthousiaste burgers en nog ruimte voor de jeugd om zich te 
vermaken. 

Ricardo, dank je wel voor dit leuke interview. 

MarleenVerboom 
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Het is weer voorbij die mooie zomer 
Op de dag dat de mussen dood van het dak vallen door de warmte ga ik wat 
op papier zetten over het einde van de zomer. Want op het moment dat  
deze Dorpsplein bij u door de brievenbus komt, staat de herfst voor de deur. 
Als ik terugblik op de zomer van 2022 constateer ik dat het een uitzonderlijk 
warme zomer is geweest.  Met temperaturen waar Barcelona zich niet voor 
zou schamen. Maar we hebben ons ook weer volop kunnen vermaken in  

ons mooie dorp. Om een paar momenten te noemen. Het feest waarmee 
werd gevierd dat Renesse zo mooi was geworden. Met muziek, hapjes en 
drankjes en dat allemaal aangeboden door o.a. de Ondernemersvereniging.  

Ook de oldtimershow  was bijzonder leuk met oude auto's, brommers waar 
velen van mijn leeftijd op hebben gereden. Hier speelde ook een leuk orkest 
met muziek uit de rock-en-roll-tijd, Herinneringen kwamen weer boven uit de 
jaren dat de heupen veel losser waren dan nu. 

 

              

 

Dan hebben we natuurlijk ook onze wekelijkse markt weer teruggezien. Al 
vele jaren een grote publiekstrekker, zowel voor ons   Renessenaars als 
voor onze graag geziene gasten uit alle delen van Nederland en omstreken. 
En daarbij nog regelmatig extra markten op vrijdag en zondag.  
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Op woensdag was de kerk ook weer open, honderden misschien wel 
duizenden vakantiegangers bewonderden de Jacobuskerk en beklommen 
de toren.               

De terrassen waren ook heel druk bezet. Het was soms zoeken om een leeg 
tafeltje te vinden. Ik hoop dat onze horeca-ondernemers een goed jaar 
draaien. Want de tenten draaien nog een heel tijdje door. Iammer dat 
sommige ondernemers door personeelsgebrek niet 7 dagen waren 
geopend.   

Dan vierden we ook het 25-jarig bestaan van de gemeente Schouwen-
Duiveland. Op één van de  leukste plekken in ons dorp gaf een Schouws 
orkest en de drumband van Luctor et Emergo  een vrolijk concert. Veel 
publiek genoot hiervan.    

Ik zal wel een aantal evenementen vergeten, zoals Concert at Sea en Beach 
Boom,  publiekstrekkers voor de wat jongere generaties. En dan was er op 7 
augustus Mosselfeest georganiseerd door Vakantiedorp Zonnedorp. Veel 
belangstelling en de opbrengst was voor de Stichting Thuredriht. Een 
geweldig goed doel. Zonder iemand tekort te doen wil ik toch de aanjager 
van dit feest noemen:  Marieke Braber-Schot. Met dit feest haalde zij ruim € 
22.000 voor dit doel.  

Kortom, we hebben ons deze zomer prima kunnen vermaken, en we zijn er 
nog lang niet. Op 9 september was er een groot muziekfestival, en vergeet 
ook  de Fjoertoer niet. 

Het is niet nodig om Renesse te verlaten, we hebben prachtige stranden, 
uitzonderlijk mooie natuur, deze zomer Zuid-Europese temperaturen,  
uitstekende horecabedrijven, volop vertier. Mensen, wat moeten we nog 
meer?  Ik boek alvast voor volgend jaar. 

Wim van der Waal.  
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Hoogstamfruitboomgaard in de Eetbare Tuin 
De oproep om mee te doen aan het realiseren van de 
hoogstamfruitboomgaard heeft meerdere inwoners van Renesse 
aangesproken. De werkgroep bestaat nu uit: Daphne van Kampen 
(initiatiefnemer voor Renesse), Anja de Vries, Eelco Wijers, Sandra van der 
Lagen, Nicoline Mayer, Rob de Leeuw, André Damen, Cees Hoogerhuis, 
Marjan Glas, Ronald Boerkoel.  
Mocht je bij het lezen van dit bericht het idee opvatten om – op welke manier 
dan ook – mee te doen dan kan je dit kenbaar maken op 
daphnevankampen@hotmail.com 
De groep is enthousiast bezig om de plannen voor de Eetbare Tuin van en 
voor Renesse te concretiseren. 
Dat betekent dat: 
• Er een keuze is gemaakt voor de fruitbomen. Daarbij is vooral gekeken 

