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Van de bestuurstafel – dorpskroniek
Hoe hou je een samenleving bij elkaar? Nou, daar heb je verbindende
figuren voor nodig. Zo niet dan heb je geen samenleving maar alleen een
verzameling enkelingen. Het geeft bij de ingang van het nieuwe jaar een
goed gevoel dat er in Nieuwland veel verbinders wonen.
Jaarwisseling Dat de samenleving gebaat is bij mensen die initiatief tonen
bleek in de herfst toen we met burgemeester Harald Bergmann en andere
overheidsvertegenwoordigers spraken over de jaarwisseling. Dat overleg
kwam tot stand in verband met de nare dingen die passeerden rond Oud en
Nieuw 2018/19. Peter Nijssen
kwam toen met het idee om
voor de jeugd, maar ook voor
andere leeftijden, een
samenzijn te houden in het
dorpshuis.
Het was kort dag om dat
allemaal nog te organiseren,
maar achteraf valt te
constateren dat het prima is
gelukt. Door de inzet van Peter
en Els Nijssen en hun zoon
Jeffrey verliep de overgang naar
2020 positief. De jongsten
keken naar films in de kleine zaal, speelden in de ballenbak en vielen daarna
in slaap. In de versierde grote zaal was er muziek en konden bezoekers
elkaar ontmoeten (zie foto), evenals rond de bar in de hal.
Bijgaand effect was dat de vuurwerkoverlast een stuk minder was dan de
vorige keer. Ook de schade door vernieling was kleiner. Wel is het
betreurenswaardig dat er kliko’s in brand zijn gestoken evenals
tuinmeubilair.
Toch zijn we blij dat grote incidenten uitbleven Dus kan ik de eerste
aflevering van deze rubriek in 2020 positief beginnen. Peter, Els en Jeffrey,
namens de dorpsgemeenschap heel hartelijk bedankt voor jullie werk als
verbinders. O ja, mooi dat burgemeester Harald Bergmann ook nog twee
keer kwam kijken of alles naar wens verliep. Dergelijke bewijzen van
betrokkenheid vallen zeer te waarderen.

Afscheid
We namen tijdens de
dorpstafel op 21 november
afscheid van een andere
verbinder, namelijk van
Rianne van Iwaarden. Zij
was jaren actief als
dorpsmanager. Voorzitter
Krina de Visser blikte op
een verrassende manier,
namelijk in dichtvorm, terug op haar werk. Rianne heeft veel voor ons dorp
gedaan. Zij vertoonde eigen initiatief en was heel goed op de hoogte van
wat er speelt in Nieuwland. Het afscheid ging dan ook heel toepasselijk
gepaard met het aanbieden van streekproducten.
Website uit de lucht
Ard Ridderbos is een andere verbinder die ik hier noem. Hij verzette het
afgelopen jaar heel veel werk voor de website middelburgers.nl Daarop
konden dorps- en wijkverenigingen en andere organisaties hun informatie
zetten. Lekker handig, maar let op: ik schreef ‘konden’ want in januari is de
nieuwe webstek als donderslag bij heldere hemel uit de lucht gehaald.
Reden: het is te duur. Dat is trouwens waar, want 50.000 euro besteden
aan een site is geld over de balk smijten. Ondergetekende is betrokken bij
het beheren van sites, waarvan de kosten per jaar maar een fractie
bedragen van wat de gemeente investeert.
Maar het geeft geen pas om zomaar een site op zwart te zetten en zo ook
materiaal te verdonkeremanen. Ik kon b.v. diverse verslagen niet meer
terugvinden die ik nodig had voor het maken van deze krant.
Herstel geëist
We hebben de gemeenteraad gevraagd ervoor te zorgen dat de site snel
weer in de lucht komt tegen veel lagere kosten en ervoor te zorgen dat de
gegevens behouden blijven. Gebeurt dat laatste niet dan moeten we
mogelijk aangifte tegen de gemeente doen van diefstal.
Niet alleen voor Ard Ridderbos, redacteur van de site was dit allemaal een
onaangename verrassing, dat was ook het geval voor Hans van Hal, die
jaren lang onze oude site beheerde en betrokken was bij het overbrengen
van de informatie naar de nieuwe site.

Rechts een beeld van de onklaar
gemaakte website. Je kunt nergens
meer op klikken.
Zon- en windenergie
Het bestuur ondernam op actie tegen
plannen voor het plaatsen van
zonnepanelen in het buitengebied. Wij
zijn er voor dat deze op daken worden
geplaatst. Ook is bezwaar aangetekend
tegen de komst van hele grote
windturbines op Vlissingen-Oost
wegens de gevreesde overlast voor
bewoners van Binnendijk, Klompenpad
en Sint Jooslandstraat. Zie ook de
uitnodiging voor de raadpleging van de
inwoners op 5 maart.
Werkgroep Trekdijk
De leden van de groep hebben heel
veel werk
verzet, maar helaas leidde dat niet tot het gewenste resultaat. Maar de
strijd is nog niet definitief verloren. Dat blijkt uit het stuk van Hans van Hal,
elders in dit blad.
Gescheiden afval
Het is best mogelijk dat u bij de
inzamelplaats voor gescheiden
afval aan de Quarleshavenstraat
op overvolle bakken stuitte.
Vooral die voor plastic puilen
vaak uit. Dat materiaal wordt in
grote hoeveelheden gedumpt.
Ook worden er luiers
achtergelaten. Dat blijkt uit
foto’s die iemand ons toestuurde.
Vriendelijk verzoek om bij
ongemak het nummer 140118 te
bellen.
Dan worden volle bakken meestal
spoedig alsnog geleegd.

Bomen. De in- en uitgang van het dorp langs de Weizichtweg is opgeknapt.
Dat komt doordat Waterschap Scheldestromen op 8 januari flinke bomen liet
planten. Deze vervangen de oude beplanting die ten onder ging tijdens de
droge zomers van de afgelopen jaren.
Bestuur. Lia Zwemer heeft vanwege ernstige ziekte haar taak als secretaris
opgeschort. Het bestuur nam hiervan met verslagenheid kennis. Ook vanaf
deze plaats ons hartelijke medeleven toegewenst.
Jos Vastenhoud wil het bestuur versterken. Hij zal ook dienen als schakel
tussen bestuur en Werkgroep Trekdijk. Hartelijk welkom Jos, heel fijn dat je
hiertoe bereid bent.
Tenslotte. Wie de verslagen en aankondigingen leest van activiteiten komt
tot de conclusie dat Nieuwland een levendig dorp is. Hier is altijd wat te
doen. Mooi toch! Wim Staat (waarnemend secretaris)
Uitnodiging planten jubileumboom op 4 maart
De boom die de gemeente Middelburg schonk wegens het vijftigjarig
bestaan van onze vereniging wordt woensdag 4 maart om 11.45 uur onthuld
in de Leefkuil. Dat gebeurt door dorpswethouder Carla Doorn, in
aanwezigheid van kinderen van basisschool De Lonneboot.
Het bestuur
Dorpskrant weer in een andere jasje
Het is u natuurlijk al opgevallen de voorkant van het u wel bekende krantje
is gewijzigd wat betreft de kleur, doordat de krant op een andere wijze
gedrukt wordt is het nu mogelijk dat iedere krant er anders uit gaat zien
Ook de binnenzijde is drastisch gewijzigd, want voortaan worden alle
pagina’s in kleur gedrukt dit houd in dat de foto’s die voorheen op de
middenpagina werden gezet nu gewoon in het betreffende stuk test staan.
Het was altijd al een mooi krantje, dat is met deze wijziging nog sterker
geworden.
De redactie.

