
ACTIVITEITEN IN DE KIJKER 2009 

 
Wintermaaltijd op 13 februari 2009 
De PKN gemeente uit Scharendijke organiseert jaarlijks een wintermaaltijd voor de 
50+'ers uit het dorp. De catechesanten (12-16 jaar) koken een maaltijd. De 
ingredienten krijgen ze nagenoeg allemaal gesponsord en de lokatie (het zeil- en 
surfcentrum aan de Brouwersdam) wordt belangeloos ter beschikking gesteld. De 
maaltijd kost minimaal 10 euro en de opbrengst is voor een goed doel. En deze keer 
zijn wij dus het goede doel ! Voorafgaand aan de maaltijd is er volop media-
aandacht. Er verschijnen een aantal kleine artikeltjes in de kranten en Evelien 
(organisatie wintermaaltijd) en Willeke zijn uitgenodigd bij Radio Schouwen 
Duiveland om een en ander toe te lichten. 
De avond zelf is een groot succes. Het is erg gezellig, het eten smaakt fantastisch en 
iedereen geniet zichtbaar. Tussen het voor- en het hoofdgerecht geeft Willeke een 
korte presentatie over de Prayroyna school in de sloppenwijk. Van de kleinsten uit de 
gemeente krijgen we een mooi beschilderd laken mee als kado voor de nieuwe 
Prayroyna school ! Tussen het hoofd- en het nagerecht wordt er een spel gespeeld 
(met foto's van alle kerken op Schouwen Duiveland) en wordt er 'ge-koek-hapt' 
tussen de jongelui en de 50+'ers.  
 

  

 

Lentetoernooi T.T.V. Kerkwerve op 18 april 2009 
Ook dit jaar organiseerde T.T.V. Kerkwerve haar jaarlijkse (tafeltennis)lentetoernooi. 
In de gymzaal 'De Werve' kregen we de gelegenheid om onze handdoeken aan de 
man te brengen. Men mocht iedere gewenste tekst er professioneel op laten 
borduren. Meestal werd (veilig) gekozen voor een (club)naam en/of bondsnummer. 
We verkochten maar liefst 17 handdoeken ! Een hele klus voor Maatje om deze 
allemaal weer af te krijgen, maar ze doet dat met heel veel plezier ! Iedereen die 
heeft geholpen om deze actie tot een succes te laten zijn, heel hartelijk bedankt !  

 



 

Braderie aan de Ring te Burgh Haamstede op 18 juli 2009 
Het was een erg 'winderige' dag op de Ring in Burgh Haamstede. Even vreesden we 
dat zelfs de kramen deels weg zouden waaien, maar gelukkig is dit niet gebeurd. In 
de middag klaarde het weer iets op, maar het bleef stevig waaien. Gelukkig was er 
wel volop belangstelling en we hebben dan ook veel kunnen verkopen. We krijgen 
zelfs een deel van de totale opbrengst van de gehele braderie, waarvoor onze 
hartelijke dank ! 

   

Jaarmarkt tijdens de Feestweek in 's Gravendeel op 19 augustus 2009 
Deze keer geen fleecejack nodig, zoals bij de markt in Burgh Haamstede vorige 
maand, het kwik steeg deze dag tot ruim 30 graden ! Voor het eerst op 's 
Gravendeel, we hadden een mooi plaatsje op de hoek van de Langestraat en 
Rijkestraat. Het was erg gezellig, omdat het zo warm was, was het niet superdruk, 
maar we hebben toch nog het een en ander kunnen verkopen. We hebben zeker 
weer wat meer bekendheid verworven, ook dankzij de twee grote artikelen die 
voorafgaand aan deze markt in de krant verschenen.  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Boerendag Klaaswaal op 26 september 2009 
Op 26 september j.l. werd de tweejaarlijkse Boerendag in Klaaswaal gehouden. Ze 
hadden geen betere datum uit kunnen kiezen. Het weer was perfect, zonnetje, weinig 
tot geen wind en zo rond de 20 graden. Echt braderie-weer. Het was dan ook de hele 
dag gezellig druk. We hebben goed verkocht en hier en daar wat informatie kunnen 
verstrekken. Vooral het 'enveloppen-trek-apparaat' deed weer goede diensten. Veel 
kinderen bleven proberen totdat toch eindelijk het felbegeerde waterpistool getrokken 
werd (uiteraard met dank aan de sponsorende ouders ..). Buiten de braderie was er 
die dag veel te doen op het dorp. Op het nabijgelegen industrieterrein waren 
brandweerdemonstraties, oude traktoren, een 'vliegend tapijt' en nog veel meer 
activiteiten. Regelmatig liep er een ganzenhoeder door het dorp. Kortom : het was 
voor iedereen een geslaagde dag ! 

  

   

Ouderendag Klaaswaal op 31 oktober 2009 
Op uitnodiging van Stichting Kans waren we op zaterdag 31 oktober j.l. 
vertegenwoordigd op de ouderenmarkt in Sporthal de Bongerd in Klaaswaal.  

Luikse Markt Klaaswaal op 28 november 2009 
Op 28 november j.l. werd er voor de tweede keer een Luikse Markt georganiseerd in 
Klaaswaal. Een markt voor creatievelingen ! Het was een gezellige dag, helaas 
werkte het weer niet mee en was het niet echt druk. Ook moet het initiatief nog wat 
meer bekendheid krijgen in de regio. Maar we hebben weer informatie kunnen geven 
over onze projecten, ook nog het een en ander verkocht en zelfs ideetjes opgedaan 
voor de moeders in ons pre-vocational programma.  

 

 

 



 

Adventsmarkt te Zierikzee op 11 en 12 december 2009 
Op 11 en 12 december 2009 werd voor de derde keer de Adventsmarkt 
georganiseerd in de Nieuwe Kerk in Zierikzee. Er was dit jaar een mooie poster 
gemaakt die in de winkels en op andere plaatsen is opgehangen. De Adventsmarkt is 
ondertussen een begrip in Zierikzee, samen met een groot aantal goede doelen 
krijgen we de mogelijkheid ons te presenteren en om onze spulletjes te verkopen om 
zo geld in te zamelen voor onze projecten. En het was (weer) een groot succes ! Wij 
hebben goed verkocht en een mooi bedrag binnengehaald. Daarnaast is op 11 
december de hoofdprijs gevallen bij het enveloppentrekken ! Jasper Bin was de 
gelukkige winnaar, hartelijk gefeliciteerd Jasper ! 

  

 