naar de smaak van het fruit, onderlinge bestuiving en beschikbare 
ruimte. De keuze is gevallen op diverse soorten appelbomen, 
perenbomen, pruimenbomen, kersenbomen, moerbeibomen en 
amandelbomen.  Sommige rassen kent u misschien wel uit de winkel, 
zoals de handperen Conference en Doyenne du Comice en stoofperen 
zoals Gieser Wildeman  Ook appel rassen zoals Elstar, Santana en 
Goudreinet zijn misschien herkenbaar. 

• Er tevens een keuze is gemaakt voor de vorm en hoogte van de 
fruitbomen. Vanwege de beperkte beschikbare ruimte voor 
hoogstamfruitbomen is ook gekozen voor laagstamfruitbomen, midden- 
stam fruitbomen waarvan een deel in leiboom vorm. Het voordeel van de 
laagstam- en middenstamfruitbomen is dat ze eerder vrucht zullen 
dragen dan de hoogstamfruitbomen. Ook passen de lagere stammen en 
de smalle lei fruitbomen beter in de beschikbare ruimte. Het leuke aan 
de diversiteit in gemaakte keuze is dat zo heel mooi het verschil tussen 
oude fruitteelt- en nieuwe fruitteeltmethodes zichtbaar worden. Een 
stukje historie.  

• De locatie voor de kruidentuin is bepaald. Tevens is het assortiment 
kruiden gekozen. Belangrijk criterium voor de vormgeving van de 
kruidentuin is de toegankelijkheid voor iedereen dus ook voor minder 
validen. Ook is goed nagedacht over de omlijsting van de kruidentuin. 

• Er ook ideeën zijn over fruitstruiken en eetbare bloemen. 
• Er plannen zijn om iets te doen voor de ‘wilde’ bijen en andere insecten. 

Naast het nieuwe Bijenhuis willen we daarom graag een insectenhotel 
neerzetten. Dat wordt zelf gemaakt door leden van de werkgroep. Voor 
het verzamelen van de benodigde materialen zal ook een beroep 
worden gedaan op kinderen. De plaatsing van een groot insectenhotel 
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zou tevens de ongewenste natuurlijke looproute die ontstaan is langs het 
Bijenhuis oplossen.  

• Communicatie heeft aandacht gekregen: op welke wijze gaan we 
bezoekers informeren over dat wat ze zien in de Eetbare Tuin. Contact is 
gelegd met een bebordingsbedrijf. 

• Groepen/inwoners van Renesse actief zullen worden benaderd om hen 
te betrekken bij dit project. Zo is de basisschool Stapelhof in Renesse 
benaderd. De deelname toegezegd. We zijn nog aan het nadenken over 
welke andere groepen we kunnen betrekken. 
 
Op de komende algemene vergadering (dorpsraad) op 11 oktober vertelt 
de werkgroep graag over de stand van zaken van dat moment. In ieder 
geval is dan bekend wanneer de fruitbomen geplant kunnen gaan 
worden. Dit gebeurt uiteraard in overleg met de gemeente. 
 

Wij verwelkomen je graag in de Eetbare Tuin van en voor Renesse. Zoals 
de naam het al zegt: voor en van ook jou!! 
Marjan Glas 

Nieuw in Renesse 
 

Jan van der Winden, Linda Meijers , Jip (5) en Ted (4) van der Winden 

Waar komen jullie vandaan? 

Van oorsprong komen wij uit Rotterdam en we hebben hiervoor 3 jaar in 
Noordwelle gewoond. Sinds juni 2021 wonen wij in Renesse.   

Waar wonen jullie?  

Aan de Lindelaan nummer 2, ons huis heet nog steeds Hannelore. 

Wat maakt Renesse zo mooi? 

In alle drukte van het hoogseizoen lijkt Renesse wel een beetje op de stad 
maar in de winter is het echt een lekker klein dorpje en dat dorpse vinden wij 
heel fijn! Voor de kinderen is het hier een fijne omgeving om op te groeien 
en een hele leuke sfeer op school, het is heel persoonlijk, klein en knus. Wij 
houden van het strand, de natuur en de watersporten.  
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Waar herkennen Renessenaren jullie/je aan? 

