
 
Beste Vrienden,                                                                                   
 
Nieuwsflits:  Kunst, Erfgoed en Monumentendag                                          6 september 2020 
 
Kunst en Cultuur stonden zo goed als stil, maar de musea zijn open en er wordt veel gewandeld, gefietst en gevaren. Er komen twee 
bijzondere onthullingen van kunstwerken op Open Monumentendag, waar de Erfgoedvrienden bij betrokken zijn. Omdat de 
Noordhavenpoort niet open is dit seizoen, is er gefilmd op locatie door Marjolein Kloet. Marjolein zingt en Wim van Ham speelt op 
de luit. 

Open Monumentendag zaterdag 12 september vanaf 10.00 – 17.00 uur 
Met inachtneming van de Coronamaatregelen kunt u vele monumenten bezoeken en activiteiten bijwonen. Het thema is het Platte 
van Schouwen. Er is een divers programma gemaakt door het Erfgoed Platform. Er zijn speciale fiets- en wandelroutes, deze zijn 
gratis verkrijgbaar met het Monumenten boekje bij musea, VVV en de open monumenten. Op de website van het Erfgoed Platform 
staan alle adressen. Klik hier https://erfgoedschouwenduiveland.nl Veel plezier! 

Erfgoedprijs Dikke Toren  
Om 10.30 onthult Wethouder van kunst, cultuur en monumenten Jacqueline van Burg de 
richtingenroos in de hal van de Dikke Toren. Op het dak worden vier platen bevestigd met dank aan 
sponsor Hanse Staalbouw uit Nieuwerkerk. De tweejaarlijkse prijs werd in 2018 toegekend aan 
bestuurslid Baukje Bijlsma en is besteed aan de richtingenroos. Kianoosh Gerami uit Zierikzee is de 
grafisch ontwerper van het kunstwerk. Helaas kunnen wij niet de Erfgoedvrienden uitnodigen om 
daarbij aanwezig te zijn, de C zit in de weg. De Dikke Toren kan beklommen worden en is open voor 
beperkt publiek. Hans Baris is de poortwachter, hij voert de regie in deze. Kom kijken wat je ziet 
dichtbij of ver weg, bij elk weertype zie je wel iets. Boven op het dak van de Dikke Toren vindt u de 
vier onderdelen richtingenroos. De zichtlijnen en de objecten ze zijn met fraaie grafische tekeningen 
afgebeeld. Op Open Monumentendag is de Toren NIET geopend.  

Onthulling sculptuur Sound Wave B-24 M Schenkeldijk  
Rosalinde van Ingen Schenau heeft een indrukwekkend sculpturen kunstwerk ontworpen. Sound Wave symboliseert de namen van 
de negen Amerikaanse slachtoffers, de bemanning van de bommenwerper die bij de Schenkeldijk neergeschoten is. Stichting 
Cultuur en Erfgoed Brouwershaven krijgt bezoek van de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra en zijn vrouw voor de onthulling 
van de sculpturen. Voorzitter Luitzen Bijlsma houdt een inleiding bij de presentatie. De Erfgoedvrienden hebben een bijdrage 
geleverd aan dit indrukwekkende kunstwerk. Ook hier zijn vanwege C alleen een beperkt aantal genodigden aanwezig.  
Klik hier voor de sculpturen en het verhaal: https://brouwershaven.nu/b-24m/  

Musea, 75 + 1 Bevrijding tot volgend jaar 5 mei  
In het kader van Schouwen-Duiveland Bevrijd! zijn de vijf kleinere musea nog geopend tot eind oktober, Klik hier. De musea 
ontvangen graag lokale bewoners in de wat stillere tijd nu. Het gaat immers over het laatste oorlogsjaar waarbij de tien van Renesse 
het leven lieten, het eiland onder water was gezet en de bewoners langzaam terugkeerden na de bevrijding. De brochure is gratis 
verkrijgbaar in de musea, zo ook de fietsroute langs de oevers van de Ouwe Gouwe. Op beide wordt met enthousiasme gereageerd. 
Er komen nog steeds opwindende verhalen over het moeilijke laatste oorlogsjaar binnen van bewoners die het meegemaakt 
hebben. In de Nicolaaskerk in Brouwershaven wordt het interessante Brouwse verhaal verteld en in het Stadhuismuseum in 
Zierikzee gaat het over Kunst en Cultuur in oorlogstijd.  

Ode aan Noordhavenpoort  
In de snikhete zomer hebben Marjolein Kloet met zang en Wim van Ham op luit muziek gemaakt op deze historische plek. Zij 
hebben een muzikale middeleeuwse ode gemaakt in en rond de Noordhavenpoort in zomer kostuum. Normaal gesproken was de 
Noordhavenpoort geopend voor publiek en was Muzikaal Monumentaal hét muziek evenement op Monumentendag. We moeten 
ze (N) ode missen. Klik hier voor het filmpje. 

Mon Plaisir Schuddebeurs, rondleiding buiten over het terrein om 11.00 en 15.00 uur op Monumentendag 
Archivaris en erfgoedvriend Sander den Haan uit Zierikzee heeft “Buitenplaatsen bezien vanuit archiefbronnen  
en literatuur” van de 'zeventiende - twintigste eeuw’. Een leerzame impressie met interessante weetjes. Sander is ook aanwezig bij 
de rondleiding, waar u hem kunt bevragen over de rijken, de buitenplaatsen en hun tuinen en dieren. Graag aanmelden klik hier 
swma@xs4all.nl  

 
Voor nu het allerbeste voor u allen, geniet van de mogelijkheden die er zijn! Wees wijs 
en ga veilig op stap, dat is fijn voor u en de vrijwilligers in de gratis Monumenten.  
 
 
Met Vriendelijke groet, 
 
Luitzen Bijlsma, Peter Bracke, Lisette van de Velde, Jozé van de Sande en Baukje Bijlsma 
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