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SECRETARIEEL JAARVERSLAG ST. DORPSRAAD OUWERKERK 2013 

 

Samenstelling dorpsraad 
 
Tijdens de openbare dorpsraad vergadering van 21 oktober is Tilly Boogerd-de Vrieze aftredend en 
herkiesbaar er zijn geen nieuwe aanmeldingen, zij wordt herkozen. Joke Hendrikse is aftredend en 
niet herkiesbaar. Gerard Lucas meldt zich spontaan aan tijdens de vergadering. Wim Remeeus heeft 
aangegeven, door het ontbreken van een nieuwe penningmeester, zijn tijdelijk penningmeesterschap 
om te zetten naar penningmeester. Thea vd Sande is in mei 2013 bij de dorpsraad gekomen om deze 
administratief te ondersteunen. 
 
Peter Vijverberg   voorzitter 
Thea vd Sande   secretaresse, vanaf 7 mei 
Tilly Boogerd de Vrieze  secretaresse 
Wim Remeeus   penningmeester, vice voorzitter 
Angelique van Lammeren lid, notuliste 
Astrid Langendoen  lid, verhuuradministratie dorpshuis  
Rob vd Zande   lid, technische zaken dorpshuis  
Joke Hendrikse   lid tot 21 oktober 
Gerard Lucas   lid vanaf 21 oktober 
 

Vergaderschema 
 
Op maandag 21 oktober 2013 is er een openbare dorpsraadvergadering gehouden 
 
De gastspreker is dit jaar Alex van Hoogtegem, hij vertelt over het telen van biologische producten 
die via zijn website worden verkocht en thuisgebracht. 
 
De dorpsraad heeft 12 bestuursvergaderingen gehouden. De leden hebben zeer regelmatig contact 
via telefoon en e-mail.  
 

Werk van de dorpsraad 
 
De dorpsraad heeft tot doel de leefbaarheid in de kern te behouden, het welzijn van de inwoners te 
bevorderen en het oprichten, beheren en exploiteren van accommodaties in het werkgebied, die 
voorzien in de behoefte aan geschikte ruimten voor de activiteiten van groepen, verenigingen en 
stichtingen die werkzaam zijn op maatschappelijk, levensbeschouwelijk, recreatief en cultureel 
gebied, inclusief activiteiten in de persoonlijke sfeer. De Stichting Dorpsraad Ouwerkerk, huurt als 
enige dorpsraad op Schouwen-Duiveland het dorpshuis in de eigen kern, de werkzaamheden van de 
dorpsraad zijn hierdoor erg omvangrijk. 
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Waar heeft de dorpsraad zich in 2013 mee bezig gehouden? 
 
 
Dorpsraad: 
 
Senioren inloopochtend 
Eind 2011 is er gestart met een senioren inloopochtend. Door het verkrijgen van 
‘stimuleringssubsidie eenzaamheidsbestrijding’ voor het eerste halfjaar 2012, en later voor het 
tweede halfjaar 2012 en heel 2013 werd het mogelijk om de inloopochtenden voor 2013 te 
continueren. De subsidie wordt ingezet voor het bestrijden van eenzaamheid bij kwetsbare, vaak 
oudere mensen. De inloopochtenden worden 2 wekelijks gehouden op de woensdagmorgen in de 
“huiskamer” van het dorpshuis. 
 
De herdenking van de watersnoodramp 1953  
Op 1 februari is op iets andere wijze dan andere jaren de herdenking ter nagedachtenis aan de 
slachtoffers van de watersnoodramp 1953 gehouden. De gedichten zijn door de leerlingen van groep 
7/8 van OBS ’t Stoofje in het dorpshuis i.p.v. op de begraafplaats voorgelezen. Dit is zowel bij de 
leerlingen als de aanwezigen als prettig ervaren, volgend jaar zal dit op dezelfde wijze plaatsvinden. 
Tijdens de eilandelijke herdenking bij de caissons is een afvaardiging van de dorpsraad aanwezig. 
 