Linda of Jan lopen vaak te wandelen met Dickie, die grote zwarte hond die 
altijd overal om blaft, maar wel heel lief is. Op onze foto kunnen jullie zien 
hoe wij eruit zien!  

         

   -------------------X-------------------- 

Jelle en Anneke Corpeleijn 

Waar komen jullie/kom je vandaan? 

Jelle is geboren in Rotterdam en verhuisde al op jonge leeftijd naar 
Spijkenisse. Anneke is geboren in Abbenbroek en heeft daar tot nu toe 
gewoond. Eerst hebben we samengewoond in een huurhuis. In 1995 
kochten wij een oude slagerij met woonhuis waar we in de loop der tijd één 
woning van gemaakt hebben. In 1999 werd onze dochter, Merel geboren en 
zij is ook opgegroeid in Abbenbroek. In 2012 kwam daar nog onze Mechelse 
herder, Roxy bij. 

Waar wonen jullie/woon je?  

Sinds 2016 hebben wij een Oostenrijkse woning aan de Eikenmeet. 
Sindsdien zijn wij vrijwel ieder weekend in Renesse. Dit jaar verhuizen we 
permanent naar deze woning. Met Roxy, maar zonder dochter Merel; zij is 
dit jaar samen gaan wonen met haar vriend.  
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Wat maakt Renesse zo mooi? 

Al jaren liepen wij door deze specifieke wijk en zeiden: “Goh, je zou hier 
maar een huisje hebben”. We voelden ons dan ook de koning te rijk dat dit 
mogelijk werd. We genieten van alles “op het zand”, zijn graag buiten, kijken 
graag om ons heen en vinden het erg leuk om de fiets te pakken om ons 
kostje te vergaren of ergens te gaan lunchen. Inmiddels sluiten we de 
werkweek vaak gezellig af door met een aantal buurtbewoners een drankje 
te drinken in de strandtent. 

Waar herkennen Renessenaren jullie/je aan? 

Een lange man, een kleine vrouw en een herdershond die graag in het 
midden loopt. 

                 

   -------------------X-------------------- 

Jean-Pierre, Monique en Chelsea Tromp 

Waar komen jullie vandaan? 

Wij zijn geboren in Rotterdam, Jean-Pierre in 1968, Monique in 1971 en 
Chelsea in 1999. Wij hebben altijd in Rotterdam gewoond op de laatste 4 
jaar na, toen zijn we naar Ridderkerk verhuisd.  

Waar wonen jullie? 

Wij wonen sinds 9 juli op de Lindelaan 23A. 
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Wat maakt Renesse zo mooi? 

Ik (Monique) ken Renesse al van vroeger toen ik nog op camping Bona Fide 
stond. Ik heb hier een superfijne jeugd gehad en was altijd teleurgesteld als 
ik weer naar huis moest na een fijn weekend of een fijne vakantie. Ook heb 
ik mijn man leren kennen in Renesse tijdens het uitgaan! Renesse vinden 
wij supermooi, de natuur, het heerlijke strand en het gezellige dorp. Dat alles 
bij elkaar geeft een heel fijn woongenot.  

Waar herkennen Renessenaren jullie aan? 

De kans is groot dat je ons vaak ziet met onze superlieve chihuahua 
Noppes. 

                              

   -------------------X-------------------- 

Anthony Verhulst en Ellis Kamerling 

Waar komen jullie/kom je vandaan? 

Den Haag/Oegstgeest 

Waar wonen jullie/woon je?  

Jonkersweegje 7 
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Wat maakt Renesse zo mooi? 

Het mooie grote strand, de weidse duinen, het levendige centrum met 
heerlijke restaurants, de vele sociale activiteiten zoals o.a. de Strao en de 
Fjoertoer maken het voor ons dat iedere dag als vakantie voelt. Wil je drukte 
dan ga je even naar het dorp maar wil je rust dan is de prachtige natuur 
binnen handbereik, dat maakt Renesse heel aantrekkelijk en mooi! Maar 
vergeet ook de inwoners niet! We zijn al heel snel opgenomen in een hele 
leuke groep vrienden, waaronder echte Renessenaren en import ‘Renesse 
lovers’, mede hierdoor is Renesse al heel snel echt ons thuis geworden.  

Waar herkennen Renessenaren jullie/je aan? 

