
Van de redactie
De redactie heeft zich weer uitgesloofd om een goed gevulde krant te maken. Dat kost ons vrije tijd, maar we doen het graag. Want een leuke 
dorpskrant maakt het dorp een beetje leuker. Vinden wij! Wat valt er deze keer te lezen? 
Een mooi kijkje in de financiële historie van Nieuwe Tonge, een gepassioneerde oproep voor méér vrijwilligers, een vooruitblik naar mei 2015 
(vers van de pers), columns van de vaste columnisten, verenigingsnieuws en een gezond en lekker recept in de kookrubriek Nieuwe Tonge Bakt. 

Veel leesplezier! Heeft u zelf een bijdrage voor de wintereditie? Mail ons! Let op de dubbele nt in het mailadres!  dorpskrantnt@gmail.com

Annelies, Anne-Marie, Elles, Martine

Dorpskrant   Jaargang 6  |  herfst 2014

Bedankje 
Saar Bruggeman

Wie is de opvolgster 
van Saar Bruggeman? 
Dat willen we 
allemaal weten, dus 
rijd ik op een milde 
oktobermiddag naar 
Middelharnis voor een 
nadere kennismaking. 
Ik kan u vertellen 
dat de eerste indruk 
meteen goed was! Een 
opgewekte, energieke 
vrouw laat me binnen 
en biedt gastvrij een 
kopje koffie aan. 

Al woont ze er zelf niet, Gerrie kent Nieuwe Tonge goed. Haar zoon 
Gert Jan woont hier in het dorp. De vacature voor conciërge  trok 
haar meteen aan. Ze was niet de enige, er waren vijf gegadigden. Het 
bestuur koos Gerrie. 

Ik stuur een spervuur van vragen op haar af. Ze is 56 jaar, moeder 
van een zoon en een dochter. Ooit begon ze als verpleegster bij de 
Samaritaan, maar toen het moederschap haar ten deel viel is ze er 
helemaal voor gegaan. We mijmeren samen even over die keuze van 
destijds. Bijna alle ouders werken tegenwoordig allebei. Dat is een 
goede zaak. Maar verzorging van kinderen en huishoudelijk werk 
worden vaak onderschat en in ieder geval mager gewaardeerd, is 
onze conclusie. Dat brengt ons meteen op  haar taak als betaalde 
oppaskracht. De afgelopen jaren heeft ze verschillende kinderen onder 
haar hoede gekregen. Erg leuk vindt ze dat werk, en ik kan me levendig 
voorstellen dat kinderen het bij haar prima naar hun zin hebben. Ze 
vertelt er enthousiast over. Nu bouwt ze deze taak langzaam af, want ze 
is ook nog werkzaam bij Post NL.  
Misschien herkennen sommige Nieuwetongenaren haar nog wel, want 
aanvankelijk liep ze haar postronde in ons dorp!  Inmiddels doet ze 

Gerrie Koning nieuwe conciërge 
Ons Dorpshuis

Saar Bruggeman nam afscheid van “Ons Dorpshuis”. 
In de dorpskrantbrievenbus vonden we dit berichtje

“Na een groot aantal jaren in “Ons Dorpshuis” gewerkt te hebben, 
heb ik besloten om per 1 september te stoppen. Ik was zeer verrast 
door de vele kaartjes, bloemetjes enz. die ik daarvoor heb gekregen. 
Ook de receptie die mij werd aangeboden door het bestuur van 
“Ons Dorpshuis” deed mij erg goed. Veel bekenden en oud-
bekenden namen de moeite mij gedag te zeggen. 
En voor dit alles wil ik iedereen heel erg bedanken.

Groetjes, Saar Bruggeman"

een wijk in Middelharnis. Ze somt de voordelen op: haar tijd kan ze bij 
de post daar naar eigen believen indelen, ze is lekker buiten, en het is 
prima lichaamsbeweging.

Gerrie doet deze verschillende werkzaamheden met veel plezier, dat 
straalt ze helemaal uit. Ze vindt het vanzelfsprekend dat het werk bij 
Ons Dorpshuis ook extra inspanning vraagt, en deels in de sfeer van 
vrijwilligerswerk zal worden verricht. Ze heeft de afgelopen maand al 
met veel gebruikers van Ons Dorpshuis kennis gemaakt. 

Na een leuke fotosessie nemen we afscheid. Ik denk dat we blij mogen 
zijn met Gerrie!  

Martine Soeters-Wassenaar
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Dorpsraad Nieuwe Tonge in Bloei!

Waarover praten wij?
•	 Donderdag	4	september was NTiB ‘Gast van de raad’. De PowerPointpresentatie van Anne-Karin Guijt-Holleman 

werd door raad en college hooglijk gewaardeerd. 
•	 Vrijdag	3	oktober: Ontbijtvergadering aan de Kerkring “Bij Elles”, ’s ochtends vroeg effectief en constructief
 vergaderen met volle mond, dat werkt goed! 
- Meis Broeders (beleidsadviseur gemeente Goeree-Overflakkee) en Bas ter Stege (procesbegeleider, in opdracht van de gemeente GO) schoven aan en 

vertelden over de veranderingen in het sociaal domein. Professionele hulpverlening blijft eindverantwoordelijk, maar de vrijwillige zorg voor elkaar 
krijgt onvermijdelijk een grotere rol. In het gesprek tasten we de grenzen af. Wat mag op dit gebied van mensen worden gevraagd? Wordt vervolgd! 