High Tea 
Samen met mw. W. vd Linde en mw. R. Kuijper hebben we op 13 februari een High Tea 
georganiseerd voor (eenzame) ouderen. Het initiatief kwam van Het Welzijnshuis, zij hebben dit 
deels gefinancierd, en door een vrijwillige bijdrage zijn we precies uit de kosten gekomen. Om de 
beheerder enigszins te ontzien, i.v.m. de drukte rondom de verbouwing en de opening van het 
dorpshuis, zijn de hapjes volledig verzorgd door een cateringbedrijf. De ruim 50 aanwezigen hebben 
erg genoten van de High Tea.  
 
Website/facebook/twitter 
De website is in 2013 goed bezocht. Er zou wat meer informatie van de verengingen aangeleverd 
mogen worden. De site telt maandelijks zo’n 1000 bezoekjes. Om een andere groep mensen te 
bereiken is er ook een facebookpagina geopend. Eind 2013 vinden 96 personen de pagina leuk. De 
geposte pagina van Sinterklaas is binnen enkele dagen door 1257 personen bekeken. Ook is St. 
Dorpsraad Ouwerkerk actief op twitter. 
 
75 jarig bestaan Oranjevereniging “Prinses Beatrix” 

Oranjevereniging “Prinses Beatrix” viert dit jaar haar 75 jarig bestaan. St. Dorpsraad Ouwerkerk 

schenkt de vereniging de huur van 1 dagdeel op 30 april in het dorpshuis. 

Bankje geschonken door Waterschap Scheldestromen 
Waterschap Scheldestromen heeft de bevolking van Ouwerkerk een bankje en een dressoir 
geschonken voor alle overlast die de bewoners hebben van de alg die in de kreek is aangetroffen. Het 
bankje is geplaats voor het dorpshuis. Het dressoir staat in de “huiskamer” van het dorpshuis. 

 
K-Bord 
Het K-bord bij het strandje is erg vervallen. Wij hebben contact gezocht met de KPN. Zij hebben geen 
verplichting de K-borden te onderhouden. Ze willen toch kijken wat er met het vervallen bord gedaan 
kan worden. KPN heeft besloten het bord te verwijderen.  
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Bakker Jan Boot 
Bakker Jan Boot heeft zijn bakkerij wegens gezondheidsredenen moeten sluiten. De Bakker heeft zich 
onder andere vele jaren ingezet voor het vereningsleven op Ouwerkerk. Om hem te bedanken 
hebben alle verenigingen/school/kerk en St Dorpsraad Ouwerkerk hem een cadeau aangeboden. 
 
Halloween 
Een aantal vrijwilligers heeft samen met de beheerder van het dorpshuis een halloween rondgang 
door het dorp georganiseerd. Vele bewoners hebben aan de oproep om hieraan mee te doen gehoor 
gegeven. De kinderen waren net als vorig jaar weer dol enthousiast. Voorafgaand aan de halloween-
avond hebben de kinderen pompoenen uitgehold in het dorpshuis. Deze middag is druk bezocht.  

 
Pannakooi 
Stichting Nutsfonds Zierikzee heeft St. Dorpsraad Ouwerkerk subsidie toegekend voor het plaatsen 
van een pannakooi. De pannakooi op de Ring is op 10 oktober geopend met een panna-toernooi voor 
alle kinderen van Ouwerkerk. Het toernooi is georganiseerd door Victor de Vries en een medeleerling 
van het CIOS. DJ Bob Brouwer heeft gezorgd voor muziek. Alle kinderen die aanwezig zijn hebben een 
bidon en bellenblaas gekregen van SNS Bank Zierikzee. 

 
Stamppot 
Eind van het jaar is de stamppot avond georganiseerd. Het dorpshuis zat vol met inwoners die graag 
een stamppotje eten en genieten van apfelstrudel met ijs en slagroom Dankzij enkele agrariërs, 
campinghouders, bakkerij ten Hove, beheerders van het dorpshuis, verenigingen en vrijwilligers is dit 
een leuke avond geworden. Tussen de stamppot en het nagerecht is er een lampionoptocht 
georganiseerd. De drumband van Nieuw Leven heeft de stoet door het dorp naar de kerstboom op 
de Ring geleid. Daar is de nieuwe kerstverlichting ontstoken. 
 