Anthony is eigenlijk een ‘Brazeeuw’ (Braziliaan met Zeeuwse roots), 
daardoor herkenbaar aan zijn ‘charmante’ accent en zijn warme 
persoonlijkheid waarmee hij graag een praatje maakt met iedereen die hij 
tegenkomt. Ellis is iets minder herkenbaar omdat zij hier alleen in de 
weekeinden woont maar je kan haar op vrijdagavond herkennen aan een 
beetje gestreste aankomst en op zondagavond aan een weemoedig, maar 
relaxt, vertrek voor weer een week hard werken. 
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Van de Dorpsraad 
Zomer 2022 

De wereld staat behoorlijk op z’n kop en niets is meer wat het was. 
Ondanks dat Corona “voorbij” is ligt het virus nog wel heel nadrukkelijk op de 
loer en blijft het in het achterhoofd mee zeuren, oorlog in Ukraine, 
energieprijzen die door het dak gaan. 
Voeg daarbij dat “onze” politieke leiders niet op daadkracht zijn te betrappen 
en het plaatje is compleet. 
We zijn het kompas een beetje kwijt waardoor we steeds meer op onszelf 
gericht zijn en minder rekening met anderen willen/kunnen houden. We 
krijgen ook geen richting. 
In het klein zien we het ook steeds meer in onze eigen omgeving. 
Een raad die maar geen echte besluiten neemt, de problemen voor zich uit 
blijft schuiven en voor elke geplande oplossing eerst maar weer een 
onderzoek afdwingt om vooral maar geen beslissingen te hoeven nemen. 
De druk op ons, inwoners, wordt daardoor steeds groter. 
Of het nu de uit de hand lopende druk van het toerisme is, de frustratie dat 
we onze kinderen hier geen toekomst kunnen bieden vanwege het gebrek 
aan woningen, het stiekeme voortgaan van verkoop van huizen voor 
recreatie i.p.v. permanente bewoning, de verhuftering van onze 
maatschappij (ik weet dat ik hier niet mag staan, maar dat zal wel, ze 
handhaven toch niet…..letterlijke tekst door mij genoteerd van een badgast), 
het maakt een mens soms best wel moedeloos. 
 
Is het dan alles kommer en kwel? Nee natuurlijk niet! Ik zie met plezier dat 
het aantal inwoners dat regelmatig “vuil gaat ruimen” toeneemt.  
De kans dat we eindelijk aan het einde van het jaar kunnen beginnen met 
bouwen in een sector die onze jeugd de kans geeft zich hier te vestigen is 
zeer aanzienlijk te noemen. Natuurlijk, het duurt te lang, maar er zit 
beweging in! 
Het dorp ziet er deze zomer echt prachtig uit en onze ondernemers kunnen 
eindelijk weer genieten van een zeer geslaagd seizoen. 
 
Er blijft alleen wel genoeg te wensen over. Om te beginnen de handhaving. 
Te vaak maken we ook deze zomer weer mee dat er niet gehandhaafd 
wordt en dat is, zeker in deze drukte, niet te accepteren. Of de politie en 
handhaving wijzen naar elkaar. Wij, de Dorpsraad, hadden daarom het 
overleg met de Gemeente hierover gestaakt. Er is stomweg niet genoeg 
“urgentie” voor dit probleem binnen het college en dat werd heel pijnlijk 
duidelijk. 



29 
 
Vrijdag 26 augustus zitten we daarom met de burgemeester om de tafel om 
te kijken hoe dit nu verder moet. 
Natuurlijk, toerisme is de kurk waarop onze economie hier drijft, maar dat 
mag echt niet ten koste gaan van (verdere) afkalving van ons woongenot. Er 
zal domweg meer geïnvesteerd moeten worden in handhaving om de 
overlast voor de inwoners niet verder uit de hand te laten lopen (ik durf hier 
al niet eens meer te zeggen: om geen overlast te veroorzaken voor de 
inwoners). 
 
U ziet het, we zijn volop in de slag voor dit mooie dorp en kunnen uw steun 
uitstekend gebruiken.  Aarzel niet, als u ideeën hebt hoe dit beter kan, neem 
contact met ons op!! 
 