•	 Woensdag	12	november: Bijeenkomst Eilandvisie, wensbeeld gemeente 
•	 Maandag	24	november: Bijeenkomst over budgettering Dorpsraden 
•	 Dinsdag	9	december: Eilandelijk Dorpsradenoverleg in Langstraat. 

De Dorpsraad zoekt verbreding! Wie voelt zich aangesproken? Voor informatie: m.soeters.wassenaar@gmail.com

Anne-Karin Guijt-Holleman, Wim Soeters, John Bouwer, Martine Soeters-Wassenaar

Een goede buur is beter
dan een verre vriend
Door Erwin Guijt

Natuurlijk is het een heel verschil of je in een rijtjeshuis woont, of in een 
geheel vrijstaand huis. Het laatste is op mij van toepassing. Aan de ene 
kant heel mooi, tenslotte heb je de ruimte. Je groene vingers kun je in de 
ruime tuin kwijt. Watervallen, vijvers en dergelijke wateraccessoires sieren 
de tuin. Prachtige orchideeën, lelies en narcissen tieren welig! Verborgen 
hoekjes in de tuin, bankjes en beelden trekken de aandacht naar zich toe. 
Zitgelegenheid te over. Wat dacht u van een nostalgische zitje onder een 
perenboom? Maar er kleven ook nadelen aan een huis met een grote tuin. 
De huis van de buren is misschien maar een paar meter van jouw huis 
verwijderd, maar de figuurlijke afstand is groter. Natuurlijk kan je over de heg 
naar elkaar schreeuwen, maar dat is ook weer zowat. Dat vind ik dus weleens 
jammer aan ons prachtige huis aan de Klinkerlandsweg. Weliswaar ruil ik wel 
plantjes met de buren, en natuurlijk maak ik weleens een praatje, maar het is 
toch jammer dat het daarbij blijft. Tenslotte is een goede buur beter dan een 
verre vriend.  Als je van een trapje valt, en de telefoon niet kan bereiken, kan 
je nog zo’n aardige vriend hebben die 8 straten verderop woont, maar daar 
heb je op dat moment  heel weinig aan. Misschien vraag  je het dan toch af of 
het wel verstandig was om je bouvier op je buurvrouw af te sturen. Daarom: 
een goede buur is beter dan een verre vriend!

Herfstmarkt Muziekvereniging 
Apollo te Nieuwe-Tonge

Ter ere van het 90-jarig jubileum van muziekvereniging 
Apollo te Nieuwe-Tonge is er op 4 oktober j.l. een herfstmarkt 
georganiseerd. De gehele herfstmarkt stond in het teken van 
muziek, waardoor er de gehele dag optredens plaatsvonden op 
het podium in Ons Dorpshuis. De dag werd geopend door een 
optreden van de harmonie waarna er verschillende muzikanten 
hun bijdrage ten gehore brachten, waaronder leerlingmuzikanten 
van Apollo, het slagwerkensemble van Apollo onder leiding van 
Gert Zweerus, een dwarsfluitkoor onder leiding van Cecilia McColl 
en een harp-fluit duo bestaande uit Cynthia Stoel en Jolien De 
Geest. Op de markt konden onder andere tweedehandsboeken 
en spelletjes gekocht worden, waar de bezoekers erg enthousiast 
over waren! Verder waren er kramen met kleding, sieraden en 
decoratie. Ook waren er verschillende kramen waar de innerlijke 
mens gevoed kon worden, zoals zelfgemaakt jam, versgebakken 
kruukplaetjes, oliebollen, hamburgers en suikerspinnen. Voor de 
kleintjes stond er buiten een springkussen. De gehele dag was 
er een gezellige drukte en mede door de enthousiaste bezoekers 
bleek de herfstmarkt een succes. Bij deze iedereen nogmaals 
hartelijk bedankt voor de medewerking en de gezellige dag!

Vier je Vrijheid!

BEVRIJDINGSDAG	2015,	het	lijkt	nog	ver	weg.	Maar	toch	zijn	er	al	dorpsgenoten	volop	mee	bezig.	Hier	vers	van	de	pers	een	bericht	naar	
aanleiding	van	een	eerste	bijeenkomst,	dinsdagavond	28	oktober	j.l.	in	Ons	Dorpshuis:

Op 5 mei 2015 is het zeventig jaar geleden dat Nederland bevrijd werd en dat is een 
mooie gebeurtenis om te herdenken en te vieren. Een gemeentelijke werkgroep is bezig 
om - eilandbreed - de plannen te inventariseren en waar mogelijk te coördineren en te 
faciliteren. Over het eiland verspreid zullen er in de periode van 13 april tot 17 mei verschil-
lende activiteiten georganiseerd worden. Voor de gelegenheid is er ook in Nieuwe Tonge 
een projectgroep in het leven geroepen om hier aandacht aan te besteden. Deelnemers 
hieraan zijn, in willekeurige volgorde, de scholen, de kerken, de beide Apollo’s, de Blue Stock-
ing Singers, Ons Dorpshuis, de Ring van Oranje, Corine Holleman, Anne-Karin Guijt en Dick 

