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9 februari 2019
P R O G R A M M A
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TANKPAS

ervaar het gemak van de

Veilig, vertrouwd, voordelig 
& vierentwintig uur 

Met 21 tankstations in Zuidwest 
Nederland zijn de Shell en Avia 
stations van Mol altijd dichtbij. 
Tanken met de tankpas van Mol, 
da’s pas handig! 

Mol Schuddebeurs BV • 0111 453 330 • www.mol-olie.nl

Dierenartsenpraktijk Schouwen-Duiveland 
& Dierenartsencombinatie Overschelde

Voor ieder dier de beste zorg!

Grevelingenstraat 17, 4301 XZ Zierikzee
Telefoon 0111-412180
Maandag, woensdag en donderdag geopend 
van 08.00 tot 19.00 uur
Dinsdag en vrijdag geopend 
van 8.00 tot 17.30 uur
Zaterdag van 9.30 tot 13.30 uur
Behandeling uitsluitend op afspraak

De Roterij 13 N, 4328 BB Burgh-Haamstede
Telefoon tijdens openingsuren 0111-652254 
Spreekuur maandag t/m vrijdag 
Van 13.00 tot 14.00 uur 
(balie geopend tot 15.00 uur)
Dinsdagavond van 19.00 tot 20.00

www.dapschouwen-duiveland.nl (gezelschapsdieren)
www.dacoverschelde.nl  (landbouwhuisdieren en paarden) 
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Colofon
Strao bestuur: Leo Gildevoet,  Martin Heijboer,  Kitty van Nieuwenhuize, Bertie Steur, Jacolien Kiesen-
berg, Jacomien Valk-Zevenbergen, Kitty van Nieuwenhuize - straorenesse@zeelandnet.nl
Vormgeving realisatie drukwerk en website: Bert en Yessica Ligterink info@ligterinkreclame.nl
Foto's www.straorenesse.nl en foto’s : André van Leeuwen en Martine Kaldenberg
Bijdrages DS Piter Goodijk en Folklore: Henk Blom

VoorwoorD
9 Februari 2019 is de dag dat in renesse weer de eerste Strao van start gaat. 
Dit jaar helaas niet volgens de traditionele 8 weken maar 10 weken voor Pasen. 

De paarden worden van stal gehaald om hun benen te gaan wassen in het zeewater. 
op het strand zullen wij U welkom heten met heerlijke warme chocolademelk met, voor 
de liefhebbers, een lekker ‘scheutje’.

om alle kinderen te kunnen vervoeren wordt dit jaar, naast de boerenwagen, het 
Boemeltreintje ingezet (hiervoor kunnen kinderen een gratis kaartje afhalen bij het 
koek&zopie-kraampje in het centrum). 

we hopen dat we U mogen ontvangen om de mooie tradities te aanschouwen of eraan 
deel te nemen. onder andere het prachtige schouwspel van de paarden op het strand, 
voor de echte helden onder ons het voeten wassen o.l.v. Piter Goodijk en zijn stokpaardje 
en het ringsteken voor de kinderen.

Dit jaar is de route, net als vorig jaar samengevoegd. Samen uit, samen thuis. In de ‘wist 
U datjes’ nog een korte uitleg. ook op onze website is deze uitleg te vinden.
we komen allemaal weer aan in renesse waarna we dan, wegens overweldigend succes, 
weer worden begeleidt door onze eilandelijke dweilband “Lieverierastuus”. 

Strao renesse is ook op internet te vinden en wel via de vernieuwde website  www.
straorenesse.nl, hierop kun je leuke foto’s zien en nog veel meer. ook kun je je via 
deze website inschrijven als ruiter, vrijwilliger of voor de kinder-activiteiten. of  via 
straorenesse@zeelandnet.nl.
ook zijn we op Facebook te vinden, like onze pagina en blijf op de hoogte.

Verder wil ik langs deze weg alle deelnemers, medewerkers evenals het college van de 
gemeente Schouwen-Duiveland en dweilband “Lieverierastuus” bedanken voor hun 
medewerking en/of deelname.
ook de middenstandsbedrijven en natuurlijk de vrijwilligers bedankt voor uw bijdrage om 
de Strao 2019 weer mogelijk te maken.

Hopend U allen te mogen begroeten op het Straofeest van 2019, wens ik u, mede namens 
alle bestuursleden, een fijne dag toe.

Strao-commissie renesse,
Jacolien Kiesenberg (voorzitter)
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Hotel - Congrescentrum

Beleef Zeelanders

Hotel De Zeeuwse Stromen, gelegen in de duinen van Renesse, uw thuisbasis om de gekende én
ongekende kanten van Zeeland te ontdekken en beleven. Intenser! Een warme, gastvrije en zinnenprikkelende
(Kunst, Uitwaaien, Natuur, Smaak, Thuishaven) omgeving die werkelijk een jaarrond avontuurlijk is.
Uw verblijf is een meesterwerkje, want De Zeeuwse Stromen verstaat de kunst om u te inspireren.
Daagt u De Zeeuwse Stromen uit? +31 (0)111 462040

check onze

arrangemen
ten

di rect onli
ne!