Tot snel op de volgende ALV op 12 oktober a.s. 
Hans Geurtsen – Voorzitter 
 
 
 
 
 
 

Vliegerfestival 
Met het Pinksterweekend was er op het strand aan het eind van de Laone 
een vliegerfestival. De mooiste creaties konden bewonderd worden en Adri 
Padmos heeft er prachtige foto’s van gemaakt. Een staat hieronder, een 
ander bent u al op de omslag tegengekomen. Dus wie er niet naar toe kon, 
ziet er toch nog iets van.  

Henk Blom 
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Activiteiten in Renesse 
Een actueel overzicht van grote activiteiten in Renesse is te vinden op de 
website van de Dorpsraad: http://www.dorpsraadrenesse.nl/activiteiten-in-
renesse/  

Daar zijn ook foto-albums te vinden van voorgaande evenementen, zoals 
Halloween en intocht Sinterklaas. 

Agenda najaar 2022: 

9 t/m 11 september Festival Aan Zee www.festivalaanzee.nl 

24 september Fjoertoer www.fjoertoer-renesse.nl 

22 oktober Oktoberfest
 www.facebook.com/DeZoomRenesse 

29 oktober Halloween-Griezeltocht  

19 november Intocht Sinterklaas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

              Trick or treat???   Foto: Jeroen Vermeyden Photography 
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Agenda Dorpshuis Renesse 

                                         

ELKE WEEK IN HET DORPSHUIS: 

Maandagavond : fotoclub en repetitie slagwerkgroep Luctor Et Emergo 

Dinsdag: om de week ouderensoos, 's avonds Yoga 

Woensdag: Yoga diverse dagdelen 

Donderdag: ochtend schilderclub, avond biljart, klaverjas en jokeren 

Vrijdag: Repetitie orkest Luctor Et Emergo 

 

THEATERPROGRAMMA: 

Nienke Plas -Postnatale Expressie                 

vrijdag 9 september 2022 

 
Annick Boer - Deze is nog beter! 

zaterdag 22 oktober 2022 

 
Sjaak Bral - Vaarwel 2022 

vrijdag 11 november 2022 

 
Vuile Huichelaar - Omdat ik zoveel van je hou en andere foute liedjes! 

zaterdag 26 november 2022 
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Maikel Harte - Wasda? - Try-out 

zaterdag 3 december 2022 

 
The Wanderers Play Elvis -  Elvis' songs uit de fifties en vroege sixties 

zaterdag 10 december 2022 

 
Cameretten - Finalistentournee Cameretten Festival 2022 

zaterdag 14 januari 2023 

 
Ocobar speelt Eric Clapton - Wonderful Tonight 

vrijdag 3 februari 2023 

 
Tobi Kooiman - Best Of 

zaterdag 4 maart 2023 

The Wieners play Classic Rock 'n Roll Stars - Elvis Presley, Buddy Holly, 
Johnny Cash, The Everly Brothers, Roy Orbison... 

zaterdag 1 april 2023 

 
Britta Maria & Maurits Fondse - Vive la Chanson! 

zaterdag 29 april 2023 

 
Nabil - Absurd 

zaterdag 6 mei 2023 

 
De Bende van Beuving & Popwave - Skoren! 

zaterdag 20 mei 2023 
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Oude reclames (3) 
 

Na de reclames voor de vervoermiddelen in het 
vorige Dorpsplein gaan we het nu eens over de 
dranken hebben. Want die zijn er ook altijd in 
soorten en maten geweest. Het bier mag niet 
ontbreken, al drink ik het zelf nooit. Daar begin 
ik dus maar mee, dan hebben we dat tenminste 
gehad. Natuurlijk hadden we Amstel, Heineken, 
Grolsch, tegenwoordig zijn geloof ik vooral 

Belgische bieren in trek. 
Ze staan volop op de 
menukaarten in de 
restaurants, maar wordt 
er nog reclame voor 
gemaakt? En dan 
dranken als jenever etc. Lucas Bols werd ook bij de 
KLM geschonken. Er waren zelfs asbakken van 
Bols. 

 

 

Ik hoef niet voor alle spiritualiën reclame te maken, 
er zijn er heel veel en ook, zoals u ongetwijfeld 
weet, in Renesse te koop. Voor eén maak ik nog 

een uitzondering: de boerenjongens! 
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Waar ik zelf een gruwelijke hekel aan had, en de 
lezers misschien ook, was de vieze, onvermijdelijke 
levertraan, die ik voor het naar bed gaan moest 
slikken. 