Exalto. Het programma begint al goed vorm aan te nemen, met de nadruk op herdenken op 4 mei en vieren op 5 mei, met nog een activiteit direct na de 
schoolvakantie. Ook al is dit alles gekoppeld aan de tweede wereldoorlog, er wordt natuurlijk ook stilgestaan bij alle oorlogssituaties die er sindsdien zijn 
geweest of die nu nog steeds, soms al jaren, spelen. De projectgroep heeft een flinke klus op zich genomen, maar het thema Vier je Vrijheid is te mooi en 
te belangrijk om zomaar voorbij te laten gaan. 
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De	lege	tresoor	van	Nieuwe	Tonge	
Het staat droevig gesteld met de inhoud van de tresoor (verbastering 
van het Franse dressoir afkomstig van het Engelse treasure of schat) of 
dorpscasse van Nieuwe Tonge zo deelt de thesaurier (penningmeester) 
mee in een vergadering van Schout en Schepenen (gemeentebestuur) 
van 12 april 1780. Het “kwaade slot” (verlies) bedraagt maar liefst 4685 
gulden, 10 stuivers en 14 penningen. Deze situatie was niet uniek, 
de raad van Nieuwe Tonge kampte al sinds 1714 (64 jaren) met een 
negatief saldo aan het slot van de jaarrekeningen.  Daar zijn volgens de 
gemeenteraad van Nieuwe Tonge vier oorzaken voor aan te wijzen:

Een tresoor uit het 
gelijknamige boek van 
Rien Poortvliet

1.   Op 11 juni 1583 
hebben de Staten 
van Holland en 
Westfriesland het 
octrooi (privilege)  
verleent aan diverse 
dorpen in “den Eijlande 
van Overflaquee” 
impost (accijns) te 

heffen op wijnen en bieren. Aan de Ambachtsheerlijkheid van 
Grijsoord (Oude- en Nieuwe Tonge) is dat op 14 september 1590 
verleend. In bijna alle dorpen was dit octrooi in de loop van 200 jaar 
aangepast aan de veranderende omstandigheden, zo niet  in Nieuwe 
Tonge. De laatste tientallen jaren bracht dit octrooi hier bijna niets 
meer op. Ook de invordering van de accijns door langs de deuren te 
gaan leverde veel te weinig  op.

2. De eigenaren van huizen en gebouwen in Nieuwe Tonge zijn 
voor 1715 verplicht geweest om in hun huizen brandemmers, 
brandladders en staken in staat van paraatheid te houden en 
voor het onderhoud ervan te zorgen. De bezitters van dergelijke 
brandweermiddelen  stonden genoteerd op een door Schout en 
Schepenen aangelegde lijst: “Om in geval van nood malkanderen 
de behulpzame hand te kunnen bieden”.  Bij de controles die 1 - 2 
keer per jaar werden gehouden, bleek echter dat de brandemmers 
zeer “misbruijkt”  en niet “ordentelijk bij elkaar gehouden maar zeer 
verstrooijd waren”.  Men gebruikte de emmers overal en nergens voor. 
In 1715 bepaalde het dorpsbestuur dat alle emmers werden opgeëist 
en opgeslagen moesten worden in het voorportaal van de kerk. Dit 
had echter tot gevolg dat de reparatie en vernieuwing 
op kosten van de dorpskas plaatsvond en niet meer op 
kosten van de burgers zoals vroeger gebruikelijk was.

3. De 2 meestoven op de Westdijk/Duivenwaardsedijk 
leverden in vroeger tijd via een heffing een bijdrage 
aan de dorpscasse. De oude meestoof (vlak tegen het 
dorp in de flauwe bocht van de Westdijk gelegen) is  in 
1772 opgeheven en omgebouwd tot de wagenmakerij 
van Isak van den Boogert.  De nieuwe meestoof (vlak 
voor de huidige kruising Duivenwaardsedijk en de 
Verbindingsdijk) is gesticht door Jacob van Kasteel in 
1725. In de meekrapteelt gaat het om de winning van 
rode kleurstof geëxtraheerd uit de wortels. Deze werd 
gebruikt om allerlei producten te kleuren. Alhoewel 
de alizarine (rode kleurstof ) pas in 1870 kunstmatig 
werd verkregen, was de teelt blijkbaar reeds vanaf half 
18e eeuw tanende.  Volgens oude gewoonte werd fl. 
1,= per 1000 pond meekrap aan “straat en waaggeld” 
gedoneerd in de dorpscasse. Dit bracht in 1733 nog 

ruim  fl. 461,= op maar in de jaren 1770 tot 1780 al niet meer dan 
gemiddeld fl. 76,=