Duinwekken 5, Renesse
Telefoon +31 (0)111 462040
info@zeeuwsestromen.nl

Genieten van het moment! 

lange reke 5, renesse | www.worldofdrinks.nl | info@worldofdrinks.nl | 0111 463388

Opwarmen tijdens Strao doe je 
natuurlijk met echte Schouwse Jutterbitter!

Koop in de week van 23 januari t/m 3 februari 
een � es Schouwse Jutter 70 cl (12,99)

en ontvang een gratis napje!  

Deze actie is geldig in Renesse
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Programma Strao renesse 9 Februari 2019   
  
10.15 uur  Verzamelen/Inschrijven/Keuren van de (versierde) paarden en pony’s  

bij manege Grol

11.00 uur Vertrek van de Straorijders voor de strandrit richting overgang Jan van 
renesseweg 

± 11.30 uur Aankomst paarden op het strand voetwassing o.l.v. ds. Piter Goodijk

12.15 uur Verzamelen en inschrijven kinderen op de Lange reke voor de 
kinderfestiviteiten

12.30 uur Aanvang Kinderfestiviteiten (ringsteken en rodeostier) v.a. 6 jaar
 Aanvang Mini-ringsteken < 6 jaar 
 Bij deelname worden kaartjes verstrekt waarmee, na afloop van 
 15.00 uur een gratis kindermenu gegeten kan  worden in het “wapen 

van Zeeland”

± 13.45 uur Prijsuitreiking Kinderringsteken + rodeostier, daarna vertrek op kar/
treintje naar transferium

14.00 uur onder begeleiding van dweilband “Lieverierasthuus” en alle kinderen  
 worden de Straorijders opgehaald op het Transferium voor een rondrit 

door het dorp

14.30 uur Verwelkoming ruiters, kinderen, muziek en publiek door de 
Burgemeester met aansluitend de prijsuitreiking Versierde Paarden/
Pony’s

15.00 uur Aanvang gratis kindermenu in het “wapen van Zeeland”
 ringsteken Straorijders op de Lange reke
 ! Aansluitend Prijsuitreiking 1e, 2e, 3e plaats en wisselbeker ringsteken 

Straorijders
17.00 uur    ontvangst van de straorijders en publiek in het “wapen van Zeeland”

23.30 uur Einde Straofeest

Inschrijven Strao-rijders : 
• Website www.straorenesse.nl
• Mail straorenesse@zeelandnet.nl
• Tel./sms/whatsapp 06-53728117
Inschrijfgeld is € 5,-
 
Inschrijvingen kinderfestiviteiten 
tot 26 januari 2018 op de website of
Inleveren bij o.b.s. ’t Stapel of’ 
De kinderfestiviteiten zijn gratis
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Camping Julianahoeve

Vakantie aan zee, 
      waar maak je dat mee?
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Scharendijkseweg 8, 4325 Renesse
www.camping-international.net

0111 - 46 13 91
info@camping-international.net

Heerlijke familiecamping op slechts 
100 meter van het strand
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T: 06 20 43 82 78 - E:  bouwman-martin@zeelandnet.nl

  

 Peter van den Anker
Oosterenbanweg 11 Renesse• T: 0111462171 • 06 53328590  

• fysiofit@zeelandnet.nl • www.fysiofitrenesse.nl

• fysiotherapie
• Sportfysiotherapy
• Dryneedling
• Blessure preventie
• Medica taping
• Sportmassage
• Manuele lymfe drainage

Contacten met verzekeraars

Zilt lounge- en eetcafé, 

Hogezoom 180, Renesse
Tel: +31 6 44 86 99 22
E-mail: ziltlounge@gmail.com
www.ziltlounge.com
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R E S T A U R A N T

RESTAURANT HEERLIJKZO 
is dé plek in Renesse waar u kunt genieten van 
heerlijke streek-producten en pure smaken. 

Kom dus gerust eens langs en geniet bijvoorbeeld 
van onze overheerlijke mosselen.  

Daarbij hebben wij een zonovergoten terras waar 
u uit de wind kunt genieten van een lekker drankje 
of iets kunt eten uit onze uitgebreide menukaart.  

KORTE REKE 4  |  4325 AM RENESSE  |  0111-407165  |  HEERLIJKZO.NL



10

Slot Moermond Een unieke locatie voor een 
heerlijk diner, ontspannen 
wandeling, schitterende 
bruiloften, knalfeesten en 
zakelijke bijeenkomsten.

