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SECRETARIEEL JAARVERSLAG ST. DORPSRAAD OUWERKERK 2012 

 

Samenstelling dorpsraad 
 
Tijdens de openbare dorpsraad vergadering van 12 november zijn Wim Remeeus (lid) en Peter 
Vijverberg (voorzitter) aftredend. Er hebben zich geen nieuwe kandidaten gemeld. Beiden geven 
tijdens de vergadering aan dat ze willen aanblijven. 
Els Pannekoek (penningmeester) heeft om gezondheidsredenen haar functie per 26 september 2012 
beëindigd. Wim Remeeus neemt tijdelijk haar zaken over, er wordt gezocht naar een nieuwe 
penningmeester. 
 
Peter Vijverberg   voorzitter 
Tilly Boogerd de Vrieze  secretaresse 
Els Pannekoek   penningmeester tot 26 september 2012 
Wim Remeeus   lid, tijdelijk penningmeester vanaf 26 september 2012 
Angelique van Lammeren lid, notuliste 
Astrid Langendoen  lid, verhuuradministratie dorpshuis  
Rob vd Zande   lid, technische zaken dorpshuis  
Joke Hendrikse   lid, vanaf 12 november 2012, penningmeester vanaf 1 januari 2013 
 
 

Vergaderschema 
 
Er zijn twee openbare dorpsraadvergaderingen gehouden op donderdag 12 april en maandag  
12 november. 
 
Op 12 april heeft dhr. J. de Kock ons vertelt over het Nationaal Park Oosterschelde 
Op 12 november is onze gastspreker Freek Hullekes, wijkagent. En heeft Kurt Stassen van de 
gemeente Schouwen-Duiveland ons de nieuwe werkwijze van openbare werken uitgelegd. 
 
De dorpsraad heeft 11 bestuursvergaderingen gehouden. Daarnaast zijn er nog een aantal 
besprekingen geweest voornamelijk over het opknappen van het dorpshuis. De leden hebben zeer 
regelmatig contact via telefoon en e-mail.  
 
 

Werk van de dorpsraad 
 
De dorpsraad heeft o.a. het doel om de leefbaarheid in de kern te bevorderen. In 2012 is daar hard 
aan gewerkt en goed tot uiting gekomen. De Stichting Dorpsraad Ouwerkerk, huurt als enige 
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dorpsraad op Schouwen-Duiveland het dorphuis in de eigen kern, de werkzaamheden van de 
dorpsraad zijn hierdoor erg omvangrijk. 
  
 

Waar heeft de dorpsraad zich in 2012 mee bezig gehouden? 
 
 

Dorpsraad: 
 

 High Tea 
Samen met mw. W. vd Linde en mw. R. Kuijper hebben we op 11 januari een High 
Tea georganiseerd voor (eenzame) ouderen. Het initiatief kwam van Het 
Welzijnshuis, zij hebben dit gefinancierd, de wereldvrouwen hebben de hapjes 
gemaakt en de beheerder van het dorpshuis heeft er een buffet van gemaakt. Er zijn 
86 dorpsbewoners uitgenodigd, 58 personen hebben zich opgegeven en van de High 
Tea en het entertainment genoten.  
 

 IJsvereniging Ouwerkerk 90 jaar 
IJsvereniging Ouwerkerk viert tijdens de vorstperiode in 2012 hun 90-jarig bestaan. 
Zij hebben hun leden getrakteerd op een gezellige dag. St. Dorpsraad Ouwerkerk 
heeft de IJsvereniging 2 ijshockey doeltjes, 4 ijshockey sticks en 2 pucks geschonken. 
 

 Samenwerking met de verenigingen 
In januari is er een bijeenkomst voor alle verenigingen van het dorp gehouden, hier is 
gesproken over de familiedag en de stamppotavond, in 2011 waren dit gezellige 
dorpsuitjes voor de bewoners van Ouwerkerk, die door de gezamenlijke 
verenigingen zijn georganiseerd. Uit de bijeenkomst is gebleken dat de verenigingen 
dit voort willen zetten. 
 