4. Klap op de vuurpijl is dat het oude “Dorpsregthuijs” aan de Voorstraat 
anno 1770 zodanig is vervallen dat afbraak en nieuwbouw in 
hetzelfde jaar moesten plaatsvinden. Hierdoor wordt de dorpscasse 
nog verder bezwaard. De thesaurier die geen enkel herstel van deze 
slechte kaspositie had te verwachten,  had er de brui aan gegeven en 
er was geen ander persoon gevonden die zich hiervoor wilde laten 
gebruiken. Ten langen leste had men de Schout Pieter Anemaet zelf 
maar “om des amptswille” het geldbeheer opgedragen. Om toch 
wat geld te sparen 
hadden Schout en 
schepenen maar 
besloten de klap 
of nachtwaker 
opgedragen zijn werk 
in plaats van het hele 
jaar, alleen ‘s winter te 
verrichten. Ook had 
het dorpsbestuur  de  
“dorpsstraaten” die 
zeer in verval waren 
geraakt “laten rusten”.

Herbloei	Nieuwe	Tonge	
heeft	zijn	prijs!
Daarom besloten Schout 
en Schepenen  tot het 
sturen van een adres aan 
“de Heeren Staaten van 
Hollandt en Westvriesland” met het verzoek het dorp uit het slop te halen 
en vragen octrooi aan om de volgende belastingen te mogen heffen 
voor de komende 15 jaren (1780-1795):

1. Een accijns van 6 Schellingen Vlaamsch (1 schelling is 6 stuivers) per 
ton (vat) zwaar bier indien het bier bij de tappers wordt opgelegd en 
bij de gewone burger opgelegd voor iedere ton zwaar Meuselaar of 
Klein Bier 12 stuivers.

2. Een accijns van fl.8,= per aam (±155 liter)  Rijnse of Spaanse wijn en fl. 
6,= per aam Franse wijn en een accijns van fl. 8,= per oxhoofd (±230 
liter) brandewijn of een gedestilleerd water voor zo ver bij de tappers 
opgelegd. Bij alle andere burgers, geen tappers zijnde wordt half geld 

gerekend. Net zoals in de voorschriften te Oude 
Tonge.
3. Een belasting op alle huizen en gebouwen in 

Nieuwe Tonge van 2 stuivers per huis en voor 
alle landerijen 1 stuiver per gemet bovenop 
de reeds bestaande normale jaarlijkse 
belasting.

4. Een heffing op iedere ton “Hollandsche 
of Vriesche” turf zowel voor de meestoof 
bestemd als voor de burgers : 8 penningen.

5. Een heffing van fl.1,= op iedere 1000 pond 
meekrap, zowel de Mullen als de Hardgers 
(kwaliteitsklasse) evenals voorheen vrijwillig 
is betaald. Nu niet meer vrijblijvend maar 
verplicht.

6. Een heffing van 4 penningen (1 penning 
= 1/320 gulden) per ton aardappelen, 4 
penningen voor ieder te slachten rundbeest 
en 12 stuivers voor ieder te slachten varken.

Uit de historie van Nieuwe Tonge

Raadhuis van Nieuwe Tonge 1770 - 1928 
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Bedrijf in Bloei!

Bij Elles

Het	kan	bijna	niet	aan	de	aandacht	ontsnapt	zijn:	in	de	Kerkring	staat	vaak	een	wit	bestelautootje	met	oranje	logo:	Bij	Elles.	
Maar	wat	is	dat	dan	Bij	Elles	en	wat	doet	ze	dan?	

In april van het afgelopen jaar heb ik de stap gezet en heb van mijn passie mijn werk gemaakt: Eten 
koken. Bij mij kun je terecht voor eten, drinken en feestjes.  Ik kook zoals ik het ook aan mijn familie 
en vrienden wil voorzetten. Lekker, gezond en altijd met een bijzondere twist. Ik werk het liefst met 
verse ingrediënten uit het seizoen en probeer zoveel mogelijk Flakkeese producten te kopen.  

Heb je iets te vieren dan kan ik de catering 
van je feest verzorgen met hapjes en 
drankjes, maar ook met een volledig 
buffet. Mijn specialiteit is het koken in 
een bepaald thema. Zo heb ik al eens een 
verjaardagsfeest met alleen maar eten en hapjes uit India verzorgd. Of een tuinfeest met allemaal 
mediterrane gerechten.  Je kunt met ook als thuiskok inhuren, ik bedenk dan het menu, doe de 
boodschappen en kom bij je thuis voor jou en je familie koken (en de afwas doen). Maar een 
sfeervol diner bij mij thuis aan de Kerkring behoort ook tot de mogelijkheden. Ik organiseer 
regelmatig dineravonden waar je je voor in kunt schrijven. Volg me op facebook om te zien 
wanneer er weer een avond is: www.facebook.com/bijelles. 

Vanaf 1 september heeft Bij Elles ook een vaste bezorgservice voor broodjes op donderdag en 
vrijdag. Als je voor 10:30 belt (06-12260764) wordt je lunch tussen 12:00 en 13:00 uur bezorgd. 
Op andere dagen kan ik natuurlijk ook een lunch of maaltijd leveren, maar dan op afspraak.