Openingstijden*: 
Ma t/m do: 11.00 - 17.00 uur
Vr en za: 15.00 - 19.00 uur
Zo: 11.00 - 19.00 uur

* m.u.v. besloten partijen | t/m 1 april 2016 
op maandag t/m donderdag gesloten

Meer informatie of reserveren? Bel 0111 - 461 788 of mail naar info@fl etcherlandgoedhotelrenesse.nl
Stoofwekken 5 | 4325 BC | Renesse | www.fl etcherlandgoedhotelrenesse.nl
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 WIST U DAT ;
•	 We	dit	jaar	een	nieuwe	voorzitter	hebben
•	 Dit	Jacolien	Kiesenberg	is
•	 Zij	al	reeds	bekend	was	als	bestuurslid	en	als	voorrijder	met	vaak	het	mooist	versierde	paard.
•	 Wij	haar	heel	veel	succes	toewensen	met	haar	nieuwe	taak
•	 Wij	Jan	van	Hengel	heel	erg	dankbaar	zijn	voor	al	zijn	jaren	als	voorzitter	
•	 Wij	nog	verheugder	zijn	dat	Jan	zijn	Koek&Zopie-activiteiten	voort	blijft	zetten	
•	 Jan	weer	bijna	alle	vrijwilligers	op	de	been	heeft	gekregen
•	 Wij	daar	zeker	niet	zonder	kunnen
•	 Jan	de	Korte	ons	ook	nog	steeds	helpt	als	hoofd	TD	
•	 Wij	altijd	blij	zijn	als	er	mensen	zich	aanmelden	om	ons	te	helpen
•	 De	sponsoren	het	financieel	mogelijk	maken	om	alle	leuke	activiteiten	te	exploiteren.
•	 Onze	facebook-pagina	en	de	website	www.straorenesse.nl	weer	druk	bezocht	worden
•	 U	ook	nog	kunt	deelnemen	aan	de	leuke	like-en-deel-aktie	op	de	facebook-pagina
•	 De	uitreiking	van	de	prijzen	andere	tijden	hebben	gekregen	;
#	Kinderringsteken	+	Rodeo	=	voor	het	vertrek	om	ruiters	op	te	halen	bij	de	podiumwagen
#	Versierde	paarden/pony’s	=	gelijk	na	speech	van	burgemeester	bij	de	podiumwagen	door	Leo	
			en	Daan-Willem
#	Ringsteken	=	aansluitend	aan	einde	ringsteken	bij	podiumwagen	door	Leo	en	Daan-Willem
•	 We	dit	jaar	begeleidt	gaan	worden	door	dweilband	“Lieverierastuus”	en	dat	staat	garant	voor
	 een	feestelijke	verwelkoming	van	de	ruiters	op	het	dorp.	
•	 Je	je	ook	kunt		inschrijven	op	www.straorenesse.nl	voor	zowel	de	paardenrit	als	de
	 kinderfestiviteiten.
•	 De	rit	niet	gaat	splitsen	in	een	lange	en	korte	route	maar	dat	we	allemaal	bij	elkaar	blijven
•	 Dit	mogelijk	is	omdat	we	2	groepen	gaan	vormen	na	het	voeten	wassen	
•	 Groep	1	(achter	ruiter	met	groene	sjerp)	is	de	snelle	groep	die	gaat	draven	en	galopperen
•	 Groep	2	(achter	ruiter	met	rode	sjerp)	is	de	rustigere	groep	waarbij	voornamelijk	gestapt	gaat	
	 worden	met	stukjes	draf.
•	 We	dit	doen	zodat	iedereen	mee	kan	rijden,	ook	de	trekpaarden	en	pony’s	en	natuurlijk	ruiters	
	 die	dit	als	voorkeur	hebben.
•	 We	bij	het	verlaten	van	het	strand	weer	samen	komen	en	een	TUSSENSTOP	hebben	bij
	 “Brasserie	‘t	TORENTJE”	in	Burgh-Haamstede
•	 Het	Schouwse	Strao	rijden	sinds	2018	behoort	tot	de	inventaris	van	het	Immaterieel	Erfgoed
				in	Nederland,	iets	waar	wij	als	Strao	commissie	natuurlijk	ontzettend	trots	op	zijn.	
					Als	u	hier	iets	over	wilt	lezen,	dit	is	de	link	naar	de	website:	www.immaterieelerfgoed.nl
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Vroonweg 44 Renesse
+31 111 463520
info@beachwebsports.nl
www.fietverhuurrenesse.nl 
www.beachwebsports.nl 
www.fahrradverleihrenesse.nl
www.bikerentrenesse.nl

Wij verhuren diverse soorten en 
maten fietsen voor klein & groot. U 
kunt ook voor kinder- & 
hondenkarren, kinderzitjes, mandjes etc 
bij ons terecht. U kunt de fiets op de 
laatste huurdag in uw bezit houden tot 
20:30 uur.

