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Van de voorzitter

Als u onze uitnodiging leest dan zijn de feestdagen al weer bijna voorbij.
Het jaar is voor velen denk ik omgevlogen. Wat heeft het jaar ons gebracht, 
dat zullen velen van ons zich afvragen.

Het bestuur hoopt in het seizoen 2016-2017 veel voor u te kunnen en 
mogen betekenen. Met een aantal onderwerpen zullen wij mee doorgaan zie 
hieronder. Ook daarbij hebben wij u als bewoners bij nodig. De Dorpsraad 
moet gevoed worden door de bewoners van Nieuwerkerk, wij hopen u dan 
ook op onze openbare vergadering te ontmoeten. Er is die avond veel tijd 
om met elkaar in gesprek te gaan.

• Ouderengymnastiek 
Enkele jaren geleden is de Dorpsraad begonnen met ouderengym. 
Elke vrijdag van 11.00 tot 12.00 uur wordt onder deskundige leiding 
ouderengym gegeven. Deze vindt plaats in de recreatiezaal van 
Steenzwaenshof. Hebt u interesse kom vrijblijvend eens kijken of de 
gymnastiek ook wat voor u is. 

• Hartveilig wonen op Schouwen-Duiveland 
U allen heeft wel eens van een AED apparaat gehoord, maar weet u ze 
ook te hangen in ons dorp. Heel veel Nieuwerkerkers zullen het met 
nee moeten beantwoorden. Er zijn enkele bij één komsten geweest en 
er zijn een aantal vrijwilligers benoemd om te kijken wat wij met elkaar 
kunnen doen om de bekendheid te vergroten. Om met een AED te 
kunnen werken moet men eerst een cursus volgen. Een hartstilstand, 
kan iedereen op elk tijdstip en op elke plek overkomen. Op Schouwen-
Duiveland zijn sinds 2016 vijftien AED ´s geregistreerd bij het project 
Hart Veilig Wonen. De Dorpsraad van Nieuwerkerk is van mening dat 
er bewoners zijn die een reanimatie cursus hebben gevolgd, en niet 



bekend zijn bij het voorgenoemde project of de Dorpsraad. Hebt u 
interesse meld u zich dan aan bij de Dorpsraad. Hebt u nog geen cursus 
gevolgd ook dan bent u welkom, en de cursus is dan gratis. 

• Thuis in de kern 
De meeste Dorpsraden op ons eiland hebben een convenant getekend. 
Ook de Dorpsraad van NIeuwerkerk heeft het convenant ondertekend. 
In 2015 t/m 2016 is het jaar van Thuis in de kern. Wij willen graag met u, 
als u ideeën heeft, daar over in gesprek gaan. U bent van harte welkom. 

• Tot slot 
Eer wij elkaar ontmoeten dan zijn de feestdagen voorbij. Vanaf deze 
plaats wil ik u graag gezegende kerstdagen, een goeduiteinde en een 
voorspoedig 2017 toewensen. Het bestuur rekent op u komst. 
 
De voorzitter, Richard Dekker.

Agenda openbare vergadering

1. Opening  en mededelingen  door de voorzitter R. J. Dekker

2. Vaststellen verslag van de openbare vergadering  

d.d. 15-09-2016 ( zie website)

3. Rondvraag

4. Sluiting en gelegenheid tot napraten met een hapje en 

drankje



Meldingen  kapotte tegels, groenonderhoud e.d. 
en kapotte straatverlichting.

Tel. 0111 45 21 11

Bekijk onze website voor meer informatie

www.dorpsraadnieuwerkerk.nl
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