Daarnaast kun je mijn eten proeven in het Diekhuus. Dit seizoen zijn er een aantal 
theatervoorstellingen waarbij je vooraf in de foyer van een driegangenmenu kunt genieten. 
Er zijn er al twee geweest, maar in november, januari, februari en maart zijn er nog voorstellingen 
van klassieke muziek tot caberet waarbij je ook een theatermenu kunt boeken. Kijk op 
www.hetdiekhuus.nl voor meer informatie over het programma en tickets.
 
Het maakt niet uit of je een broodje bestelt of een heel menu boekt het eten Bij Elles is altijd 
verrassend anders, lekker en gezond! 

Kerkring	18,	Nieuwe	Tonge
Mobiel:	06-12260764
www.bijelles.nl

Verder verzoekt het dorpsbestuur om een gift van fl.5000,= om de 
jaarrekening aan te zuiveren zodat deze uit de rode cijfers komt. 
Tenslotte verzoeken Schout en schepenen de Staten akkoord te gaan 
met een boete van fl.50,= voor een ieder die bewust fraudeert. Het Hof 
gaat op 3 augustus 1780 akkoord met alle door Schout en schepenen 
genoemde voorstellen en geeft hen octrooi hiernaar de komende 15 jaar 
te handelen. Zelfs de fl. 5000,= komt naar Nieuwe Tonge!

In 1784 komt er nog een aanpassing aan het verleende octrooi. Het 
systeem voor elke ton aardappelen  4 penningen te ontvangen is toch te 
fraudegevoelig. Meer dan 50% van de totale hoeveelheid aardappelen 
wordt niet opgegeven: “ De onteregte opgave der eigenaars off planters 
hebben ons grotelijks te leur gesteld”. De controle hierop is nauwelijks 
uitvoerbaar zo blijkt. Men had gerekend op fl.100,= aan accijnzen maar 
men kwam niet hoger dan fl.65,= fl. 45,= en fl. 52,= in resp. 1781, 1782 
en 1783. Rond 1780 werden gewoonlijk 100 gemeten met aardappelen 
geteeld in de polders rondom Nieuwe Tonge. De totale oppervlakte van 
die polders was circa 2300 gemeten. Dat betekent nog geen 5%. Dat 
is anno 2014 wel anders, eerder 25%. Het gebruik van de aardappel als 
voedselgewas was dan ook nog maar net op gang gekomen, ongeveer 
vanaf 1750. Ook de opbrengsten waren kleiner. Men rekende in 1780 

met een opbrengst van gemiddeld 80 tonnen (1 ton is naar Voornsche 
maat 123 liter = ±62 kg) per gemet. Dit is omgerekend bijna 11.000 kg/ha  
Anno 2014 zijn opbrengsten van 40.000 - 50.000 kg/ha normaal.
Om fraude tegen te gaan moet vanaf 1784 voor de aardappelen niet 
per ton maar per gemet belasting worden betaald en wel 18 stuivers.  Er 
komt een aparte zitdag in de eerste week van augustus om de beplante 
oppervlakte op te geven. Deze zitdag wordt zondags afgekondigd 
en ook gepubliceerd op affiches te Oude Tonge, Middelharnis en 
Sommelsdijk. De ontvanger bij de gemeente is de dorpsthesaurier. Geen 
of een onjuiste opgave betekent een boete van  fl.50,= per verzwegen 
gemet.

Het dorpsbestuur van Nieuwe Tonge bestaat in 1780 uit: de Schout: 
Peter Anemaet en Schepenen: Abraham van der Mij (schoolmeester, 
doodgraver, koster en klokkenluider), Aren Zoon (molenaar) Johannes 
van den Broek (timmerman) Simon Kattestaart, Jan Meijeris en Cornelis 
Corsten (alle drie landbouwers)

Uit: Resolutieboek van Schout en Schepenen van Nieuwe Tonge, 1770-1796

D.W. Exalto
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Ik geef het maar eerlijk toe, ik val voor iedere 
hype rondom eten die langs waait. Ik heb van 
bijna alle TV-koks wel een boek in de kast staan, 
een la vol powerfoods en heb de afgelopen zes 
weken aan de buis gekluisterd gezeten bij Heel 
Holland Bakt. 

Verder lees ik alles wat los en vast zit over gezond 
eten, paleo-diëten, de gevaren van suiker en 
gluten en noem maar op. Dat maakt het er niet 
altijd eenvoudiger op in de keuken. De theorieën 
spreken elkaar tegen of de ingrediënten zijn niet 
vinden of ik heb gewoon zin in "slecht" eten. 

Sinds een ondernemende dorpsgenoot een 
Haverpunt is begonnen, kom ik wel iets gemak-
kelijker aan mijn verantwoorde producten zoals 
kokosbloesemsuiker. “Wat is dat nou weer?” hoor 
ik u denken, nou laat ik eerst eens uitleggen wat 
kokosbloesemsuiker is en daarna iets vertellen 
over het Haverpunt. 