In de fitness hebben wij de 
volgende groepstrainingen
• spinning
• pumping fitness
• cool Running (out door)
• insanity, trx & kettlebell 
• bootcamp (outdoor)
• circuit training fitness
• circuit training fitness 55+
• Jeugd fitness (13 jr tot 17 jr)
U kunt ook vrij trainen in de 
fitness en op  cardio apparatuur

Vraag ook eens naar onze gecombineerde arrangementen.
Tot ziens in ons recreatiesport centrum. 
Renata, Jeroen, Cas en Panda

RIJKSGEDIPLOMEERD  HOEFSMID
RUITERSPORT

DE VRIEZE
RENESSE  0111- 461691
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Stoofweg 10a  • 4325 BB  • Renesse  info@mebo-hekwerk.nl • www.mebo-hekwerken.nl

10%
KORTING*

Mebo is dé specialist in:
Sierhekwerken – entreepoorten – beveiligingshekwerken

raambeveiliging – elektrische aandrijving – intercom installaties
gesloten videocircuit – tuinverlichting – tuinmeubelen

tuinaccessoires – tuinbeelden –  tuinontwerp – tuinaanleg
tuinonderhoud –  tuindecoratie – vijvers & fonteinen

bij inlevering van deze 
advertentie ontvangt u

S T R A O  
A A N B I E D I N G

op onze gehele 
assortiment
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WEA ZUID-WEST     Goes     Zierikzee                  www.weazuidwest.nl

WEA IS MEER...
WEA is meer dan uw accountant en belastingadviseur.  
Wij kunnen u van dienst zijn op veel vakgebieden, in elke  
levensfase van uw persoonlijke leven of van uw onderneming.  
 U bent niet ‘zomaar een klant’, u telt mee.
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Naam :

Leeftijd :

Ik doe mee aan het ringsteken op de Lange reke te renesse, 
aanvang 12.30 uur.

Ik wil graag meedoen met het ringsteken op een pony ja/nee* 

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Het ringsteken op een pony is voor kinderen vanaf 6 jaar!

Voor de kinderen tot 6 jaar staat er een eigen programma 
klaar. Inschrijving voor deze deelname is niet nodig.
Alle kinderen die hebben deelgenomen aan het programma 
ontvangen een tegoedbon voor het kindermenu. Deze is vanaf 
15.00 uur in te leveren in het “wapen van Zeeland”.

Formulieren inleveren voor 24 januari 2019 bij de 
obs “t Stapelhof”  of via de website inschrijven

9 Februari 2019 

Inschrijfformulier voor de kinderevenementen
kan ook via de website!
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• Verkoopmedewerkers

• Logistiek/magazijn medewerkers

• Afdelingsverantwoordelijken

• Visual Merchandisers/Social Media 

s•Goods
breidt uit

medio maart 2019

775 m2!

Wij zoeken jou!

Wat vragen we?
- Sportief, vlot en enthousiast
- Goede contactuele eigenschappen
- Winkelervaring
- Beheersing van de Duitse taal

Wat bieden we?
- Uitstekende arbeidsvoorwaarden
   volgens cao mode & sport
- Prima werksfeer met uitdagend werk
- Doorgroeimogelijkheden

Fulltimers, parttimers, weekend- & vakantiehulpen*

Kom jij ons team versterken? 
Stuur jouw CV voorzien van foto naar: sgoodsrenesse@gmail.com
Meer informatie? Loop gerust even binnen: Hogezoom 196, 4325BJ Renesse

* van maart tot en met oktober

Of kijk op:
www.s-goods.nl

Volg s•Goods:
facebook.com/sgoodsrenesse
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vertrek 11.00 uur Route Straorieers
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Lange Reke 21, Renesse, 
tel 06 23661567 

KIJK VOOR MEER INFO OP 

WWW.PCRZEERUST.NL

PENSION - CAFÉ - RESTAURANT Zeerust
Gelegen in de duinen bij een strandovergang ligt PCR Zeerust, een gewezen vuurtorenwachtershuis uit 1848. Het heeft in functie dienst gedaan tot 1916, toen zijn de vuurtorens weggehaald. In 1948 is het verkocht door het loodswezen aan dhr. J. Gloude sr. Hij heeft het in 1949-1950 verbouwd tot een horeca gelegenheid. De eerste horeca-vergunning is van 30 maart 1950. Deze hangt in het café. In het café proef je dat Zeerust al jaren leeft. In de winter van 2012-2013 zijn alle pensionkamers verbouwd waardoor ze weer voldoen aan de huidige normen. Wij zijn het gehele jaar geopend.