Kerstboom en verlichting 
Het zetten van de kerstboom en het ophangen van de verlichting (en ook weer opruimen) is door de 
dorpsraad in samenwerking met vrijwilligers geregeld. De verlichting van de toren brandt in deze 
periode dagelijks. De verlichting rondom de Ring is nieuw, deze is aangeschaft met subsidie van St. 
Nutsfonds Zierikzee. 
Enkele dames hebben een kerstboomknutselmiddag georganiseerd. De jongste kinderen van 
Ouwerkerk hebben prachtige versieringen gemaakt, die in de kerstboom op de Ring zijn gehangen. 
Zo hadden we dit jaar niet alleen lichtjes maar ook een prachtig versierde boom. 

 
 

Dorpshuis: 
 

Opknappen dorpshuis 
Het opknappen van het dorpshuis is in het najaar van 2012 al begonnen. In de eerste maanden van 
2013 werd de eerste fase afgerond. De hal, toiletten, huiskamer, keuken, zaal boven en grote zaal 
zijn voorzien van een nieuw kleurtje. Er zijn nieuwe gordijnen aangeschaft voor de hal en de 
huiskamer. De keuken is volledig vernieuwd. Ook het kleine smalle trapje naar het zoldertje is 
vervangen door een degelijke vaste trap. De zolderruimte is ook opgeknapt. Dit alles is mede door 
stand gekomen door financiële ondersteuning van Zeeuwland en Oranjefonds. Vrijwilligers hebben 
vele uren de handen uit de mouwen gestoken om alles voor 1 maart klaar te krijgen. Door financiële 
ondersteuning van het Prins Bernhard Cultuurfonds is er onder andere een zgn. ringleiding geplaats 
en een beamer aangeschaft. Ook is er diverse audio/video apparatuur vervangen. 
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Opening dorpshuis 1 maart 
Op 1 maart 2013 is het dorpshuis heropend. De organisatie van de opening lag in handen van Inspira 
Eventz. Inspira Eventz is opgericht door studenten van het Scalda College in Middelburg. De 
genodigden en alle belangstellenden zijn op leuke wijze ontvangen en voorzien van koffie met een 
bolus. Kinderburgemeester, Annah Kooman, heeft het dorpshuis heropend door een mooie speech 
te houden over ons prachtig dorpje Ouwerkerk en daarna het in ontvangst nemen een grote sleutel. 
Tijdens de opening heeft de dijkgraaf van Waterschap Scheldestromen, Toine Poppelaars, het bankje 
en het dressoir geschonken aan alle inwoners van Ouwerkerk. 
 
 

Leefbaarheid Subsidies 

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

 Bijdrage voor de jaaruitvoering van “Nieuw Leven” 

 Bijdrage voor het Aollegaertje 

 Cadeau voor het 75 jarig bestaan van Oranjevereniging “Prinses Beatrix” 

 Cadeau Jan Boot 

 Leges, huur geluidsapperatuur voor de Pannakooi 

 Materiaal voor het knutselen van de kerstboomversiering 

 Kerstboom 

 Bijdrage stamppot avond 

 
 
Wat willen we in 2014 gaan doen: 
 
Op 1 februari zal de herdenking voor de slachtoffers van de watersnoodramp ’53 plaatsvinden. In de 
eerste maanden van 2014 zal de 2e fase starten voor het opknappen van het dorpshuis. Het podium 
en de ruimte beneden zal worden opgeknapt. De eerste stappen richting het SMWO voor het 
organiseren van de High Tea zijn gezet. Met Promill proberen we een financiële overeenkomst te 
sluiten ter compensatie van het plaatsen van de windmolens. We zullen de mogelijkheden 
onderzoeken om Koningsdag te vieren, nu de Oranjevereniging slapende is. De stamppotavond zal 
zeker eind van het jaar weer op de agenda staan 
 
 
 
Leefbaarheid maken we samen, nu en in de toekomst! 