Betaling contributie 2020 Dorpsvereniging
februari 2020
Geachte bewoner,
Evenals vorig jaar bedraagt de contributie € 4,00 per huishouden.
Hiermee steunt u de dorpsvereniging in het behartigen van de belangen van
de inwoners en het leefbaar houden van ons dorp. Ook is het daardoor
mogelijk 5 maal per jaar de dorpskrant in het hele dorp te verspreiden.
We verzoeken u de contributie uiterlijk 30 maart 2020 over te maken
naar:
•
•

Rekeningnummer: NL86 RABO 0303851783
Ten name van:
Dorpsvereniging Nieuw en Sint
Joosland

Onder vermelding van:
•
•

Contributie 2020
Straat + huisnummer

Contant betalen liever niet, maar blijft mogelijk
De leden, die in september de contributie nog niet hebben betaald, krijgen
een persoonlijke brief met het verzoek de contributie alsnog over te maken,
of deze af te (laten) geven bij één der bestuursleden.
Mocht u de contributie voor 2020 al hebben betaald, dan is dit verzoek niet
voor u bedoeld.
Namens het bestuur alvast vriendelijk dank voor de te nemen moeite.
Wilt u bij vragen of opmerkingen over de contributie contact opnemen met:
Jan Gabriëlse, penningmeester, tel. 465964, of per e-mail:
jannet@zeelandnet.nl

Raad besluit tot wat kleiner
bedrijventerrein Trekdijk
De gemeenteraad heeft 14 november gekozen voor het adviesscenario van
het college. Het college beschouwt dit als een compromis van de voorstellen
van de werkgroep Trekdijk en de Middelburgse Bedrijvenclub.
Verschillen met eerder besluit van januari 2018

Het bedrijventerrein wordt wat kleiner: 14,7 in plaats van 18 hectare en
begint vanuit het dorp gezien pas achter de hoogspanningslijn. De daardoor
bredere bufferzone zal in overleg met de Nieuwlanders groen worden
ingevuld, bijvoorbeeld als boomgaard. Voor het verst van het dorp gelegen
deel is de maximum milieucategorie verlaagd van 4,1 naar 3,2. De rest van
het terrein wordt hooguit categorie 3.1. Er komt een landbouwroute, zodat
ook de hinderlijke dumpers buiten het dorp om van en naar Vlissingen-Oost
kunnen rijden. Wel blijft de verkeersveiligheid op de Weizichtweg een punt
van zorg. Volgens het college zouden namelijk enkele
transportondernemingen naar de Trekdijk willen verhuizen.
Teleurstelling overheerst.
Wij zijn teleurgesteld omdat met dit compromis vooral aan de wensen van
de Middelburgse Bedrijvenclub tegemoet is gekomen. We hadden na meer
dan een jaar participeren op meer gerekend. Het was vooral teleurstellend
dat een voorstel om eerst de haalbaarheid van ons scenario onafhankelijk te
laten onderzoeken geen steun kreeg van de coalitiepartijen, inclusief de
LPM.
Ons voorstel
In ons scenario was naast een deel bedrijventerrein ook tijdelijke huisvesting
van arbeidsmigranten, een klein zonnepark en een gezondheidscentrum
voorzien. Ook zou het sportcomplex naar de Trekdijk verhuizen. Dan komt
bijna 4 hectare ruimte vrij op de huidige locatie. De daardoor mogelijke
nieuwbouw kan tot behoud of verruiming van de zo spaarzame
voorzieningen in ons dorp leiden. Dit was overigens één van de ideeën, die
na een oproep door bewoners zijn ingediend.
Als werkgroep geven we de hoop nog niet op. We willen ons samen met de
dorpsvereniging nogmaals overtuigen van voldoende draagvlak voor ons
scenario. Als het bovendien lukt om onafhankelijk te laten aantonen dat dit
ook financieel haalbaar is, zullen we alsnog alles op alles zetten om dit plan
gerealiseerd te krijgen. En zoals pas nog in de PZC stond, blijft de
werkgroep meedenken aan andere invullingen, zoals een zoetwaterbassin.
Voor/nadelen en Marinierskazerne
Dankzij het participatieproces is het eerder genomen besluit in 2018 met 2
jaar vertraagd en met genoemde aanpassingen is het wat minder
bedreigend. Een nadeel is dat afgelopen jaar de vraag naar bedrijventerrein
is toegenomen. Maar als de Marinierskazerne in Vlissingen niet doorgaat,
komt er 10-tallen hectaren zelfs geschiktere grond voor bedrijventerrein
beschikbaar in de regio. Het is niet uitgesloten dat de Provincie dan een
bedrijventerrein aan de Trekdijk niet toestaat.

Werkgroep Trekdijk is uitgebreid
Harrie Kokx en Jos Vastenhout hebben aangeboden de werkgroep te
versterken. Dat komt goed van pas. De grootste drukte met het
participatieproces lijkt achter de rug, maar in overleg met de
dorpsvereniging en met steun van diverse instanties wordt bekeken of en
hoe we bezwaren tegen het raadsbesluit in kunnen brengen. Met Harrie en
Jos erbij kunnen we onze taken nog beter verdelen.
Hans van Hal

Werkgroep Trekdijk

Ledenvergadering Dorpsvereniging/ Dorpstafel
Het bestuur van Dorpsvereniging Nieuw- en Sint Joosland
nodigt u hartelijk uit tot het bijwonen van de jaarlijkse
algemene ledenvergadering en tevens dorpstafel.
Datum: 2 april 2020. Plaats: Durps’uus op d’n oek
Aanvang 20.00uur
Zaal open 19.30 uur
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Agenda ledenvergadering
Opening
Verslag ledenvergadering 28 mei. Zie verderop
Jaarverslag secretaris (zie verderop in deze dorpskrant)
Financiële stukken
financieel overzicht 2019
Verslag kascontrolecommissie.
Ard Ridderbos en Rob Hetzinger hebben de kas
gecontroleerd.
Bestuur verkiezing
Rondvraag
Sluiting ledenvergadering
Dorpstafel

Op dit moment is de definitieve agenda nog niet bekend.

Notulen ledenvergadering Dorpsvereniging Nieuw- en Sint
Joosland 28-05-2019
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom.
2. Verslag ledenvergadering 17-05-2018
Er zijn geen op of aanmerkingen op het verslag.
3. Jaarverslag 2018
Per abuis is het jaarverslag 2018 niet in de Dorpskrant gepubliceerd.
De voorzitter geeft aan dat het in de eerstvolgende krant zal komen.
4. Financieel overzicht 2018
Er zijn geen op of aanmerkingen op het financieel verslag.
5. Kascontrole
Kascontrolecommissie heeft geen op of aanmerkingen. De
controlecommissie bestond dit jaar uit Gert Jan Ridderbos en Tannie de
Klerk. Omdat Tannie het werk voor het 2e jaar heeft gedaan zoeken we voor
haar een vervanger. Rob Hertzinger meld zich hiervoor aan.
6. Bestuur
Krina de Visser en Conny van Koeveringe zijn aftredend. Krina is herkiesbaar
en wordt met algemene stemmen herkozen. Conny is niet herkiesbaar. Ze
wordt vanaf deze plaats nogmaals hartelijk bedankt voor haar werk in het
bestuur. Het bestuur is blij met nieuwe bestuurslid Arjan Westerneng, de
vergadering ook. Blijft er nog een vacature om tot een voltallig bestuur te
komen. De voorzitter vraagt hiervoor Gert-Jan Ridderbos, hij is bereid een
aantal keren mee te kijken in de bestuursvergadering en zal daarna een
beslissing nemen hierover.
7. Rondvraag
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.
8. Sluiting
De voorzitter sluit de ledenvergadering af.
Dorpsvereniging Nieuw- en Sint Joosland
Jaarverslag 2019
Het bestuur vergaderde in 2019 6 keer. Vertegenwoordigers van het bestuur
waren ook aanwezig tijdens diverse vergaderingen over de viering van het
50-jarig bestaan. De algemene ledenvergadering met aansluitend de
dorpstafel is gehouden op 28 mei. De 2e dorpstafel is gehouden op 21
november. Beide werden goed bezocht. Er zijn 5 dorpskranten uitgegeven in
2019.