www.ArcHotelZeeland.com 
& www.arcenbleu.nl

info@hampshire-renesse.nl
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Vroeger was de poedelprijs een pollepel, later 
werd het een ereprijs. De winnaar liet de pol-
lepel volschenken met brandewijn en gaf een 
rondje. In Renesse liep de fanfare, die voor de 
straorijders liep, bij binnenkomst in het dorp 
rechtstreeks naar het huis van de burgemeester. 
Die kwam dan met een blad vol glaasjes jene-
ver naar buiten en gaf een rondje aan rijders en 
muzikanten. Misschien was dat wel afgeleid 
van het gebruik met de pollepel. Tegenwoordig 
zien we ook ringsteken op de fiets of op de 
schaats. Daarbij is het tonnetjesteken wel een 
heel komische variant. De lans moet daarbij 
door een gat in een plank onder een met water 
gevulde tobbe worden geprikt. Als je mist krijg 
je de volle laag over je heen. En wat gelukkig 
tegenwoordig niet meer gebeurt, maar eeuwen-
lang in zwang was, zijn de variaties kat-, gans-, 
of palingtrekken. Daarbij werd aan het touw 
bijv. een gans, die ingesmeerd was met groene 
zeep, gehangen met de kop naar beneden. De 
deelnemers moesten in volle vaart er onder 
door rijden en proberen de kop van de levende 
gans (of de kat) of bij de paling de staart er af 
te trekken. Later werd uit “teerhartigheid” het 
dier eerst gedood.
 
BOVEN  is een detail van een gravure van 
Willem Swanenburgh (1580-1612), waarop 
het ganstrekken is te zien en LINKSONDER is 
te zien, dat het ook vanaf het water gebeurde. 
Langzaam is dit wrede gebruik veranderd en nu 
helemaal verdwenen. Wij houden het maar op 
ons moderne straofeest.                                                                                                                                 
Henk Blom

   

Lange Reke 21, Renesse, 
tel 06 23661567 

Sinds een aantal jaren is het ringrijden bij de 
Strao van Renesse ook ingeburgerd. Vroeger 
deden we er niet aan. Ringrijden of ringste-
ken is vanuit Walcheren overgewaaid. De 
ringrijders zelf denken waarschijnlijk dat ze 
er alles van weten, omdat ze het beoefenen, 
maar dat zou toch wel eens tegen kunnen val-
len. Het spel gaat terug tot de middeleeuwen. 
Toen was er sprake van een renspel te paard 
“bijzonder tot vermaak der aanzienlijkste 
jufferschap ingericht. Deze lieten tot een eere 
Prijs een hunner ringen ophangen, welke de 
Ridders te Paard in edele en gants onberis-
pelijke houding gezeten, moesten afsteken en 
in vollen ren aan hunne lans rijgen”. Er staat 
nog veel meer in deze Zeeuwse kroniek, maar 
ik zal het kort maken: de ridder die het eerst 
driemaal de ring had afgestoken reed met 
zijn mededingers onder trompetgeschal en 
paukengeroffel naar de “kring der Jufferen”, 
knielde en een der dames reikte hem de prijs 
en een lint over. Daarna mocht hij haar kus-
sen. Dat lint zien we nog altijd terug bij het 
ringsteken op Walcheren, want de deelnemers 
dragen een lint. 
 

Folklore: Ringrijden
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Wilhelminaweg 1 
4325 BD
Renesse
0111418390

Wij zijn 7 dagen per week geopend!
Brood Banket Lunch IJs en meer !

Brood- Banket, IJs, 
Ontbijt, Lunchroom- 

Hogezoom 179 
4325BH Renesse 

Tel: 0111 - 461707

De Strao Renesse is altijd op zoek naar vrijwilligers: 
kom er ook bij om dit evenement  nog een groter succes te maken 

Meld je aan via Straorenesse@zeelandnet 
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TuinKeuken InterieurBadkamer

DUINZOOM 2  |  4325 HA  RENESSE
INFO@BPGDESCHOUWSE.NL

T 011-1462142
WWW.BPGDESCHOUWSE.NL

BPG, DÁÁR BOUW JE MEE!
BPG is dé partner voor professionals in de bouw. Alle bouwmaterialen die je nodig hebt, hebben wij op voorraad.
Mijn Thuis is onze showroom. Hier kan iedereen zich laten inspireren om van zijn huis ook echt zijn thuis te maken.

