
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste inwoners van Waarde, 

Van tijd tot tijd is het goed om u op de hoogte te houden van de laatste 

ontwikkelingen; om die reden een derde nieuwsbrief dit jaar. 

Naast de ontwikkelingen die aandacht hebben binnen de dorpsraad willen we u 

meenemen in een gesprek met een jonge dorpsgenoot. Ook is er informatie over 

de verenigingen en activiteiten die ons dorpshuis MeerWaarde rijk is.  

Behoud haventje van Waarde 
Welke inwoner en bezoeker van Waarde geniet niet van het haventje met het 

omliggende terrein, waar velen bij goed weer wandelen en recreëren? Afgelopen 

zomer hebben velen een duik genomen in het haventje of bij laag water genoten op 

het aangrenzende strand. We kunnen zonder meer stellen dat het uniek is om als 

klein dorp over zo’n plek te kunnen beschikken. 

 

Het Waterschap, dat verantwoordelijk is voor het onderhoud, heeft aangegeven 

dat in 2022 onderhoud nodig is aan de kademuur als gevolg van betonrot en 

verzakking. Voor het waterschap is de belangrijkste functie van het haventje de 

uitloop van het gemaal. Zij hechten minder waarde aan het behoud van het 

haventje in de huidige vorm.  

Vanuit de Dorpsraad hebben we bij het Waterschap en de gemeente Reimerswaal 

aangegeven dat we het behoud van het haventje erg belangrijk vinden en dat het 

een groot verlies voor het dorp zou zijn als het zijn huidige functie van aanlegplaats 

voor bootjes en zwemplek zou verliezen. De Gemeente Reimerswaal steunt de 

Dorpsraad hierin en wil ook graag de recreatieve functie van het haventje met 

omliggend gebied verder versterken. Nadat contact is opgenomen met het 

Waterschap, hebben zij aangegeven open te staan voor overleg met betrokken 

partijen over de wijze waarop het onderhoud plaats gaat vinden. In de 

aankomende maanden vindt het overleg plaats. Wij houden u van de voortgang op 

de hoogte. 

Heeft u ideeën over het opknappen van het haventje en de directe omgeving? U 

kunt die per mail doorgeven aan Kees Duijnkerke, keesduijnkerke@live.nl 
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Woningbouw 

Bouwgroep Schrijver, de eigenaar van de kavel bouwgrond achter Groene Kruisstraat 
1a, 1b en 1c, is in overleg met Gemeente Reimerswaal over de bouw van een aantal 
woningen. De Dorpsraad heeft er zowel bij de eigenaar als bij de gemeente op 
aangedrongen haast te maken met de plannen. Verder is er in de bebouwde kom 
immers geen bouwgrond beschikbaar, uitgezonderd de kavel Coolhofflaan 24. Ook 
maakt de Dorpsraad zich bij de halfjaarlijkse overlegrondes steeds sterk voor 
verkaveling van Dorpszicht fase 2, het weiland tussen de Coolhofflaan en het 
schelpenpad. Er is behoorlijk interesse om daar te gaan bouwen. Zo zou ook de 
gewenste doorstroming op de woningmarkt op gang komen. 

 
 

Havenoordseweg 
Van de gemeente vernamen wij dat op de meerjarenplanning van 2021 geld 
gereserveerd staat voor het veiliger maken van de Havenoordseweg. Binnenkort gaat 
de gemeente naar aanwonenden met het aangepaste plan. Door de coronacrisis kunnen 
bijvoorbeeld geen inspraakrondes worden georganiseerd. Daarom is hierin vertraging 
opgetreden.  

 
 

Voormalige winkel in MeerWaarde 
Helaas hebben we in Waarde geen buurtsuper meer. Gelukkig weten veel Waardenaren 
de weg te vinden naar Raadhuisstraat 7, waar familie Krijger nu brood, banket en 
aanverwante artikelen aanbiedt. Met deze verhuizing is de winkelruimte in 
Dorpscentrum MeerWaarde leeg komen te staan. Gemeente Reimerswaal zoekt met de 
eigenaar (Beveland Wonen) naar een nieuwe invulling. Ook enkele mensen van het 
sociaal team en van de Dorpsraad zijn gevraagd hierin mee te denken. Door middel van 
de enquête, die onlangs in Waarde is verspreid, kon iedereen ideeën aandragen. 
Binnenkort wordt er verder over gesproken. 