 Senioren inloopochtend 
Eind 2011 is er gestart met een senioren inloop ochtend. Door het verkrijgen van 
‘stimuleringssubsidie eenzaamheidsbestrijding’ voor het eerste halfjaar, en later voor 
het tweede halfjaar en heel 2013 is het mogelijk om de inloopochtenden te 
continueren. De subsidie wordt ingezet voor het bestrijden van eenzaamheid bij 
kwetsbare, vaak oudere mensen. Van januari t/m mei zijn 10 ochtenden gehouden. 
Van september t/m december 6. Wekelijks is er de ruilbak. Verder zijn er thema’s als, 
kaarten maken en Zeeuwse klederdracht.  
 

 De herdenking van de watersnoodramp 1953  
Op 1 februari is op gebruikelijke wijze de herdenking  ter nagedachtenis aan de 
slachtoffers van de watersnoodramp 1953 gehouden. Tijdens de eilandelijke 
herdenking bij de caissons is een afvaardiging van de dorpsraad aanwezig. 
 

 Website 
Tijdens de openbare vergadering van 12 april is de website van St. Dorpsraad 
Ouwerkerk gelanceerd. Het doel van de site is om de bewoners snel van informatie 
te voorzien. Gedurende het jaar is de website steeds vaker bezocht. Op de site staat 
het aanvraagformulier en de voorwaarden voor de leefbaarheidssubsidie 
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 Schoonmaak strandje 
Jaarlijks wordt het strandje, onder de vloedlijn, door vrijwilligers ontdaan van oesters 
e.d. Na herstel van de zeedijk is er materiaal op het strandje achtergebleven. Na, net 
als in 2011, herhaaldelijk contact met de gemeente en het waterschap zijn deze 
materialen opgeruimd. Tevens is het zeewier weggehaald. De gemeente ziet het 
strandje van Ouwerkerk als een zgn.b-strandje en zal niet zoals in de westhoek het 
strand regelmatig schoonhouden. 
 

 Familiedag 
Na een bijeenkomst met de verenigingen van Ouwerkerk, is besloten de familiedag 
ook in 2012 te organiseren. De dag is geopend met het oplaten van ballonnen, met 
de opbrengst van de verkoop van de ballonnen is de dag georganiseerd. De dag werd 
gevuld met een concert van Nieuw Leven, een Ouwerkerkse Quiz van Oud 
Ouwerkerk, een optreden van de Rodoni’s, er is met 137 bewoners gebarbecued. De 
avond is afgesloten met een optreden van Jeelz. 
 

 Algen 
In de kreek aan de oostzijde zijn giftige algen geconstateerd. De dorpsraad is op de 
hoogte gehouden, die informatie hebben we op de website gezet, zodat iedere 
inwoner ook via dit kanaal van informatie is voorzien. 
Voor alle overlast wil Waterschap Scheldestromen een ‘kadootje’ aanbieden. Zij 
hebben de dorpsraad aangeboden iets te doen voor het dorpshuis.  
 

 Halloween 
Een aantal vrijwilligers heeft samen met de beheerder van het dorpshuis een 
halloween rondgang door het dorp georganiseerd. Vele bewoners hebben hier 
gehoor aan gegeven door mee te doen. De kinderen zijn net als vorig jaar weer dol 
enthousiast. 
 

 Aollegaertje 35 jaar oud 
Het Aollegaertje viert hun 35e verjaardag met een tentoonstelling en een 
kleurwedstrijd. Stichting Dorpsraad Ouwerkerk heeft het Aollegaertje een nieuwe 
nietmachine geschonken. 
 

 Stichting Nutsfonds Zierikzee 
Stichting Nutsfonds Zierikzee wil alle dorpsraden financieel bijstaan door eenmalig 
subsidie te verstrekken voor een binnen hun criteria vallend project. Eind december 
hebben wij een voorstel ingediend voor een pannakooi en vernieuwing van de 
kerstverlichting rondom de Ring. Stichting Nutsfonds Zierikzee vindt dit 
bespreekbaar. 
 