Advertentie_MijnThuisBPG_V02.indd   1 15-12-17   13:22
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 Tuinplannen beginnen bij:

www.habohoveniers.nl
Duinzoom 3 
Renesse
0111-461248
info@habohoveniers.nl

Ontwerp
Aanleg en 
Onderhoud

HABO-ALLEMEKINDERS

HOVENIERS- EN GROENPROJECTEN
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Het gehele jaar geopend

Chinees en 
Teppan-Yaki                   
Wok Restaurant
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Bezoekadres:
Duinzoom 8
4325 HA Renesse
T +31 (0) 111
E verkoop@gr

       www.groepv.c                  EurekaChaletbouw

* Bij inlevering van onze advertentie ontvangt u 10% korting 
op het gehele assortiment.  

In het voorjaar 2019 (1 maart) openen wij onze 2e winkel op de Zoom 17 te 
Renesse. Het is een baby en kinderkleding winkel met leuke accessoires

We begroeten u graag bij: La Chica’s & Binkies

* Lieve groetjes, 
Nelly’s Fashion, De Zoom 8, 4325 BG Renesse

• Bij alle vormen van spierproble-
men, rugklachten en stijfheid in het 
lichaam 
• Bij alle vormen van verzet en 
vluchtgedrag
• Geestelijk en lichamelijk beter in 
balans, daardoor optimale prestaties
• Tevens instructie in dressuur en 
longeren

www.equumremissis.nl
sijgklop@zeelandnet.nl

tel. 06-20583463 Ellemeet

Sijgje Klop
Ged. (sport)masseur
voor paarden
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Nog even een voetnoot van het Straobestuur: 
Volgens traditie is de Strao op Renesse de 
eerste op de maandag 8 weken voor Pasen 
waarna de andere dorpen steeds volgen in 
een vaste volgorde. Na de start van de eerste 
Aemstie moest er ruimte gemaakt worden op 
de agenda omdat de organisatie van de Strao’s 
anders in gevaar komt, als er dubbelingen 
ontstaan bij Burgh Haamstede en Renesse en 
Noordwelle komt het probleem erbij dat er te 
weinig huurpaarden beschikbaar zijn. Strao 
Renesse is van mening dat er beter een vaste 
datum kan worden gekozen voor de Strao’s 
zodat dit niet meer kan.
Het argument van de vaste traditie is eigenlijk 

al verloren doordat van de maandagen is af-
geweken. Bij de (en eerste in de geschiedenis 
!) vergadering van de Strao commitees is er 
nog uitgebreid op ingegaan en kwamen we 
tot de conclusie dat alleen Burgh Haamstede 
er nog niet uit is of er aan een vaste datum 
moet worden gewerkt. Dus vasthouden aan 
traditie is één maar voortbestaan garande-
ren is net zo belangrijk. Met de verklaring 
tot Immaterieel cultureel erfgoed is er een 
basis gelegd voor het voortbestaan van 
deze mooie traditie, voor zover we konden 
nagaan was er hierdoor voor het eerst in de 
geschiedenis overleg over de eenheid hier-
van en is de wil er ook om er uit te komen. 

Te vroeg
Het begint een traditie te worden. Al meer 
dan 20 jaar mag ik, als dorpsgeestelijke, de 
Straorieeërs van Renesse en passanten voor-
gaan in de rituele voetwassing in de branding 
van de zee. Met mijn stokpaardje en opge-
stroopte broekspijpen ga ik te water. Ik spreek 
plechtig de oude Straotekst uit: “Zij plasschen 
en wasschen de koten…” Ik zweer met mijn 
toverstaf de boze geesten af en sla een soort 
kruis voor mijn vrome gevolg en zij die van 
verre staan, op het strao. In de overtuiging 
dat niet meer de paarden op stal  geïnfec-
teerd worden door invallen van boze geesten. 
Integendeel , zij zijn sierpaarden geworden 
en worden het hele jaar door verwend door 
hun eigenaren. Nee, de bewoners, de onderne-
mers van Renesse, zijn tegenwoordig de echte 
werkpaarden. En zij worden  in de zomer, 
niet in de winter, soms geplaagd door de boze 
jonge geesten van de overlast. Maar sinds we 
die geesten in het voorjaar bezweren met mijn 
toverstaf, gaat het steeds beter met Renesse. 
We worden weerbaar met een  meesterplan, 
avant la lettre...De Strao is al beschreven in de 
notulen van de classis, de eilandelijk kerkver-
gadering, in 1643. Toen waarschuwden mijn 
collega’s de gelovigen nog voor dit bijgelovige 