 
 

Dorps-App-Waarde 
Zoals bij vele bewoners bekend is er een WhatsApp groep voor alle inwoners van Waarde met 

de naam “ Dorps-App-Waarde”. Momenteel zijn 203 leden hierop aangemeld. Dit geeft aan dat 

velen uit ons dorp het prettig vinden om door middel van deze groep geïnformeerd te worden. 

Waar is deze Appgroep dan vooral voor bedoeld? We willen met de App helpen de leefbaarheid 

van het dorp te verbeteren. Dus iets gevonden of verloren? Een nieuwtje m.b.t. het dorp? Een 

huisdier vermist? Een vraag over een evenement? Hiervoor kan deze app worden gebruikt. De 

app is niet bedoeld voor het vertellen van verhaaltjes, elkaar gedag zeggen of bedanken en het 

plaatsen van filmpjes etc. Met deze Appgroep is een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de 

Appgroep “ Buurtpreventie-Waarde”, die uitsluitend is bedoeld voor buurtpreventie van 

Waarde en omgeving. 

Wilt u ook lid worden van de “Dorps-App-Waarde”? Stuur één van de beheerders een bericht, 

bij voorkeur via WhatsApp, en u wordt toegevoegd aan de groep. Deelname is vanaf 16 jaar. 

Beheerders: Leon de Bat: 06-22511741 en Marc Brouwer: 06-18838425. 

     



≈Adviseur kinderburgemeester≈ 
 

Hoe leuk is dit… sinds mei van dit jaar is Maria Twigt, onze 11 jarige 

dorpsgenoot, adviseur kinderburgemeester van onze gemeente Reimerswaal.  

Hoe is ze hier toch terecht gekomen? Ze vertelt dat ze al vanaf kleuterleeftijd 

graag kinderburgemeester wilde worden, ‘maar ik dacht vroeger dat alleen 

een zoon of dochter van een burgemeester dit kon worden’. Toen ze 

uitgezocht had dat er geen kinderburgemeester in Reimerswaal was, heeft ze 

een open sollicitatie gestuurd. Burgermeester José van Egmond en de 

raadsleden zagen een enthousiaste Maria en vonden het zo’n leuk initiatief dat 

Maria tijdens een gemeenteraadvergadering tot 

adviseur kinderburgemeester werd benoemd.  

De afgelopen maanden is Maria volop bezig met 

de voorbereidingen voor de verkiezing in januari 

om tot de eerste gekozen kinderburgemeester te 

komen. Ze heeft een poster gemaakt voor alle 

groep 7 leerlingen. Tot 31 oktober konden kinderen 

solliciteren. Maria is ook bezig met het ontwerpen 

van een ambtsketen. ‘helaas was het eerste 

ontwerp te kostbaar om door de edelsmederij te 

laten maken. Nu heeft de burgemeester het 

leuke idee om Atelier Zeeklei erbij te betrekken, 

zij werken o.a. met zilverklei.’ Naast dat er vanuit 

de kinderburgemeester aandacht is voor de 

kinderen in de gemeente, vindt Maria het ook 

belangrijk om aandacht te hebben voor de ouderen. En in het 

kader van de week van de eenzaamheid heeft ze taartjes uitgedeeld bij 

eenzame ouderen in Ter Weel.  

En dan ook nog alle dagen naar school. ‘Ja’, vertelt Maria, ‘eigenlijk heb ik 

het heel druk en ze vinden het belangrijk dat ik ook nog gewoon speel. Vol 

enthousiasme zegt ze ‘maar ik vind het vooral heel leuk!’ En wat maakt het 

nu zo leuk? ‘Leuk om de burgemeester te leren kennen, allemaal leuke 

dingen te doen en je leert er ook veel van. Lekker sociaal en aardig zijn.’ 