Kokosbloesemsuiker is een natuurlijke zoetstof 
gewonnen uit de nectar van de kokosbloesem. 
Volgens de gezondheidsgoeroes véél beter voor 
je dan de gewone geraffineerde suiker van onze 
suikerbieten dat immers gelijk schijnt te staan 
aan puur vergif. Nu mag ik graag bakken en dat 
valt niet mee zonder suiker. Ik heb het een keer 
met stevia geprobeerd, maar dat was echt vies 
(bitter). Geïnspireerd door Heel Holland Bakt, ben 
ik gewapend met kokosbloesemsuiker de keuken 
ingedoken voor een verantwoorde cake en heb 
daarbij gelijk maar eens al die powerfoods (die 
een beetje stonden te verstoffen in de la) erin 
verwerkt. Het recept volgt hieronder en het resultaat was zeer smakelijk, 
vooral omdat je een stukje cake eet zonder schuldgevoel.

Om te weten te komen wat een Haverpunt is, moet u maar eens kijken 
op facebook of internet, gewoon Haverpunt Nieuwe Tonge intikken. Het 
idee is dat als meerdere personen bij een groothandel in verantwoorde 
en biologische artikelen bestellen, de boodschappen goedkoper en met 
minder brandstofkilometers gedaan kunnen worden. In Nieuwe Tonge 
is Monique Cooijman een Haverpunt begonnen, en bij haar kunnen 1 
keer in de maand de boodschappen opgehaald worden. En nu snel de 
keuken in om een “verantwoorde” bananen-notencake te bakken:

Ingrediënten:
•	 250	gram	speltbloem
•	 100	gram	kokosbloesemsuiker
•	 250	gram	zachte	roomboter	(en	géén	margarine,	

de voedselpuristen zeggen dat je producten zo 
onbewerkt mogelijk moet eten) 

•	 100	gram	gemengde	noten	ongezouten	en	
 ongebrand (kun je mooi je restjes in je keukenla 

mee opmaken, ik gebruikte hazelnoten en 
 pecannoten, maar doe gewoon wat er in huis is)
•	 75	gram	powerfruit	(ik	had	zo’n	gemengd	
 zakje van AH met cranberries, moerbeien en 
 goji-bessen, maar u mag ook heel exotisch 

rozijnen gebruiken)
•	 4	scharreleieren	
•	 2	rijpe	faire	trade	bananen	(het	liefst	van	die	

bananen die niemand meer wil eten “want er 
 zitten bruine plekjes op”)

Optioneel:
•	 zakje	bakpoeder	(als	je	dit	niet	gebruikt	wordt	
 je cake wat vaster)
•	 50	gram	pure	chocolade
•	 ½	theelepel	piment	of	kaneel	of	koekkruiden

Bereidingswijze:
De oven voorverwarmen op (elektrisch) 180 graden 
of hete lucht 160 graden en een cakeblik of ronde 
vorm invetten.  Zet alle spullen klaar, zie foto. De 
bananen tot prut prakken. Dan eerst de suiker met 
de boter romig roeren. De bloem mengen met het 
bakpoeder en de specerijen naar keuze. Vervolgens 
een klein beetje bloem aan de boter toevoegen, 
daarna steeds één ei toevoegen gevolgd door een 
lepel bloem. Als alles lekker gemengd is de laatste 

bloem er goed doorroeren en dan de bananen. De chocola met de 
noten grof hakken en ook erbij doen, daarna de gedroogde vruchtjes 
naar keuze voorzichtig toevoegen. In de ingevette bakvorm kieperen 
en in de oven op een rooster net onder het midden zetten. De baktijd is 
afhankelijk van je vorm; een hoog cakeblik misschien een uur, een brede 
ronde misschien maar 45 minuten. Gewoon vanaf 40 minuten af en toe 
een satéprikker in de cake steken, komt die er droog uit dan is de cake 
gaar. 

De cake na een minuut of 10 lossen en dan helemaal opeten. Ook lekker 
om aan de kinderen mee te geven als verantwoorde snack op school. 

Groene nieuwtjes

Oude voetbalveld weer een stap dichter bij het ideaal…

Kunstgras bij de doelen, nieuw ingezaaid gras, geëgaliseerd terrein: het oude voetbalveld 
ligt er deze zonnige oktoberdag fraai bij. Eind augustus maakte het team van Leen 
Breeman (teamleider Buitengroepen district Oost, gemeente Goeree-Overflakkee) de boel 
in orde. Tot genoegen van o.a. Tim Jordaan, die de noodzaak tot deze verbeteringen onder 
de aandacht bracht.

De jeugd van Nieuwe Tonge zit tijdens het maken van de foto nog braaf op school, 
maar in de vrije uren kan hier heerlijk worden gespeeld!

Heel Nieuwe Tonge bakt     door Elles Hagens
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Zeg eens JA...!

Ja,	zeg	eens	ja!	Gewoon	JA...!
Ik bedoel; zeg eens ja tegen de vereniging waar je kind lid van is. Zeg eens ja tegen de mensen die aan je vragen: “Doe je mee….?” Op dit moment  zijn 
er te veel mensen in Nieuwe Tonge die passief achteroverleunen. We verwachten dat alles in stand gehouden wordt, de Voetbal, de Gymvereniging, de 
Muziek, de Kinderdisco, de Bingo, maar hoeveel energie steek je daar persoonlijk in. 