feest. Zij geloofden in een andere tijdgeest. 
Ik zie het nu als mijn roeping om de gelo-
vigen weer bij de tijd te brengen en de oude 
rituelen te actualiseren. Natuurlijk, met 
enige zelfspot. Inmiddels is de Strao in 2018 
verklaard tot cultureel erfgoed en zitten we 
nog steviger in het zadel met dit voorjaars-
feest. Echter ik heb dit jaar wat moeite 
met de datum van 9 februari. Dat is nota 
bene 10 weken vóór Pasen in plaats van de 
voorgeschreven 8 weken . Twee weken te 
vroeg dus. Omdat Noordwelle het altijd op 
de laatste zaterdag van februari viert, dit 
jaar op 23 februari. Het behoudende paar-
dendorp Noordwelle blokkeert dit jaar het 
progressieve Renesse, dat altijd als eerste de 
spits afbijt. Jammer dat het niet samen gaat. 
Ik ben toch ook dorpsdominee van beide 
dorpen. Al sinds de Reformatie hebben 
Renesse en Noordwelle dezelfde dominee. 
De volgende keer dus even met mij, als 
ritueel deskundige en betrokken geestelijke, 
op tijd overleggen hoe we dat saamhorig op 
lossen. Voordat deze splijtgeesten niet meer 
te bezweren vallen.
Uw voorganger bij eb en vloed, 
                                                  Piter Goodijk
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Een	bericht	van	de	jury	van	de	Strao	in	
Renesse
Sinds	2018	behoort	het	Schouwse	Strao	
rijden	tot	de	inventaris	van	het	Immaterieel	
Erfgoed	in	Nederland,	iets	waar	wij	als	Strao	
commissie	natuurlijk	ontzettend	trots	op	zijn.	
Als	u	hier	iets	over	wilt	lezen,	dit	is	de	link	
naar	de	website:	www.immaterieelerfgoed.nl	
(interessant,	leuk	en	informatief!!)
Als	jury	zijn	wij	natuurlijk	ook	altijd	op	zoek	
naar	informatie	voor	onze	beoordeling	van	de	
versierde	paarden	en	ruiters,	en	zie	hier,	via	
de	site	van	Immaterieel	Erfgoed,	een	stukje	
informatie	over	onze	Strao	Traditie:
Beschrijving	van	de	site	Immaterieel	Erfgoed
In	de	periode	februari-maart	wordt	in	zes	
dorpen	op	het	eiland	Schouwen:	Burgh-
Haamstede,	Ellemeet,	Scharendijke,	
Serooskerke,	Renesse	en	Noordwelle,	Strao	
gereden.	Het	hoogtepunt	van	Strao	is	het	
wassen	van	de	paardenvoeten	in	de	zee,	
waarbij	de	ruiter	tijdens	de	rit	op	het	paard	
blijft	zitten.
De	ruiters	en	paarden	verzamelen	zich	’s	
ochtends	op	een	vast	vertrekpunt,	waarna	
ze	rond	het	middaguur	naar	het	strand	
vertrekken.	In	ieder	dorp	is	dit	een	ander	
tijdstip.
Voor	het	wassen	van	de	voeten	zijn	twee	
verklaringen:

Een bericht van de jury 
Strao Renesse

-	De	wonden	die	de	paarden	tijdens	de
		winter	op	stal	hebben	opgelopen,	worden	
		ontsmet	door	het	zoute	zeewater.
-	Door	de	rit	worden	de	boze	geesten
		uitgedreven.
Een	ander	belangrijk	onderdeel	van	de	
traditie	is	het	versieren	en	keuren	van	de	
paarden.	Hiervoor	worden	de	paarden	
versierd	met	natuurlijke	materialen	en	
dragen	de	ruiters,	voor	zover	mogelijk,	
originele	kleding	(dracht).	De	keuring	
gebeurt	door	een	jury	die	is	samengesteld	
uit	dorpsbewoners.	Aan	het	eind	van	
de	rit	komen	de	ruiters	terug	op	het	
dorp,	waar	ze	verwelkomd	worden	
door	een	vertegenwoordiging	van	het	
gemeentebestuur	en	het	Strao-comité.	
De	stoet	wordt	daarbij	begeleid	door	
de	plaatselijke	muziekvereniging.	Bij	
terugkomst	wordt	bekendgemaakt	wie	het	
mooist	versierde	paard	heeft	en	wie	de	
best	geklede	ruiter	is.
Als	extra	activiteit	vinden	er	in	
sommige	kernen	ringsteek-	en/of	
hardloopwedstrijden	plaats	met	de	
paarden	en	ruiters	die	aan	de	strao	hebben	
deelgenomen.	In	de	avond	is	er	feest	
in	een	van	de	uitgaansgelegenheden	
in	het	dorp.	Tijdens	strao	worden	er	
traditiegetrouw	schroasels	(een	soort	platte	
kruidkoeken)	gegeten.