De volgende zaken kwamen aan de orde:
Financiën
Ontvangen subsidie Gemeente Middelburg:1500 euro. Zie voor details het
financieel overzicht 2019.
Jubileum
In verband met het 50-jarig bestaan van de vereniging werkte het bestuur
mee aan het dorpsfeest op vrijdag 16 en zaterdag 17 augustus. Dat
gebeurde op vrijdag met een drukbezochte receptie in het dorpshuis,
waarbij diverse oud-bestuursleden aanwezig waren. Cees van den
Bovenkamp presenteerde tijdens die bijeenkomst ‘Uitgebeeld verleden van
Nieuw- en Sint Joosland’, waaraan het bestuur heeft meegewerkt. Dit
jubileumboek was weldra uitverkocht, zodat enkele maanden daarna een
tweede druk verscheen. De tweede dag van het feest regende het zo veel
dat een flink deel van de festiviteiten voortijdig moest worden beëindigd.
Leefkuil
In het verslagjaar is de omgeving van de leefkuil heringericht. Zo zijn er
hekken geplaatst om de toegankelijkheid te bemoeilijken voor mensen die
hier fietsend passeren. Helaas leidde dat niet tot het gewenste resultaat.
Nog altijd passeren hier mensen met hun rijwiel, hetgeen soms gevaarlijke
situaties oplevert. Bovendien sneuvelden er enkele parkeerplaatsen aan de
Van Akenstraat.
Trekdijk De ontwikkelingen rondom de Trekdijk als toekomstig
bedrijventerrein waren opnieuw het onderwerp van veelvuldig overleg.
Daarbij wordt heel veel werk verzet door de onder de Dorpsvereniging
ressorterende Werkgroep Trekdijk. Het thema is ook aan de orde geweest
tijdens de Dorpstafels. Een groot aantal inwoners nam deel aan
demonstraties bij het stadskantoor en andere acties rond de kwestie
Trekdijk,
Zonneparken Het bestuur boog zich tijdens het verslagjaar over de
problematiek van mogelijke zonneparken in het buitengebied. Dat ging
gepaard met overleg met politieke partijen en inspraak.
Leefbaarheid
N.a.v. de ernstige vuurwerkoverlast op Oudejaarsavond 2018 is diverse
malen overlegd met de autoriteiten. De veroorzakers werden aangesproken
op hun gedrag. Ook is met ouders gesproken. Uiteindelijk is in november op
initiatief van beheerder Peter Nijssen besloten tijdens de jaarwisseling het
dorpshuis open te stellen en daar gelegenheid te bieden de jaarwisseling te
vieren. Dat gebeurde in overleg met zowel jeugdige inwoners van het dorp,
het bestuur, het gemeentebestuur en de politie. Uiteindelijk leidt dit tot het
beoogde resultaat. De jaarwisseling 2019/20 verloopt veel rustiger.

WhatsApp
In de loop van het verslagjaar is gewerkt aan het oprichten van een
WhatsApp-groep, die wellicht in 2020 vorm zal krijgen.
Website/informatie
Aart Ridderbos is beheerder van de nieuwe website. Deze is kort na de
jaarwisseling 2019/20 door de gemeente op zwart gezet, terwijl wij onze
oude hebben afgestoten. Dit betekent o.m. dat de agenda’s niet meer
zichtbaar zijn evenals een verslagen en andere data.
Kranslegging
Op 1 november vond de kranslegging bij het monument voor de gevallenen
uit de Tweede Wereldoorlog plaats op de begraafplaats. Een afvaardiging
van het bestuur nam aan deze plechtigheid deel.
Wim Staat, waarnemend secretaris

Verhuizing
Hans en Marjolijn van
Paassen gaan verhuizen
vanaf medio 14 maart
Is het nieuwe adres:
Roerstraat 21
4388RV Oost-Souburg
Tel. Nr blijft ongewijzigd
06-52643030

Financieel overzicht 2019
Beginsaldo
1-1-2019
Ontvangste
n
Subsidie Gem. Middelburg

€ 1.385,00

Advertenties

€ 1.915,00

Contributies

€ 1.803,00

Rabobank Clubkas

€ 670,58

Bijdrage Groencheque Gemeente

€ 302,88

Bijdrage welkomstborden

€ 240,00

Vergoeding Gemeente Middelburg Participatiefonds

€ 900,00

Uitgaven

Kosten inzake participatiefonds

€ 610,83

Onkosten bestuursvergaderingen

€ 121,50

Onkosten werkgroep Trekdijk

€ 539,33

Drukkerijkosten dorpskrant

€ 4.501,36

Kosten inzake Welkomstborden

€ 1.055,49

Bestuursvergoedingen

€ 225,00

Vergoeding redactie Dorpskrant

€ 100,00

Kosten website

€ 83,49

Bankkosten

€ 225,43

Kosten en Baten Jubileum-/Zomerfeest

€ 381,73

Uitgaven vanuit Wijktafelbudget

€ 600,00

Overige kosten

€ 836,00

Totaal:

€ 7.598,19

Saldo

€ 8.109,22

Eindsaldo 31-12-2019

€ 8.109,48

De penningmeester

€ 8.898,43

Bijeenkomst Dorpstafel dd. 21 nov. 2019. Durps ‘uus. Aanvang 20.00 uur.
1. Opening en vaststelling agenda.
De voorzitter, Krina de Visser, opent de vergadering, verwelkomt de
aanwezigen en stelt, desgevraagd, vast dat er geen agendapunten hoeven
te worden toegevoegd.
2. Mededelingen.
Het is voor Rianne van Iwaarden de laatste Dorpstafel die zij in Nieuw- en
Sint Joosland zal meemaken. Zij maakt van de gelegenheid gebruik afscheid
te nemen van de inwoners.
Zij verkeerde nogal eens in een lastige positie tussen de bewoners en de
Gemeente.
Zij dankt de Dorpsvereniging voor de goede samenwerking. Met name
Krina de Visser, maar ook Hans van Hal voor het “in de lucht houden” van
de oude website. Ard Ridderbos is de beheerder van de nieuwe website en
Facebook pagina. Aan hem kunnen berichten worden toegestuurd. Bij het
verschijnen van die berichten is het niet de bedoeling hem “scheef aan te
kijken”. Immers hij vervult niet de rol van moderator. De afzender is
verantwoordelijk voor het bericht.
3. Verslag van de Dorpstafel van 28 mei 2019.
Het verslag wordt aan de orde gesteld. De tekst leidt niet tot op- of
aanmerkingen. Het verslag wordt, met dank aan de notulist, aanvaard.
4. Vragen aan Politie en Handhaving.
De heer Theo Meijboom stelt zich voor. Hij is aan Nieuw- en Sint Joosland
verbonden als wijkagent.
Zijn er opmerkingen uit de vergadering?
- Verzoek om snelheid metingen op de Oude Rijksweg. Ofschoon hier een
30 km. gebod geldt, komt het maar al te vaak voor dat de weg als race baan
gebruikt lijkt te worden
- De Scheldepoortstraat is een éénrichting straat. Nochtans zijn er steeds
weer lieden die dit gebod gaarne overtreden en tegen de rijrichting in rijden.
- Ook de Molendijk richting Veerstraat is een éénrichting straat. En ook hier
wordt dit gebod opgevat als een geheel vrijblijvend advies.
Vraag: Is het mogelijk aan deze overtredingen van Politie zijde aandacht te
besteden?
De heer Meijboom wordt alle succes toegewenst.
5. Peilen van belangstelling voor het oprichten van een
WhatsAppgroep en toelichting daarop.
Dit onderwerp wordt toegelicht door Wilco en Janet v.d. Weele.
Het belangrijkste doel van zo’n groep is buurtpreventie.
De afkorting die hiervoor wordt gebruikt is : WABP ofwel