 Stamppotten 
In dezelfde bijeenkomst als hierboven genoemd wordt aangegeven door diverse 
verenigingen om de stamppot avond ook in 2012 weer te organiseren. Ongeveer 126 
personen hebben van de maaltijd genoten. Helaas is het geplande vuurwerk door 
een ambtenaar van de Provincie Zeeland afgeblazen, omdat er volgens haar geen 
goed locatieonderzoek is verricht.  
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 Kerstboom en verlichting 
Het zetten van de boom en het ophangen van de verlichting (en ook weer opruimen) 
is door de dorpsraad in samenwerking met vrijwilligers geregeld. De verlichting van 
de toren brand in deze periode dagelijks. 

 
 

Dorpshuis: 
 

 Aanvragen subsidie voor het opknappen van het dorpshuis 
Tijdens de openbare vergadering van 22 maart 2011 is besloten het beheer van het 
dorpshuis in eigen hand te houden. Dat betekent dat ook het opknappen van het 
dorpshuis in eigen beheer uitgevoerd wordt. Er is subsidie aangevraagd en 
toegekend bij het Oranjefonds, het Prins Bernhardfonds en de RABO bank. De 
subsidie van het Oranjefonds en de RABO bank wordt ingezet voor o.a. verf, en 
aankleding. De subsidie van het Prins Bernhardfonds wordt ingezet voor audiovisuele 
apparatuur. 

 

 Opknappen dorpshuis 
Op 13 augustus is gestart met het opknappen van het dorphuis. De oude keuken is 
eruit gehaald, en een nieuwe geplaatst. De keuken is allemaal in handen en betaald 
door Zeeuwland (de verhuurder). Op 10 september zijn de vrijwillige timmerlieden en 
schilders gestart om onder leiding van Rob vd Zande (schilder) en Johan van Dongen 
(timmerman) het dorpshuis verder onder handen te nemen dit wordt betaald van de 
subsidiegelden en een bijdrage van de dorpsraad. Stichting Octocare had toegezegd 
een gedeelte van het schilderwerk op zich te nemen, dit is niet doorgegaan omdat 
Stichting Octocare teveel ging afwijken van eerder door hun gemaakte afspraken. 
 
 

Leefbaarheid Subsidies 

Van de leefbaarheidssubsidie die dit jaar door de gemeente Schouwen Duiveland is verstrekt is het 
volgende betaald: 

 De krans en geluidsinstallatie voor de herdenking van de slachtoffers van de 
watersnoodramp ‘53 

 Het cadeau voor het 90-jarig bestaan van IJsvereniging Ouwerkerk 

 De ruilbak voor de inloopochtenden 

 Subsidie K.V. Ouwerkerk 

 Nieuwe lampjes voor de kerstboom 

 Subsidie voor de Familiedag 

 Kerstboom 

 Website + domeinnaam 

 Donateurschap Watersnoodmuseum 

 Het cadeau voor het 35-jarig bestaan van het Aollegaertje 
 

 

Wat willen we in 2013 gaan doen: 
 
Op 1 februari zal de herdenking voor de slachteroffers van de watersnoodramp ’53 plaatsvinden. In 
maart zal het opgeknapte dorpshuis feestelijk worden (her)opend. De eerste stappen voor de High 
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Tea zijn gezet. Er zal subsidie worden aangevraagd bij Stichting Nutsfonds Zierikzee voor een 
pannakooi en nieuwe kerstverlichting rondom de Ring. Als dank en begrip voor de overlast tijdens de 
algenperiode zal er met het waterschap gesproken worden over een bankje voor buiten bij het 
dorsphuis, een dressoir en het opknappen van de lijst waarin het borduurwerk van de 
watersnoodramp zit. 
 
Leefbaarheid maken we samen, nu en in de toekomst! 