Ben jij ook zo’n passieve achteroverleuner?... Dan is dit je moment.

Zet niet simpelweg je kind af bij de kinderdisco in Ons Dorpshuis, of bij de poort van de voetbalvereniging. Nee, het is nu tijd voor actie. Steek samen met 
je vriend, vriendin, buurvrouw, broer of neef de handen eens uit de mouwen en ga wat doen om ook te zorgen dat kinderen in de toekomst van deze 
activiteit gebruik kunnen maken. 

Iedere vereniging, iedere activiteit, ieder project, hoe klein dan ook, kan vrijwilligers gebruiken. We zien te veel mensen die de verantwoording van het 
verenigingsleven bij een ander neerleggen. Het kost allemaal geen avonden of uren werk in de week. Natuurlijk kost het tijd, maar je krijgt daar de gezel-
ligheid van een vereniging of  activiteit voor terug. Gezellig samen iets voor elkaar krijgen, zien dat kinderen, jouw (klein)kinderen genieten van jouw ac-
tiviteit. Momenteel zijn er te veel werkzaamheden voor een te kleine groep vrijwilligers in Nieuwe Tonge. Toch verwachten de passieve achteroverleuners 
dat er een filmmiddag is, of een eetproject voor ouderen, of de Zaterdagavond Bingo, of de Sinterklaas intocht, of een buurtpreventie, of een Koningsdag 
of een………. ga zo maar door. 

Daar zijn vrijwilligers voor nodig, VEEL vrijwilligers en VEEL verschillende vrijwilligers. Niet altijd dezelfde mensen die iets willen doen, niet dezelfde 
mensen die je bij iedere activiteit in Nieuwe Tonge ziet. Nee, JIJ bent nu aan de beurt. Vraag zelf eens bij een vereniging, activiteit of een project of je 
ergens mee kunt helpen. Je zult er versteld van staan hoeveel plezier en genoegdoening je zult vinden in vrijwilligerswerk. ZEG EENS JA...!

Namens alle vrijwilligers in Nieuwe Tonge, Cees Noteboom

Buren.	Hoe	vaak	spreekt	u	uw	buren?	
Een	keer	per	week?	Twee,	drie	keer?	Nooit?		

Voor mezelf sprekend: ik ben goed met m’n buren, vind het stuk voor 
stuk prima mensen, maar ik spreek ze niet heel vaak. Ieder leidt (lijdt) 
zijn/haar eigen leven, en daarmee basta, meestal. Maar goed, er bestaat 
zoiets als Burendag. Een initiatief sinds 2008 van Douwe Egberts en 
het Oranjefonds.  Niet helemaal toevallig, dat initiatief. Want de laatste 
jaren wordt steeds meer de noodzaak erkend van het zogenaamde 
nabuurschap. Beetje zorgen voor elkaar, die kant gaat het op, ook als 
het aan de overheid ligt. Want betaalde zorg voor eenvoudige zaken 
blijkt te kostbaar. Te willekeurig. Te bureaucratisch geregeld. Logistiek 
te ingewikkeld. Voordat we bereid zijn om elkaar een beetje zorg 
te verlenen is het wel prettig als we elkaar wat beter leren kennen. 
Burendag, dus. Met koffie, al dan niet van Douwe Egberts.  

Aanvankelijk deden we er wat lacherig over. Eén keer per jaar een soort 
buurtfeestje, waarom niet? Het werd hier aan de Kerkring en Voorstraat 
opgepakt door twee enthousiastelingen en een jaar of vijf, zes geleden 
was de eerste buurtbarbecue een feit. De formule is simpel: een steeds 

wisselend tweetal buren zorgt voor de faciliteiten – inmiddels is er een 
party-tent in eigen beheer- , men meldt zich aan, alle deelnemers zorgen 
zelf voor voldoende voedsel. Men roostert het vlees, proeft wat van 
elkaars salades, doet een spel of quiz  en men praat. Da’s alles. En het 
werkt! 

Tot mijn verbazing leerde ik die eerste keer mensen kennen die al jaren 
vlak achter ons bleken te wonen aan de Kerkring. Ik kende ze vaag van 
gezicht (en soms zelfs dat niet!). Dankzij Burendag kan ik me iets beter 
voorstellen wat ze doen, met wie ze hun leven leiden achter de voordeur, 
hoe de kinderen heten. Natuurlijk, niet iedereen doet mee, en dat geeft 
ook helemaal niet. Voor mij voldoet het blijkbaar aan een behoefte. Ik 
voel me meer vertrouwd met m’n buren. En dat voelt prettig.

Dat nabuurschap, dat vorige generaties zo ontzettend vanzelfsprekend 
vonden, dat is zo gek nog niet. Op naar een volgende stap van be-
trokkenheid? De drempel ligt lager nu ik m’n buren wat beter ken. Zet 
het vast in uw agenda en maak een afspraak. Met uw buren. Volgende 
Burendag 2015, zaterdag 26 september. 

P.S. ook Erwin Guijt, onze jeugdige columnist, heeft z’n column op geheel 
eigen wijze aan de buren gewijd! Toeval bestaat niet?!