WhatsAppBuurtPreventie. Het is van belang dat mogelijke deelnemers
beschikken over een toestel waarop het App mechaniek kan worden
geplaatst. Door het invoeren van het mobiele telefoonnummer kan men zich
eenvoudig aansluiten bij die groep. De WABP kan een aanvulling zijn voor
het optreden van de politie.
Enkele voorbeelden worden genoemd.
Een persoon die zich op slinkse wijze de toegang tot de achtertuin weet te
forceren en die zich vervolgens verdacht gedraagt. Wanneer het voldoende
ernstig lijkt, kan zelfs 112 gebeld worden.
Dit gegeven kan bliksemsnel door de groep worden gedeeld, waarna de
deelnemers extra kunnen opletten. De vervolgens te hanteren procedure
wordt aangeduid met de letters: S.A.A.R., wat wil zeggen: Signaleren,
Alarmeren, Appen, Reageren. Mocht er belangstelling zijn op toe te treden,
dan worden de aanwezigen verzocht hun telefoonnummer op de
presentielijst te vermelden. Ook kunnen zij contact opnemen met de
telefoonnummers van Wilco en Janet t.w. 0623582800 of 0625362150.
Voorts werd het idee geopperd een aanmeldingsformulier in de Dorpskrant
te plaatsen. Tot besluit nog even dit. Het is niet de bedoeling dat de
Wijkagent zich aansluit bij de Groep. Dit zou zijn welverdiende
verlofperioden kunnen verstoren.
Mocht u als deelnemer bevreesd zijn bij voortduring gestoord te worden in
uw nachtrust, dan wordt u vriendelijk geadviseerd uw ‘mobiel’ uit te zetten.
6. Vuurwerk(overlast) Vraag om ‘input’ vanuit de zaal.
In zijn algemeenheid: bij ernstige hinder bel : 0900-8844 (alg. politienr.)
De GemeenteRaad wil graag met de bewoners in gesprek Om zoveel
mogelijk ideeën te verzamelen heeft Rianne een aantal lijsten opgehangen
waarop d.m.v. stickers de verschillende suggesties en meningen kunnen
worden opgeplakt.
De resultaten zullen door de Wijkmanager worden verzameld en dienen ter
verrijking van de discussies in de GemeenteRaad.
Opgemerkt wordt dat praktisch ieder weekend er wel sprake is van geknal.
Wie daarvoor verantwoordelijk is weet niemand.
Enfin, maar eens kijken wat het verzamelen van de meningen oplevert.
Tijdens de nu aangekondigde PAUZE wordt veelvuldig “geplakt”.
7. Ontwikkelingen rondom “Trekdijk” .
John de Rijke geeft een overzicht van de gang van zaken in de overlegsfeer,
het Participatieteam genoemd.
Zoals bekend vertegenwoordigt de werkgroep Trekdijk, als afgevaardigde
van de Dorpsvereniging, de inwoners van Nieuw- en Sint Joosland.
Binnen dit participatieteam heeft de Werkgroep intensief gezocht naar een
andere invulling dan een bedrijventerrein.

Getoond worden 2 scenario’s. Bij scenario 1 kunnen verscheidene invullingen
naast elkaar worden gelegd. Bij de verschillende invullingen zijn bovendien
externe geïnteresseerden gevonden die zich voor de aan te leggen zaken
zouden willen inzetten.
Scenario 1 biedt nog allerlei mogelijkheden om te veranderen.
Daartegenover staat scenario 4. Hier is duidelijk gekozen voor een
bedrijventerrein. Aanvankelijk was er sprake van een categorie 4.1, wat
betekent, en daar werd verzet tegen aangetekend, een grote kans op sterke
overlast voor de woonplaats Nieuw- en Sint Joosland. Met name stank,
lawaai, stof en , mogelijk, ongedierte.
De GemeenteRaad heeft gekozen voor scenario 4, MAAR ziet af van de
categorie 4.1. Deze zwaarste categorie is verlaagd naar 3.2. Wat natuurlijk
al een stuk scheelt, maar zeker nog niet naar de zin is van de Werkgroep.
Er volgt een uitgebreide toelichting welke bedrijven in welke milieucategorie
voorkomen. Hans van Hal vult aan, dat ondanks de lagere milieucategorie
nog steeds sprake kan zijn van de vestiging van transportbedrijven. Het
daarmee gepaard gaande vele vrachtverkeer en de extra kruisingen op de
Weizichtweg lijkt hem niet bevorderlijk voor de verkeersveiligheid.
Gezegd dient dat van de kant van de MBC alsmede de Gemeente de inbreng
in het participatieproces niet erg groot is geweest. Zij hadden slechts één
oplossing voor de Trekdijk, en dat bleek steeds weer een bedrijventerrein.
Een bijzonder frustrerende situatie die het werk van de werkgroep, ook in
mentaal opzicht, zwaar belastte.
Het is de droom van John ( en van de Werkgroep) een invulling van de
Trekdijk te bereiken waarvan tot in lengte van jaren kinderen en
kleinkinderen kunnen genieten.
8. Diverse mededelingen van de Dorpswethouder, Dorpsmanager,
Dorpsvereniging en Teams van Dorp van de Toekomst.
- De Dorpswethouder. Zij meldt dat de Raad veel respect heeft voor het vele
werk dat de werkgroep Trekdijk heeft verzet.
Voorts meldt zij dat het samenwerkingsverband “Porthos” ophoudt te
bestaan. De voorheen deelnemende Gemeenten nemen die taak weer voor
eigen rekening. In Middelburg zal het loket worden gevestigd in het
Stadskantoor.
- De Dorpsmanager. Rianne zal opnieuw een spreekuur houden samen met
de wijkagent. De datum is : 3 december 2019.
-De leefkuil zal worden voorzien van een boom die door de gemeente werd
aangeboden ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de
Dorpsvereniging. Ben van de Waart toont een drietal bomen die voor
plaatsing in aanmerking zouden kunnen komen.

Achtereenvolgens: een tamme kastanje, een rode beuk, en een prachtig
bloeiende boom van Mediterrane afkomst.
Voor de laatste boom wordt gekozen.
Maar kan die boom wel in de kuil worden geplaatst? Immers , er lagen nogal
wat tegels in. Ben verzekert de vergadering dat die tegels zijn verwijderd,
bovendien is de afwatering verlegd en de kuil van nieuwe grond voorzien.
- Langs de Weizichtweg, bij de ingang van het dorp, staan al jaren een stel
staken die niet zo aantrekkelijk meer zijn. Ook hier worden nieuwe bomen
geplaatst. Het Waterschap zal daarvoor zorg dragen.
- Het “Nieuwe afvalbeleid” dat per 1.1.’20 zou ingaan, is nog een jaartje
uitgesteld naar 1.1.’21.
9. Aanvragen dorpstafelbudget.( in te zien op de dorpstafel)
Er zijn drie aanvragen. Dorp in beweging, specifiek voor de jeugd, vraagt om
een bijdrage van € 250,-- . Dit wordt gehonoreerd.
Voor de biljarters. Er moet slijtage hersteld worden, de biljarts worden
intensief gebruikt. De club vraagt om € 350,-- Deze aanvraag wordt
eveneens gehonoreerd
De Ringrijders vragen een bedrag van € 600,-- voor twee wedstrijden. De
opbouw, afbraak en het smetteloos schoon maken. Deze aanvraag wordt, na
enige gemoedelijke discussie, eveneens gehonoreerd.
En passant wordt geïnformeerd naar de hoogte van het dorpsbudget. Dit
blijkt te gaan om een totaal van € 3.770,-10. Rondvraag.
De naam van de website luidt: www.nieuwsintjoosland.nl. Via
info@nieuwensintjoosland.nl kunnen op deze website allerlei activiteiten
worden gemeld.
De heer Fritz breekt een lans voor het behoud van het sportvelden van de
voetbalvereniging. Hij heeft al 3 verhuizingen in zijn loopbaan meegemaakt.
Hij zou het zonde vinden wanneer het sportpark naar de Trekdijk zou
moeten verhuizen en voorspelt dan het einde van de voetbalvereniging
Nieuwland.
Tenslotte wordt Rianne van Iwaarden door Krina de Visser nadrukkelijk
bedankt voor haar vele activiteiten ten dienste van Nieuw- en Sint Joosland.
Zij draagt daartoe een complete lijst van bijdragen voor in dichtvorm.
Tenslotte schenkt zij Rianne een symbolisch presentje namens de
Dorpsvereniging.
Zij wenst haar heel veel succes in haar nieuwe functie. Wellicht verdwijnt zij
uit het oog, maar niet uit het hart.
- Hiermee wordt de vergadering besloten, met dank voor ieders
aanwezigheid en gewaardeerde inbreng.
Voor verslag, A.G. Vluggen.