Maria geeft gelijk een tip aan de nieuwe kinderburgemeester ‘wees vooral 

niet bang dat je ideeën raar zijn, vertel gewoon vrij uit over je ideeën, 

misschien is het wel hartstikke leuk.’ 

Maria is best tevreden over Waarde, alleen vindt ze dat er te weinig 

speelmogelijkheden zijn voor grotere kinderen. ‘Er zijn twee kleine 

speeltuintjes maar alleen voor de jonge kinderen’. En net als ze hierover 

vertelt, stappen er drie jongens binnen. Dat moment wordt aangepakt om 

de adviseur kinderburgemeester gelijk te vragen of ze iets kan regelen voor 

een beter veld zonder putten en goede goals bij de pannakooi. ‘Ik ga kijken 

wat ik voor jullie kan doen’, aldus Maria.  

Een Waardse adviseur kinderburgemeester, daar zijn we trots op! 

     



 
 

Website  
De website www.waarde.info bevat een grote hoeveelheid aan informatie rond ons 
dorp. Echter is de techniek achter deze site ondertussen verouderd, waardoor het 
bijhouden ervan wordt belemmerd. De dorpsraad heeft daaarom in de agenda 
opgenomen te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om deze website te 
verbeteren. Er zal worden onderzocht welke opties er mogelijk zijn om de techniek te 
optimaliseren, waardoor de site weer geactualiseerd kan worden. 
Speerpunt binnen dit onderzoek is het behoud van alle informatie die nu op de site 
aanwezig is. Daarnaast zal worden gekeken in hoeverre het mogelijk is de site voor 
meerdere doeleinden geschikt te maken zodat deze een bredere actieve, digitale rol 
krijgt binnen ons dorp. We brengen u op de hoogte wanneer hier meer over bekend is. 
 
 

Bibliotheek 

Voor wie het nog niet wist, er is een kleine bibliotheek in de foyer van MeerWaarde. U 
levert een boek in en dan bent u bent automatisch lid. Op goed vertrouwen brengt u de 
geleende boeken weer terug. 
De foyer was o.a. toegankelijk wanneer de winkel open was. Nu de winkel er niet meer 
is, zijn er nog andere tijden waarop u meestal uw boek(en) kunt brengen en/of halen.  
 
Maandagmorgen van 09.30 uur tot 10.30 uur 
Maandagmiddag van 13.15 uur tot 17.00 uur. 
Maandagavond van 18.30 uur tot 20.45 uur 
Dinsdagmorgen van 09.45 – 12.00 uur 
Dinsdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur ( in Coronatijd niet) 
Dinsdagavond van 19.30 uur tot 20.30 uur 
Woensdagmiddag van 13.15 uur tot 17.00 uur 
Donderdagmiddag van 17.00 uur tot 22.00 uur 
Vrijdag van 15.00 uur tot 22.30 uur 
Zaterdag van 15.00 uur tot 22.30 uur 
 
Op bovenstaande tijden is er de meeste kans dat u terecht kunt.  
Deze tijden kunnen wijzigen i.v.m. vakantie, ziekte, onvoorziene omstandigheden en 
zeker met de opgelegde maatregelen in verband met corona. 
 
 

Expositie 

Verder willen we u laten weten dat er 2 kunstenaars een aantal van hun werken hebben 
tentoongesteld in het dorpshuis:  
- foto’s van Maurice Weststrate 

en 
- schilderijen van mevrouw Covens 
Kom gerust een kijkje nemen! De werken hangen in de tweede gang links. 

 

     



 

Verenigingen en activiteiten dorpshuis MeerWaarde 
 
Er zijn verschillende verenigingen en particulieren die actief zijn in het dorpshuis. Via deze 
nieuwsbrief willen wij deze activiteiten bij u onder de aandacht brengen.  
 