Na de oorlog moest niet alleen het land worden 
opgebouwd, maar ook het lichaam van de jeugd. 
Dat gebeurde op school met schoolmelk. Ik 
herinner me nog dat het altijd heel erg koud was. 
Erg lekker vond ik het niet, laat ik zeggen: het kon 
er mee door.  

 

 

                 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Henk Blom 
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Boekenmarkt 
In februari 2020 werd de laatste boekenmarkt in de Jacobuskerk gehouden. 
Een paar medewerkers zijn door omstandigheden afgevallen, maar op 
initiatief van AD, Cees, Maarten en Walter(Visser)is besloten dat er dit 
najaar weer een markt wordt gehouden. Noteert u alvast in uw agenda: 
ZATERDAG 19 NOVEMBER is het weer zover. Maar u kunt al eerder 
boeken uit de voorraad kopen. Tot en met oktober vindt er straatverkoop 
plaats op woensdag en zaterdag vanuit een kraam op de Oude Moolweg, 
tegenover Vroonenburg 

Wilt u uw boekenkast eens opschonen. Denk dan aan ons! Onder het motto 
"Schenk uw boeken aan de Dorpskerk zoeken wij boeken in goed 
verkoopbare staat. Als richtlijn kunt u aanhouden: zou ik dit boek zelf  
nog willen kopen? 

De ervaring leert wel dat een aantal categorieën boeken in de praktijk 
onverkoopbaar is. Daarom nemen we liever de volgende soorten niet in.  
Schoolboeken-studieboeken, encyclopedieën, woordenboeken, atlassen, 
kinderboeken (wel kleuter-peuter boekjes)  en kapotte boeken en 
tijdschriften.  Ook oude gebonden boeken van de vroegere schrijvers liever 
niet. Uitgaven in paperback uitvoering,  streekromans en strips  zijn echter 
meer dan welkom, evenals  Engels- en Duitse boeken. 

Het aanleveren van de boeken kan in stevige, handzame  en niet te grote 
dozen die goed tilbaar zijn. Bijv. bananen- of sinaasappeldozen of dozen 
met  een rand van minimaal 25 cm. 

Informatie via; 

Ad Blom                          tel.0624691696 ablom5416@gmail.com 

Cees Hoogerhuis            tel.0646027905 choogerhuis@zeelandnet.nl 

Maarten van Leeuwen    tel.0612993874  bodedienst@zeelandnet.nl 

Assemblee van de Wereldraad van Kerken 
Dat Renesse een werelddorp is  weten we: ik wooner zelf! Elk seizoen 
komen mensen van heinde en verre om hier van de mooie omgeving te 
genieten. Maar dat de kerk van Renesse ook deel uitmaakt van een 
internationaal netwerk is minder bekend. Onze kerk is via de landelijke 
protestantse kerk betrokken bij de Wereldraad van Kerken. De Wereldraad 
is een gemeenschap waar ruim 350 (landelijke) kerken uit meer dan 120 
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landen lid van zijn. 
Vertegenwoordigers van deze kerken 
komen één keer in de acht jaar 
samen om met elkaar te overleggen, 
te zingen en te bidden om zo het 
beleid en werk voor de komende 
jaren vast te stellen. Met een jaar 
vertraging vanwege de corona was 
het dit jaar weer zo ver. In de eerste 
week van september zijn meer dan 
4000 vertegenwoordigers van kerken 
bij elkaar geweest in Karlsruhe, 
Duitsland.  

Wie denkt dat zo’n grote bijeenkomst 
altijd in vrede en harmonie verloopt, 
heeft het mis. Het doel van de 
Wereldraad van Kerken is de 
eenheid en samenwerking tussen 
kerken te bevorderen. En vaak met 
succes. De eenwording van de Protestantse Kerk in Nederland is 
bijvoorbeeld geïnspireerd door het werk van de Wereldraad. Maar de 
bevordering van vrede en eenheid gaat niet zonder slag of stoot. Elke kerk 
brengt zijn eigen theologische, sociale, economische en politieke 
achtergrond mee. De assemblee is bedoeld om bruggen te bouwen. Tussen 
kerken die elkaar, om welke reden dan ook, vaak niet meer spreken. In 
Karlsruhe stond daarom de oorlog in Oekraïne hoog op de agenda. Om het 
overleg tussen de Russisch Orthodoxe Kerk en de Orthodoxe Kerk van 
Oekraïne weer op gang te brengen. Zo is er over de 
vluchtelingenproblematiek gesproken tussen Afrikaanse en Europese 
kerken. Over het klimaatvraagstuk, de aanpak van armoede in grote delen 
van de wereld, het gendervraagstuk, enz. Allemaal urgente 
maatschappelijke problemen, waarbij kerken op hun eigen wijze en vanuit 
hun eigen geloofstraditie mee kunnen werken aan oplossingen.  