WABP (WhatsApp Buurt Preventie )
We willen kort uitleggen, wat WABP inhoud, en wat hiervan het belang is, in
ons dorp.
We hebben pas geleden over WABP een korte presentatie gehouden in Ons
Dorpshuis in ons dorp tijdens de Dorpstafel op jl. 21 november 2019.
Een WABP groep is een groep in de chat WhatsApp, waar buurtbewoners
elkaar kunnen attenderen op verdachte en alarmerende situaties in de
buurt.
U belt allereerst de politie, als u iets verdachts opmerkt.
De politie was ook ter plaatse in ons dorpshuis, tijdens de dorpstafel toen
wij onze presentatie deden, en die staat er ook achter, en vind dit een goed
initiatief, de politie vertelde liever voor niets te komen, als dat ze niet
gebeld worden. Als u wat verdachts ziet.
Buurtbewoners die lid zijn van deze groep, kunnen elkaar snel op de hoogte
kunnen brengen van alarmerende situaties zoals een inbraak of een
verdacht persoon in de buurt.
Op deze manier kunnen buren met elkaar op laagdrempelige manier hun
buurt veiliger krijgen en houden, en kan de politie sneller ter plaatse zijn. Als
de buurt op deze manier helpt. De personen die in de WABP zitten, zijn dus
de oren en ogen van de politie, hoe meer mensen er in de WABP zitten, hoe
veiliger dat dus is, dat zult u wel begrijpen.
Mensen die media gebruik moeilijk
vinden, krijgen van de gemeente een
cursus in ons dorpshuis hoe ze dit moeten
doen. Dit is op de dorpstafel van 21
november 2019 besproken, en hierover
vind u verder informatie in deze krant.
Als we veel deelnemers in onze groep
hebben wordt er door de gemeente een
bord met “Attentie WhatsApp Buurt Preventie” geplaatst. U zult die borden
vast wel kennen, uit andere dorpen.
Wij, Wilco en Janet van der Weele uit Zeeburgstraat 15 zijn de oprichters
van de WABP in ons dorp.
U kunt u zelf aanmelden via deze telefoonnummers: Wilco: 0623582800,
Janet: 0625362150, dit kan heel makkelijk, door een WhattsApp naar 1 van
deze nummers te sturen, met als tekst dat u in de WABP wil deelnemen.
Groeten, Wilco en Janet van der Weele.

Jeugdactiviteiten Nieuwland
De allereerste activiteit voor dit jaar zit er alweer op!
Filmavond Vrijdag 17 januari
Meer dan 80 kinderen kwamen film kijken en frietjes eten in de kantine van
VV Nieuwland.
De frietbakkers hebben hun werk gehad! De jongsten konden zo van tafel
de frietjes eten. Het was een gezellige middag en avond!
Lampionnenoptocht Vrijdag 6 maart
We verzamelen om 19.00 uur bij Kiekeboe en gaan dan met lampionnen
door het dorp. Muzikaal ondersteund door Onda. Als we terug zijn is er
warme chocolademelk met iets lekkers.
Zelf je lampion meenemen, meelopen is gratis, we vragen een vrijwillige
bijdrage.
Meer informatie over de activiteiten kun je vinden op onze Facebookpagina
en op de flyers die we in het dorp ophangen.
Heb je nog leuke ideeën over wat we kunnen organiseren? Neem dan
contact met ons op.
Jacqueline, Patricicia, Kim en Michelle

Leuke klussen tijdens NLdoet: doe je
mee?

Op 13 en 14 maart vindt NLdoet plaats, de
grootste vrijwilligersactie van Nederland.
Ook in de gemeente Middelburg zijn er veel leuke klussen waarbij jouw hulp
van harte welkom is. Er zijn ruim 25 klussen aangemeld door organisaties.
Het varieert van het ombouwen van oude PTT telefoons tot het opknappen
van de tuin bij een woongroep en van pannenkoeken bakken met bewoners
tot het planten van het Voedselbos en nog veel meer.
Op www.nldoet.nl vind je een overzicht van alle klussen waarbij je kunt
gaan helpen (ook kun je je er direct aanmelden). Dit kan individueel maar
het is natuurlijk ook leuk om samen met een vriend of vriendin, je team of je
gezin te gaan helpen.
Als je nog vragen hebt over NLdoet of over vrijwilligerswerk in het
algemeen: bel of mail ons gerust, we denken graag met je mee!
Sacha, Janneke, Eline en Rianne
Vrijwilligerssteunpunt Samen Vrijwillig (Welzijn Middelburg)
vrijwilliger@welzijnmiddelburg.nl / 0118-727027

Huisartsenpraktijk J.C.Ponten
Praktijk:
Tot onze vreugde komt dokter Verdijk per 1 maart weer terug van haar
zwangerschapsverlof. Zij is in november bevallen van een gezonde dochter,
Louise. Ze blijft op maandag, donderdag en vrijdag werken met dien
verstande dat ze in Nieuwland op de donderdagen pas om 9 uur begint. In
de maanden juli en augustus werkt ze niet op de maandagen, mede
i.v.m.haar kinderen.
Ik ben dokter v. Zwieten zeer erkentelijk voor zijn hulp de afgelopen
maanden. Hij werkt vrijdag 7 februari voor het laatst. We zijn bezig met
extra hulp in de zomermaanden te zoeken, ook i.v.m. de waarneming voor
de Getijdenmolen. Dit lijkt allemaal te lukken en ik zal hier in de volgende
dorpskrant meer over kunnen zeggen.
Apotheek
Half januari werden we onaangenaam verrast door onze farmaceutische
groothandel met het feit dat ze, zonder informatie vooraf ,over waren
gegaan op leveringen 2x per week i.p.v. 5x per week. Dit was geheel tegen
de afspraak en we stonden voor een voldongen feit. Voor Anneke een hele
klus. Nogmaals vraag ik u om mee te denken en uw medicatie zo vroeg
mogelijk te herhalen. U moet zich daarbij realiseren dat we nu op dinsdag
en donderdag geleverd krijgen. We moeten dus met een wat grotere
voorraad werken en u zult regelmatig een dag langer op uw medicijnen
moeten wachten. Dit geldt niet voor spoedrecepten.
Astma
Het komend jaar gaan we wat extra aandacht besteden aan astma .We
nodigen een aantal mensen die “puffers” gebruiken uit voor een
spirometrie( = longinhoudstest) en kijken of de medicijnen nog wel
toereikend zijn.
Dat betekent ook dat Anneke de mogelijkheid biedt om apart bij haar te
komen voor inhalatie-instructie. Dit geldt voor nieuwe gebruikers in ieder
geval en ook mensen die al lang “puffers” gebruiken zijn welkom. Het blijkt
uit onderzoek dat er nog veel verbeterd kan aan de inhalatietechniek .
Het is zeer aan te bevelen om inhalatiemedicijnen vlak voor 12 uur te halen
of tegen 17.00u. Dan heeft Anneke de mogelijkheid om het uit te leggen
dan wel een afspraak met u te maken om er apart even voor terug te
komen. Anneke zal ook bekijken of u wel de juiste puffer gebruikt aangezien
er erg veel nieuwe vormen in de handel zijn gekomen.
Hierbij geldt natuurlijk dat u zelf de medicijnen moet ophalen en niet
iemand anders moet sturen.