Allevo BlijFit 
Op maandagmorgen worden er door mevr. Sinke lessen verzorgd voor Allevo BlijFit. Deze 
beginnen in de winter van 09.30 uur tot 10.30 uur en zodra de zomertijd ingaat van 09.00 uur tot 
10.00 uur.  
Informatie is verkrijgbaar via Marjolijn Sinke, tel.nr.: 06-22373651 
 

Pilates 
Op maandagavond van 19.45 tot 20.45 uur verzorgt Nadine Lindhout Pilates. Heeft u interesse, 
kom gerust een keertje kijken of meedoen. Graag van tevoren even doorgeven dat u komt, dit in 
verband met het maximum aantal personen dat in de gymzaal mag sporten volgens RIVM 
maatregelen. Meer informatie via Nadine Lindhout, tel. nr.: 06-10544106 
 

Wandelen 
Op de dinsdagmorgen is er een groep wandelaars die gezellig bij elkaar komt voor een kopje 
koffie. Daarna vertrekken de deelnemers in groepjes en wandelen ze een uur op verschillende 
tempo’s, waarna men weer bij elkaar komt voor een kopje soep of iets fris. Meelopen kan altijd, 
er is niets verplicht. Loop gerust een keertje binnen, men verzamelt rond 09.50 uur.  
 

Bootcamp 
Wil je intensiever sporten, dat is ook mogelijk. Op dinsdagavond is er bootcamp van 19.30 tot 
20.30 u. Meer informatie hierover kunt u verkrijgen bij Diana Hamelink, tel. nr.: 06-46116610. 
 

Koersbal 
Dinsdagmiddag wordt er koersbal gespeeld van 14.00 uur tot ongeveer 16.30 uur. Ook kan er 
gesjoeld worden of een ander spel worden gespeeld. De groep die hier al jarenlang gebruik van 
maakt is op zoek naar mensen die het leuk lijkt samen koffie te drinken, te praten en mee te 
doen. Ze zijn op zoek naar nieuwe leden. Misschien heeft u geen interesse voor koersbal, maar 
wilt u iets betekenen voor een ander? Er zijn een aantal oud-Waardenaren die nu in Krabbendijke 
wonen, die graag naar de middag willen blijven komen, maar niet altijd vervoer hebben. 
Voor informatie kunt u terecht bij mevr. Wondergem, tel. nr.: 0113-501520 of Sandrina van 
Iwaarden, tel. nr.: 0113-502804. 
 

Biljarten, een kaartspel of een gezellig praatje?  
Dit kan op verschillende middagen. Er wordt individueel en in wedstrijdverband gespeeld. Gaat u 
misschien binnenkort met pensioen of altijd al eens willen biljarten? Er zijn verschillende 
mogelijkheden. Omdat deze tijdelijk beperkt zijn, graag eerst even telefonisch contact. Dit kan via 
de voorzitter M. van Koeveringe tel.nr.: 0113-501874. 
 

 

     



Muziek 
Muziekvereniging Vooruit verzorgt muzieklessen voor jong en oud. 
Op woensdagavond van 19.30 tot 20.30 uur vinden er drumlessen plaats. 
Donderdagmiddag van 17.00 uur tot 19.30 uur worden er door de dirigent van de 
muziekvereniging individuele muzieklessen verzorgd.  
Op donderdagavond is de wekelijkse repetitie van 19.30 uur tot ongeveer 21.30 uur. 
Mochten jongeren dit te laat vinden, tot de pauze (20.30 uur) oefenen is ook mogelijk.  
Heeft u misschien een muzikaal verleden en wilt u de draad weer oppakken? Wellicht 
heeft de muziekvereniging een passend instrument voor u beschikbaar. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter mevr. Verburg. tel. nr.: 0113-
501271. 

 

Bingomiddag 
Elke derde vrijdagmiddag van de maand is er een gezellige bingomiddag. Deze middag 
begint om 14.00 uur en duurt ongeveer tot 16.15 uur. Er zijn leuke prijzen te winnen, 
maar het gaat natuurlijk om de gezelligheid! Voor meer informatie kunt u terecht bij 
Lilian Goud tel.nr.: 0113-501500 of Jeanette Verburg tel.nr.: 0113-502676. In het 
advertentieblad staat deze middag aangekondigd.  
De laatste middagen zijn niet doorgegaan in verband met corona. Om te voorkomen dat 
u voor niets voor de deur staat, informeert u eerst even. 