Het thema van de assemblee was daarom treffend gekozen: Christus’ liefde 
beweegt de wereld tot verzoening en eenheid. Als bruggenbouwer 
inspireerde de Wereldraad de ruim 4000 deelnemers om in hun eigen 
thuissituatie te zoeken naar manieren om de wereld een beetje mooier, 
rechtvaardiger, vrediger en duurzamer te maken. 

Hielke Wolters 
Oud adjunct secretaris-generaal van de Wereldraad van Kerken 
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Kerkdiensten 
 
datum   tijd  voorganger  locatie 
 
zon. 11 sept.  10.00 uur ds. Marco Boevé Noordwelle 
zon. 18 sept.  10.00 uur ds. Krijn vd Jagt Noordwelle 
zon. 25 sept.  10.00 uur ds. Simon vd Hauw Renesse 
zon. 2 okt.  10.00 uur ds. Marco Boevé Scharendijke    
Startzondag 
zon. 9 okt.   10.00 uur ds. Marco Boevé Renesse 
zon. 16 okt.   10.00 uur ds. José vd Putte Renesse 
zon. 23 okt.  10.00 uur ds. Krijn vd Jagt Noordwelle
 Heilig Avondmaal 
zon. 30 okt.  10.00 uur ds. Wim vd Kooij Renesse 
zon. 6 nov.  10.00 uur ds. Egbert Rietveld Haamstede  
zon. 13 nov.  10.00 uur ds. Marco Boevé Renesse
 Gedachtenisdienst  
zon. 20 nov.  10.00 uur ds. Krijn vd Jagt Noordwelle
 Dankdag 
zon. 27 nov.   10.00 uur ds. Marco Boevé Renesse
 Eerste Adventszondag 
zon. 4 dec.  10.00 uur ds. Geertje Zomer Noordwelle
 Tweede Advent 
zon. 11 dec.   10.00 uur ds. Krijn vd Jagt Renesse 
zon. 18 dec.  10.00 uur ds. de Rooij  Noordwelle 
zat. 24 dec.  22.00 uur ds. Marco Boevé Renesse
 Kerstnachtdienst 
zon. 25 dec.  10.00 uur ds. Krijn vd Jagt Renesse
 Eerste Kerstdag  
zat. 31 dec.   Oudejaarsvesper 
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Adressen 
Dorpshuis Renesse      
Contact: Janet Leeuwe Tel: 06-11756955  dhrenesse@zeelandnet.nl  
https://www.facebook.com/dorpshuis.renesse 
 
Dorpsraad Renesse 
Contact: Han van Sighem, Secretaris Tel: 0111-463329  
info@dorpsraadrenesse.nl   http://www.dorpsraadrenesse.nl 
 
Gebruik kerkgebouwen Renesse en Noordwelle 
John Braber, email info.kerken.renessenoordwelle@gmail.com  
 
Huis-aan-huisblad “Dorpsplein” 
Redactie: Henk Blom, Wim van der Waal, Jacqueline Pronk, 
Jacomien Valk en Ellen Kraaijenbrink. Kopij naar 
blomscha@outlook.com of Kromme Reke 12, 4325AL Renesse 
 
Huisartsenpraktijk Renesse   Jan van Renesseweg 6 
Tel: 0111-461280 https://www.huisartsrenesse.nl 

 
Ondernemers Vereniging Renesse  
Contact: René Oudesluijs en Marleen Verboom 
secretariaat@renesseaanzee.nl 
 
Kerk Renesse 
secretariaat/contactpersoon; Letty Simons, Tel 06-57 58 14 48 
www.kerkopschouwen.nl   e-mail:scriba.renessenoordwelle@gmail.com  
 
Renesse Dúrft te Vragen 
Contact: Janny de JongeTel: 06-53149271 
E-mail: renessedurfttevragen@gmail.com  
https://www.facebook.com/renessedtv 
 
 
 

Omslagfoto: gemaakt door Adri Padmos               



 