Telefoonnummers
Nogmaals het verzoek om uw actuele telefoonnummer aan ons door te
geven. Vooral 06 nummers veranderen nogal eens. Tevens wil ik u erop
wijzen dat wij vanuit de praktijk meestal met een afgeschermd nummer
bellen. We krijgen dan soms te horen dat het nummer dat we bellen van
een patiënt geen gehoor geeft als met een afgeschermd nummer wordt
gebeld. Om die reden kunnen we met enige regelmaat iemand niet
bereiken.
Afwezig:
Mijn studievriend dokter Eijsbouts( voormalig huisarts in Son) heeft
gevraagd nog eens een weekje in de praktijk te mogen werken. Hij zal er
zijn( in Middelburg) van 9 t/m 13 maart. Dokter Verdijk en mijn zoon zullen
er die week ook zijn.
Vrienden van Tinca”
Het is jammer maar onze laatste vracht naar Tinca en omgeving in
Roemenië zal plaats vinden op 21 maart 2020. Daar het niet mogelijk is
gebleken om vrijwilligers te vinden om dit voor te zetten en de leeftijd van
de vrijwilligers die het nu organiseren ook steeds meer oploopt hebben wij
besloten nog éénmaal een transport te verzorgen.
Om dit transport mogelijk te maken gaan leerlingen van “De Lonneboot” in
de week van 17 tot 21 februari langs de deuren om voedsel in te zamelen
voor de pakketten die worden meegenomen. De kinderen komen langs met
een lijst waarop de verschillende benodigde boodschappen staan
aangegeven. Misschien kunt u iets missen?
Benodigde boodschappen per pakket: 1 pot jam, 1 pot appelstroop, 1 pot
chocopasta, 2x1 kg suiker, 2x1 kg bloem, 2x1liter slaolie, 2x1 pond
macaroni, 2x1 pond rijst, 2 zakjes rozijnen, 1 ontbijtkoek, 1 reep chocolade
puur, 1 reep chocolade melk, 3 stukjes zeep en 1 blik groente.
Wij hopen dat vele boodschappen worden opgehaald.
Alvast bedankt namens “Vrienden van Tinca”

O.N.D.A. –Nieuws
We willen u allereerst hartelijk bedanken voor uw steun mocht u een
overheerlijke gevulde speculaasstaaf bij O.N.D.A. hebben gekocht. Ik
hoop dat het u gesmaakt heeft!
Op zaterdag 29 februari houdt O.N.D.A. haar zevende Nacht van
Nieuwland in het ‘Durps’uus op d’n oek’ in Nieuw- en Sint Joosland. Het
belooft een spectaculaire avond te worden die u niet mag missen! Zet het in
uw agenda! Kaartjes zijn te reserveren via reserveringenonda@hotmail.com.
Aanvang: 19.30 uur.
Vrijdag 6 maart staat de rondgang voor de Lampionoptocht op het

programma. O.N.D.A. zal de optocht muzikaal begeleiden. De optocht begint
om 19.15 uur bij de Speeltuin in Nieuw- en Sint Joosland.
Op zaterdag 18 april houdt O.N.D.A. een concert in samenwerking met
dansschool van Eijkeren en het ballroompaar Stef en Lisa. Stef en Lisa zullen
tijdens deze avond verschillende demonstraties geven van onder andere de
tango, Engelse wals en de Quikstep. Naast de demonstraties van Stef en
Lisa is er ook ruimte voor vrij dansen. Dat wil zeggen dat u ook van harte
bent uitgenodigd om uw dansschoenen aan te trekken en een dansje te
komen wagen! Het concert vindt plaats bij Van Eijkeren DanceMasters en
begint om 21.00 uur.
Maandag 27 april vieren wij weer Koningsdag. In de ochtend begeleid
O.N.D.A. de optocht in het dorp. Daarna verzorgt O.N.D.A. het jaarlijkse
optreden in het Gasthuis.
We hopen u graag te ontmoeten tijdens onze activiteiten!
Met een muzikale groet,
Marieke Knuijt

Nieuws uit de kerk

Kerkdiensten
N = Nieuwland, R = Ritthem. Aanvang 10 uur, tenzij anders vermeld.
2 februari N Ds. Bouke de Haan. 9 februari R Ds. Huub Smeets. 16 februari
N Ds. Pascal Handschin. 18.00 u N Night of Worship. 23 februari R Ds. V.
Dees-Hinten. 1 maart N Ds. Pieter Overduin. Biddag. 8 maart R Ds. Pascal
Handschin Heilig Avondmaal. 15 maart N Commissie. 18.00 N Night of
Worship 22 maart N Christiaan van Mourik en schoolteam
Kerk &
Schooldienst. 29 maart N Ds. Harold Oechies. 5 april R Ds. Pascal Handschin
Palmpasen. Do. 9 april R 19.30 u Ds. Pascal Handschin Witte Donderdag.
Vrijdag 10 april R 19:30 u Ds. Pascal Handschin Goede Vrijdag. Zaterdag
11 april R 22.00 u Ds. Pascal Handschin Stille Zaterdag. 12 april N Ds.
Pascal Handschin Pasen. 19 april R 10.00. ds P. van Bruggen. N 18. 00 u N
Night of Worship. 26 april N Ds. Auke Hamstra.
De kerkdiensten van de afgelopen 2,5 jaar zijn na te luisteren via de website
www.pknieuwensintjooslandritthem.nl

Ringrijders vereniging
We staan nog aan het begin van 2020 wat het ringrijden betreft. Het jaar
waarin onze vereniging 196 jaar bestaat. De winter gaat langzaam richting z’n
einde alhoewel er van kou (nog) niet veel te merken is geweest. Dit is voor
de natuur misschien niet gewenst, maar menig ringrijder kan het best
plezieren. Er zijn dagen genoeg geweest waarop het prima mogelijk was om
aan je niveau te werken middels het ‘ringlopen’ in de brandgang of in de tuin.

Er zijn misschien zelfs nog fanatiekelingen door de baan geweest in de
wintermaanden om zo ook te paard te blijven trainen. Uiteraard allemaal met
de beste bedoelingen om straks bij de start van het ringrijseizoen 2020 goed
voor de dag te komen. Het ringrijseizoen start voor onze leden op Koningsdag,
maandag 27 april 2020, met een wedstrijd op het Abdijplein in Middelburg.
De verwachting is dat we daar met enkele leden vertegenwoordigt zullen zijn
om de eerste wedstrijd van het seizoen te verrijden samen met onder andere
de leden van Ringrijdersvereniging ‘Nooit Gedacht’ uit Middelburg.
Verder rijden we uiteraard traditiegetrouw ‘Achter de Kerk’ onze
klassementswedstrijd op Pinkster 3, 2 juni 2020. Evenzo zullen we aan het
einde van de zomer, in augustus, nog een tweede wedstrijd organiseren. De
precieze datum houdt u nog van ons tegoed.
Naast onze dorpswedstrijden zijn er nog genoeg andere afdelingswedstrijden
en/of ZRV-wedstrijden waar onze leden actief aan zullen deelnemen. Mocht u
benieuwt zijn waar er komend seizoen allemaal wordt ringgereden, kijk dan
gerust eens op www.ringrijden.nl voor een actuele agenda.
Wij als Ringrijdersvereniging Nieuwland starten binnenkort met onze eerste
ledenvergadering waarna het seizoen dus echt gaat beginnen aan het einde
van april.
Voor de fanatiekelingen dus nog even de tijd om te oefenen en voor de
supporters nog even wachten alvorens de paarden en hun ruiters weer te
bewonderen zijn.
Graag zien we u terug langs de ringrijbaan ‘Achter de Kerk’ of elders in
Walcheren.
Namens het Bestuur van Ringrijdersvereniging Nieuwland.
Bartjan Volmer,
Voorzitter.

Nieuws van Nieuwland in Beweging
DANS DEMO
Op zaterdag 18 januari hebben de meiden en jongen van de oudste
streetdance groep meegedaan aan de dans demo dag in de Kruitmolen.
Het was best even spannend, voor de eerste keer “echt” optreden.
Maar wat hebben ze het goed gedaan!