 

Gymnastiekvereniging Inter Scaldis 
Voor deze vereniging vragen we in het bijzonder uw aandacht!! 
De gymnastiekvereniging is al heel lang een begrip in ons dorp.  
Dit schooljaar is er een jongens- en een meisjesgroep. In elke groep zitten kinderen van 
groep 3 t/m groep 8. 
De lessen zijn gezond, ze spelen in teamverband en hebben individuele oefeningen. 
Maar het is vooral heel erg leuk! Dus houd je van bewegen én speel je graag in een leuke 
groep? Welkom bij de gymvereniging! 
Ook voor nieuwe trainers en bestuursleden is de gymvereniging een leuke plek. Heb je 
hart voor kinderen en vind je dat ze gezond moeten bewegen?  
 
De vereniging is dringend op zoek naar trainers en mensen die het bestuur komen 
versterken!   
Ze vergaderen ongeveer 4 keer per jaar.  E-mail vrijblijvend naar 
ditisgeralda@hotmail.com. 

 
Maandagavond jongensgym: 18.30 - 19.30 uur 
Donderdagavond meisjesgym: 17.00 – 18.00 uur 

 
Voor de kleutergym en de tienergym is er 
momenteel geen leiding.  

 
 
 

 

     



Klachten Gemeente 
Wist u dat u klachten met betrekking tot de openbare ruimte kunt melden 
bij de gemeente? Denk daarbij aan losliggende stoeptegels, ophalen afval, 
verkeer, verlichting, wateroverlast, verstoppingen, milieuklachten etc. 
Op de website van de gemeente www.reimerswaal.nl vindt u onder  
melding doen de mogelijkheid om aan te geven wat uw klacht is.  
Daarnaast heeft de gemeente de Fixi app beschikbaar voor deze meldingen. 
De app kunt u downloaden in de app store of Play store. 
De ervaringen met het afhandelen van klachten zijn goed. 
 

 

Tot slot 
Waar een klein dorpje groot in kan zijn als u ziet op de vele verenigingen en 
op de activiteiten die in het dorpshuis een plaats hebben. Heeft iets uw 
interesse gewekt, schroom vooral niet om een keer te komen kijken. Naast 
de activiteiten in het dorpshuis telt Waarde nog meer kerkelijke 
verenigingen en sportverenigingen. Is er vanuit uw vereniging de behoefte 
om (specifiek) aandacht te vragen voor iets wat uw vereniging aangaat en 
waarmee u het gehele dorp wil bereiken? Overleg met de voorzitter of 
secretaris is altijd mogelijk.  
 
Verder laten we u weten dat Marc Brouwer de dorpsraad is komen 
versterken en dat Frank Lobbezoo zijn taken gaat neerleggen. Wij bedanken 
Frank voor het vele cijferwerk dat hij als penningmeester voor Dorpsraad 
Waarde en voor Stichting Dorpshuis Waarde heeft gedaan. Richard 
Harthoorn gaat zijn werk overnemen. 
 
Een hartelijke groet van alle dorpsraadleden 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
Voorzitter             Secretaris 
Kees Goud             Joost Nieuwenhuijse 
Tel. 0113-501500            Tel. 0113-504225 
aannbedr.cmgoud@hetnet.nl                          jjnieuwenhuijse@kliksafe.nl  

 
 

      

 

 

 

Samenstelling Dorpsraad 

Waarde: 

 

Kees Goud (voorzitter)* 

Joost Nieuwenhuijse 

(secretaris)* 

Richard Harthoorn 

(penningmeester)* 

Marc Brouwer 

Kees Duijnkerke 

Jopie van de Griek* 

Sandrina van Iwaarden 

Cora Nagelkerke (notulist) 

Lenny Staal 

Tona Verburg* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* De Dorpsraad vormt een  

gezamenlijk bestuur met  

Stichting Dorpshuis Waarde 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uw advertentie in de volgende nieuwsbrief? Neem dan contact op met de secretaris. 