Jaargetijden
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Activiteitenagenda
Er is genoeg te doen de komende tijd, goed bewaren dus.

Vrijdag	7	november	2014, 20.00	uur,	zaal	open:	19.30	uur
    Eigen jaarlijks optreden in Ons Dorpshuis van Apollo.
    Met een prachtige presentatie samengesteld door Riet Jochems. 
    Medewerking van Die Grevelinger Musikanten en harpiste 
    Yolanda Davids.

Zaterdag	15	november	2014, 20.00	uur
    Najaarsconcert slagwerkensemble Apollo

Donderdag	18	december	2014 
    Kerstconcert i.s.m. zangvereniging Apollo Nieuwe-Tonge

Zaterdag 20	december	2014	
    Kerstsamenzangdienst Grote kerk Nieuwe-Tonge

Een kijkje bij het 
B.C. Racket team Nieuwe-Tonge

Dit jaar bestaat onze eigen, Nieuwe-Tongse, badminton vereniging 35 
jaar. Genoeg reden om eens een kijkje te nemen bij de leukste maandag 
avond besteding van het dorp. Twee nummers geleden deed ik een 
oproep of er nog iemand een leuk onderwerp had om over te schrijven. 
De krant was nog niet gedrukt of er melde zich een enthousiaste bad-
mintonvereniging die wel het een en ander te vertellen hadden over hun 
passie. Het begon allemaal in 1978 toen Rien van Balen een Badminton 
clubje oprichtte, en op 22 mei in 1979 een officiële vereniging begon. 
Een officiële vereniging , 35 jaar, dat is waar een vrij kleine vereniging 
best trots op mag zijn. 

Elke maandag avond tussen 7 en 8, in de gymzaal, beginnen de jeug-
dleden met de warming-up en werken daarna door middel van diverse 
oefeningen aan hun conditie en technieken. Oftewel, de basis voor 
elk Nieuwe-Tong’s badminton talent. Op regelmatige basis spelen de 
jeugdleden een toernooi waarbij zij  een competitie spelen tegen andere 
Flakkeese verenigingen. 

Na de jeugdleden komen de senioren aan de beurt. Zij spelen vanaf 
20.00 uur tot 22.00 uur. Recreatief maar wel met het nodige fanatisme. 
Een zestal leden speelt zelfs in competitieverband waarbij zowel uit als 
thuis wedstrijden worden gespeeld tegen en bij andere verenigingen. De 
vereniging kent over het algemeen tussen de 30-35 leden inclusief het 
bestuur. Maar er kunnen natuurlijk altijd een hoop spelers bij. 

Sinds kort heeft het B.C. Racket team nieuwe, mooie tenu’s, 
die ik u zeker niet wilde onthouden

Van de verenigingen

Gemengde Zangvereniging Apollo

Ook Apollo is na de vakantie weer fris begonnen met de repetities. De 
dirigente, Marlous Smit, heeft leuke nieuwe liedjes uitgezocht om in te 
studeren voor de komende reeks concerten. Ons oeuvre omvat nummers 
als Eres tu, Lean on me (met We shall overcome), Zonder jou en de 
speciaal voor ons koor door Marlous geschreven Ode aan Flakkee. Kent 
u Apollo? Dan weet u dat we een steeds mooier repertoire ten gehore 
brengen. Kent u ons nog niet? Dan heeft u dit jaar nog drie kansen om 
dat gemis goed te maken:
Vrijdag 7 november heeft Apollo haar eigen jaarlijkse optreden in Ons 
Dorpshuis, ditmaal met een prachtige presentatie samengesteld door 
Riet Jochems en passend bij de uit te voeren stukken. Medewerking van 
Die Grevelinger Musikanten en harpiste Yolanda Davids. U wilt dit echt 
niet missen! Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur. 
Woensdag 10 december treedt Apollo op in de Schakel in Dirksland met 
zangver. Excelsior en muziekver Amicitia. 
Donderdag 18 december is, wederom in Ons Dorpshuis, het traditionele 
kerstconcert mmv harmonieorkest Apollo. Aanvang 19.30 uur, zaal open 
19.00 uur. Voor aanvang is er koffie/thee. En wilt u een keer meezingen 
om te kijken of u ons koor wilt komen versterken? Onze repetities zijn op 
donderdagavond 20.00 - 22.00 uur in de bovenzaal van Ons Dorpshuis.
U bent van harte welkom!

Meer informatie over ouder- en kindgym of andere lessen die 
worden gegeven door S.S.S.: kijk op de Facebookpagina van 
‘Gymnastiekvereniging SSS’ of neem contact op met: Sylvia de Vette 
0187-847714 of via sylviamelissant@hotmail.com.

Ouder- en kindgym

Lekker bewegen met uw kind. De gymzaal is de plek om te klimmen, 
rennen, springen, zingen, enz. enz. enz. Elke vrijdagochtend van 9.30 uur 
tot 10.30 uur in de gymzaal aan de Kerkstraat. 

SPECiAlE ACTiE:  Word je lid in oktober, november of december 
dan hoef je geen inschrijfgeld te betalen! 
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