FREE RUN WORKSHOP
In maart zal er weer een free run workshop gegeven worden. Zodra we de
datum weten, maken we dit bekend.
SPORT DOE MEE MIDDAG
Op vrijdagmiddag 27 maart is er een sport doe mee middag in het
Durpsuus. Iedereen tot en met 9 jaar is welkom van 15.00-17.00 uur. Wat
kun je verwachten:
• Zaal vol toestellen
• Springkussen
• Tussendoor even dansen
• Knutselen
• Iets te eten en drinken
• Demo dansgroepen
STREETDANCE
Op vrijdagmiddag zijn de streetdance lessen:
16.00-16.45 uur: groep 4 jaar en ouder
16.45-17.30 uur: kinderen vanaf 3,5 jaar t/m groep 3
KIJKLES GYM
Op zaterdag 15 februari is er bij de gym een kijk- en mee - doe les.
Iedereen is van harte welkom om te komen kijken of gezellig mee te doen.
De les is van 10.00-11.00 uur. De gymlessen zijn voor kinderen vanaf 2 jaar
tot en met groep 3.
TOTAL BODY WORKOUT
Iedere woensdagavond van 19.30-20.30 uur geeft Mariska in ’t Durpsuus
Total body workout. Ben je benieuwd wat dit is? Kom gerust een keertje
meedoen!
JANTJE BETON
In de week van 2 tot en met 7 maart komen wij langs de deur voor Jantje
Beton. De helft van de opbrengst is voor Nieuwland in Beweging.

Mantelzorgwaardering 2020
Vergeet het niet aan te vragen!
Inwoners van Walcheren die mantelzorg krijgen, kunnen van 1 februari tot
en met 30 april 2020 de mantelzorgwaardering aanvragen. Dit kan bij
Manteling via de website www.mantelingwalcheren.nl of via het
telefoonnummer 0118 553530.
De mantelzorgwaardering dient elk jaar opnieuw aangevraagd te worden.
De hulpvrager kan de waardering aanvragen wanneer zijn of haar
mantelzorger(s) langer dan 3 maanden en meer dan 8 uur per week
mantelzorg verlenen. Als hij/zij hulp krijgt van meerdere mantelzorgers, kan
dit aantal uren bij elkaar opgeteld worden. Ook kinderen vanaf 4 jaar met
een (psychische) of lichamelijke beperking of chronische ziekte, of
hulpvragers die in een verpleeghuis zijn opgenomen kunnen de waardering
aanvragen.
Als degene die de mantelzorg ontvangt niet in staat is het zelf aan te
vragen, dan mag de mantelzorger dit namens hem of haar doen. Belangrijk
is dan om alle gegevens van de hulpvrager, waaronder IBAN-nummer en
burger service nummer bij de hand te hebben.
Na 4 weken krijgt de hulpvrager bericht of de aanvraag gehonoreerd wordt.
Het bedrag wordt gestort op de rekening van de hulpvrager. Die kan het
verdelen over één of meerdere van zijn of haar mantelzorgers.
De drie gemeentes op Walcheren willen met de waardering mantelzorgers
bedanken voor hun inzet. Vergeet dus niet de waardering aan te vragen!

Tuin

Wie heeft er interesse in mijn tuin of een gedeelte ervan, om GRATIS te
gebruiken als moestuin of iets dergelijke.
Door mijn leeftijd wordt mijn tuin te groot voor mijzelf.
Bij belangstelling kunt u contact opnemen met
David Bliek
Tel: 01180601255

Betreft: Omloop van Nieuwland
Nieuw- en Sint Joosland, januari 2020
Geachte bewoner van Nieuw- en St. Joosland,
Na uw volledige medewerking vorige jaar op zaterdag 6 april 2019,
rekenen wij ook dit jaar weer op u! De wedstrijd zal dit jaar zijn op
zaterdag 4 april, dan houden wij wederom de “Ster Omloop van
Nieuwland”. Wij zijn er ons er terdege van bewust dat dit niet
zonder overlast gepaard gaat, maar we willen dit tot een minimum
beperken! De Oude Rijksweg zal gedeeltelijk afgesloten zijn voor
alle verkeer vanaf Sloehavenstraat tot Kerkstraat. In dit gebied
komt de jurybus te staan met digitale tijdwaarneming en dergelijke.
Om deze techniek niet in de war te laten lopen kan/mag er geen
verkeer over. Verder zal de route bereikbaar blijven voor verkeer,
tijdens het passeren van de karavaan zal het wel tijdelijk verkeer uit
veiligheidsoverwegingen afgesloten zijn en kan/zal u enige hinder
ondervinden!
Tips die altijd handig zijn:
• Houd rekening met vertraging, vertrek op tijd.
• Denk aan de veiligheid van deelnemers/vrijwilligers en u zelf.
• Houd u aan aanwijzingen van Verkeersregelaars, als u die niet volgt
wordt aangifte gedaan bij de Politie!
• Kom kijken naar dit mooie evenement!
• Denk aan het op tijd verplaatsen van u auto. Vorige jaar bleek er
onduidelijkheid te bestaan over het parkeren. Het zit namelijk zo:
Het parcours is evenemententerrein. De organisatie mag hier
parkeren cq. gebruik van maken. Wij zorgen ervoor dat auto’s op
tijd weg zijn en niet voor onveilige situaties zorgen. Omwonenden
moeten wel hun auto verwijderen, omdat die ze in de weg kunnen
staan voor de karavaan of voor onveilige situaties kunnen zorgen.
Dit willen we te allen tijde voorkomen!!!

•
•
•

Parkeerverboden gelden vanaf 8.00 uur tot eind evenement.
Start 12.00 uur.
Wij proberen de overlast tot minimum te beperken!!!

Wilt u helpen als verkeersregelaar of iets dergelijks? Zonder uw hulp kunnen
we niet en als u zich wilt opgeven en/of meer informatie wil, neem dan
contact op via onderstaande e-mail adressen!!!
Wij hopen dat u zeker komt kijken tijdens onze wedstrijd. De “Ster Omloop
van Nieuwland” zal in
samenwerking worden verreden in samenwerking met TMZ er rijden de
categorieën
Starters/Plaatselijke rijders, D-categorie, Amateurs en 40+. Er wordt gestart
om 12.00 uur en het zal duren tot ongeveer 16.00 uur.
Wilt u tijdens de wedstrijd ons helpen als verkeersregelaar? Geef je op via
sterswk@gmail.com of ardridderbos@kpnplanet.nl Houd u ook onze website,
onze Facebook, Twitter in de gaten voor laatste nieuws/ontwikkelingen.
Heb u na het lezen van dit bericht vragen, wat wij ons kunnen voorstellen,
neem dan gerust contact met ons op via bovenstaande mailadressen, wij
zullen dan u zo spoedig als mogelijk is antwoord geven. Volg voor laatste
nieuws onze website, die van de Dorpsvereniging of de Facebook pagina’s
van ons!.
Met vriendelijke sportgroeten amens het bestuur Wielercomité Koudekerke
Ard Ridderbos Parcours en Beveiliging www.facebook.com/sterzeei
@SterZeEi

Kaartje met route, zie ook www.sterze.nl voor verdere informatie!

Omleiding vanaf
Middelburg/ Vlissingen.
Ga vanaf Sloeweg/A58
niet over Weizichtweg
naar Nieuw- en Sint
Joosland, maar ga over
de A58 en neem afslag
Arnemuiden. Volg
borden Nieuw- en Sint
Joosland en zo komt u
in het dorp!!!

Omleiding om uit het
dorp te komen naar
Middelbur/Vlissingen
enz.
Ga door
Scheldepoortstraat, ga
rechtsaf Molendijk,
rechts af Korteweg en
links af Veerstraat/
Weizichtweg, u komt
dan op de grote
rotonde uit bij
Sloeweg/A58. Vervolg
hier u richting die u op
moet!

Datums voor op de Kalender / Agenda
3D kaarten maken :

Bingo :

Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Lenie de

Dinsdag 25 Februari
Dinsdag 31 Maart
Dinsdag 28 April
Krina Marijke en Lenie

18 Februari
24 Maart
21 April
Visser

Boek “Uitgebeeld verleden Nieuw en Sint Joosland”
Dit boek was in 3 weken uitverkocht. We zijn toen aan de slag gegaan om
een 2e druk te kunnen realiseren. Eind november kwam de 2e druk uit. Deze
is inmiddels ook al een heel eind uitverkocht. Als u dit boek nog in uw bezit
wilt hebben wacht dan niet te lang om te komen of het te reserveren want
op=op en dan bent u te laat.
U kunt het reserveren via: krinko@zeelandnet.nl of 0118602255 Ophalen
kan ook op Korteweg 4 maar even bellen want we zijn niet altijd thuis.
Krina en Ko de Visser

Cursus reanimameren
In 2018 is er een cursus reanimeren en werken met de AED gegeven. Om
de certificaten die toen zijn behaald geldig te houden word er op 16 maart
om 19.00 uur in het ‘t Durps ‘uus op d’n oek een herhalingscursus gegeven.
De mensen die toen meededen hebben inmiddels hierover bericht gehad.
Mensen die hun certificaat nog moeten verlengen kunnen zich melden bij
onderstaande.
Tevens is het mogelijk op deze avond een nieuwe cursus te starten.
Wilt u hieraan deelnemen meld u dan aan bij: Krina de Visser tel. 0118602255

Volkstuintjes
Op het perceel achter de Molendijk zijn nog stukjes grond vrij, heeft u
interesse in een tuintje schroom dan niet, maar neem contact met mij op.
De grootte kunnen we het altijd over eens raken.
Ko de Visser
Korteweg 4
Tel0118-602255

Informatie Oranjevereniging Oranje
Bovenal 2020
Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen maar we
zijn als bestuur van de Oranjevereniging al druk bezig
met alle voorbereidingen voor koningsdag 2020!
Oranjevereniging Oranje Bovenal bestaat nu uit: Michella Fader, Annemie
Roodhuizen, Michelle Baas, Nanda Lievense, Marinus van Belzen, Patricia
v.d. Schoor en Jacqueline Vos.
Contributie overmaken heeft de voorkeur!
Wij verzoeken je de contributie € 7,50 over te maken op rekeningnummer:
NL30 RABO 0303822333
t.n.v. Oranjevereniging Oranje Bovenal.
Vergeet niet je naam, adres en email-adres te vermelden.
Hartelijk dank bij voorbaat voor het overmaken van de contributie! Indien
een lidmaatschapskaart gewenst is, dan is deze op te vragen bij de
Oranjevereniging.
We hopen ook weer langs te komen om de contributie te innen. Als u kunt
overmaken graag, dat schilt ons weer wat uurtjes. Bedankt.
Dorp versieren voor Koningsdag
Ook dit jaar willen we het dorp natuurlijk weer versieren.
Heb je ideeën om iets van hout te maken of iets anders, klus je dan gezellig
mee? Laat het ons weten.
Wat is er nou leuker dan een dorp dat helemaal versierd is (met vlaggetjes)?
Het is een kleine moeite om samen met wat buurtbewoners vlaggetjes op te
hangen. Stuur ons een berichtje en wij zorgen dat de vlaggetjes bij jullie
terecht komen.
Info/opgeven via info@oranjebovenal.nl of bel 06-34018522 na 18.00 uur.
Kijk ook op de website: www.oranjebovenal.nl
Programma Koningsdag
Het programma is nog niet helemaal rond maar we kunnen jullie wel alvast
vertellen dat we weer wat nieuwe onderdelen hebben bedacht. We hopen
jullie hiermee te gaan verrassen! Natuurlijk mogen ook de welbekende
activiteiten niet ontbreken:
Een versierde fietsoptocht, kinderspelletjes, Zeskamp en de Bingo.
Zeskamp
Vorig jaar hadden we een andere winnaar als voorgaande jaren. Wie durft
nu de uitdaging aan te gaan…. Maak je familie, vrienden, buren, sportclub,
etc. alvast warm om mee te doen aan de jaarlijkse zeskamp!

Loting lidmaatschapsnummer
Dit jaar willen we ook weer verschillende lidmaatschapsnummers in de
prijzen laten vallen. Dus word lid, steun ons en wie weet wordt dit beloond.
Tijdens de Koningsbingo (’s avonds) worden de lidmaatschapsnummers
getrokken. De prijs is te besteden bij één van onze sponsors naar keuze.
Stort je contributie en je doet automatisch mee!
Vrijwilligers gezocht
Wil je niet in een bestuur, maar wel graag helpen op een andere manier?
•versieren van de straten met vlaggetjes • kinderspelletjes• knutselen
versiering dorp• opbouwen van de zeskamp• opruimen van de zeskamp•
flyers rondbrengen en andere activiteiten op de dag. Trek één van de
bestuursleden aan hun jas of stuur een bericht. Alle hulp is welkom.
Sponsoren
Een organisatie van Koningsdag kan niet zonder sponsoren. We zijn blij met
de sponsoren die ons ieder jaar weer steunen op hun eigen manier. Mocht
je ons ook willen sponsoren? Neem dan contact met ons op.

Voor in de agenda:
Oranjefeest zaterdagavond 27 juni in de Merelhoeve
Agenda
15 febr.
Kijkles Gym
Durps ‘uus
18 febr./24 mrt 3D kaarten maken
Springplank
25 febr./31 mrt Bingo middag
Springplank
29 febr.
nacht van Nieuwland Durps ‘uus
4 maart
invulling Trekdijk
Durps ‘uus
5 maart
boomplanten
Leefkuil
6 maart
lampionoptocht
kiekeboe
13/14 mrt
NL doet zie krant
16 maart
reanimatie cursus
Durps ‘uus
2 apr
Dorpstafel
Durps ‘uus
4 apr
Ster Omloop Nieuwland op het dorp
27 apr
Koningsdag
op het dorp zie
27 maart
Sportmiddag
Durps ‘uus
Voorlopige data kopie krant
Dorpskrant 2 maandag6 april
Dorpskrant 4maandag 31 aug

10.00-11.00 u
14.00 uur
14.00 uur
19.30 uur
20.00 uur
11.45 uur
19.00 uur
19.00 uur
19.30 uur
12.00 uur
progr.
15.00-17.00 u

Dorpskrant 3 maandag 8 juni
Dorpskrant 5 maandag 26 okt

Geen tijd of zin om te koken?
Vanaf 1 maart kookt De Wegwijzer iedere woensdag lekkere en gezonde
afhaalmaaltijden.
Altijd huisgemaakt, dagvers en puur met zo veel mogelijk biologische
ingrediënten.
Je bestelt je maaltijd(en) maandag voor 23.00 uur en komt ze de daarop
volgende woensdag
tussen 17.00 en 19.00 uur ophalen bij Theater de Wegwijzer. Je kunt ze
warm meenemen om
direct op te eten.
Maar we geven ze ook gekoeld mee. Dan zijn ze drie dagen houdbaar in de
koelkast of
3 maanden houdbaar in de vriezer.
Het menu staat iedere maandag op www.theaterdewegwijzer.nl/menu
Keuze uit vis of vlees en een vegetarische maaltijd.
Keuze uit twee huisgemaakte verse soepen.
Een maaltijd voor één persoon weegt 500 gram.
Programma Theater De Wegwijzer
vrijdag 14 februari Jan Rot
zondag 16 februari Leoni Jansen
zaterdag 22 februari Fernando Lameirinhas
zaterdag 7 maart Ruud Hermans & the MVP's
zondag 8 maart Ruud Hermans & the MVP's, 15.00 uur
zondag 15 maart Willem Vermandere, 15.00 uur
vrijdag 20 maart Linde Nijland en Bert Ridderbos
zondag 22 maart Kinderliedjes van Kira en Pinar, 15.00 uur
zaterdag 28 maart Tip Jar
zaterdag 4 april JP deKlerk
maandag 13 april Peter Slager (Bløf) en Douwe Eisinga, 15.00 uur
vrijdag 24 april Ray Cooper

Tot ziens in het theater,
Arnout en Trudi