In het kort wat de jury mooi vindt
Nog	in	het	kort	wat	wij	als	jury	mooi	
vinden:	takjes	groen,	crêpepapieren	
rozen	aan	hoofd,	borst	en	staart,	
ingevlochten	staart	en	ingevlochten	
manen.	De	kleuren:	rood,	wit,	blauw	
hebben	de	voorkeur.	Er	worden	
ook	heel	veel	paarden	versierd	met	
pompoenen,	dat	vinden	we	ook	
prachtig!	
Ook	dit	jaar	kijken	wij	uit	naar	alle	
mooie	versieringen	van	ruiter	en	paard!
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De volgende prijzen worden 
door de Strao commissie 
beschikbaar gesteld:

Folklore	versiering	Strao	
paarden	en	ruiters	
1e,	2e,	3e	4	e,	5	e,	6	e		prijs.	

Folklore	versiering	Strao	Pony’s	
en	ruiters	1e,	2e	en	3e	prijs.	

Wij	wensen	jullie	allemaal	een	
hele	mooie	Strao	en	heel	veel	
plezier	met	de	voorbereidingen!

De	jury:	Anita	ten	Cate,	Corrie	
Harteveld	en	Jacomien	Valk	

Zo maak je pompons:
Je snijdt/knipt uit karton twee zuiver
op elkaar passende cirkels met een 
flink gat in het midden. De buitenrand
bepaalt de grootte van de pompon.

Leg de schijven karton op elkaar en 
omwikkel ze tot het gat in het midden zo 
vol is dat er geen naald meer door kan.

Steek nu een scherpe schaar tussen
de kartons, en knip de wol door.

Schuif de kartons iets uit elkaar.
Met een niet te korte draad moet je het in 
het midden zo strak mogelijk vastknopen, en 
de einden laten hangen. Want dan kan je de 
pompon ergens aan vastmaken bijvoorbeeld 
aan de teugel van het paard.

Knip eventueel uitstekende draden bij.

Dit heb je nodig: 

restanten wol 
schaar 
karton
naald
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- Tennisbanen
- Tennislessen
- Midgetgolf

- Zonnig terras
- Kinderfeestjes
- Voor jong en oud

J. van Renesseweg 23a, 
4325 GM  Renesse, 
Telefoon 0111-462116

U bent van harte welkom!

T E N N I S  e n M I D G ETGOLF RENESSET E N N I S  e n M I D G ETGOLF RENESSE
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-Tennisbanen
-Tennislessen
-Midgetgolf

-Zonnig terras
-Kinderfeestjes
-Voor jonge en oud

J. van Renesseweg 23a
4325 CM Renesse
Telefoon 0111-462116
www.tennismidgetgolfrenesse.nl

verhuur vakantiehuisjes - kamers
Hogezoom 134 - Renesse

DE VLINDER
+31(0)111-463662
Mobiel +31(0)6-10557090
devlinder@zeelandnet.nl
www.huizenverhuurdevlinder.nl

verhuur vakantiehuisjes - kamers
Hogezoom 134 - Renesse

DE VLINDER
+31(0)111-463662
Mobiel +31(0)6-10557090
devlinder@zeelandnet.nl
www.huizenverhuurdevlinder.nl
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Vanaf februari
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Alle soorten diervoeders
Fa. A. Verhage
www.verhage-kerkwerve.nl

Oude Hoofdweg 7
Kerkwerve 
(Moriaanshoofd)
Tel. 0111-412189

 

Tholhuijsen, keurslager
Lange Reke 3
4325 AA  Renesse
Tel. 0111-461340
www.tholhuijsen.keurslager.nl
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Vakantie! Daar krijgt niemand ooit 

genoeg van. Bij Molecaten vindt u

héél veel campings en 

vakantieparken voor de leukste 

vakanties in Nederland én Hongarije. 

Mooie herinneringen gegarandeerd!

www.molecaten.nl
i n  b o s ,  z a n d  e n  w a t e ri n  b o s ,  z a n d  e n  w a t e r

Grenzeloos genieten

Campings en vakantieparken

8% korting

op uw vakantie?

Boek 3 maanden

vooruit!
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Taxi centrale Renesse Roelandsweg 1
tel. 0111-463100, fax 0111-468044

	

BRILLEN	CONTACTLENZEN	ZONNEBRILLEN	PASFOTO’S	

……scherper	zien!	

BURGHSERING	27	4328	LL	BURGH	–	HAAMSTEDE																																																																																
openingstijden	ma	–	vr		09.00u	-17.00u	en	op	afspraak																																																							

0111-652440	info@	framio.nl	www.framio.nl	
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Zeelandia wenst alle 
deelnemers en 
bezoekers een 
geweldige Strao.

Contact.
Postbus 9  |  4300 AA Zierikzee
T 0111-419000  |  www.zeelandia.nl
Facebook.com/ZeelandiaNederland

keepexploring.
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www.juwelierrenesse.nl

• Eclat 
• Breuning 
• Bernstein 

• Danish Design 
• Esprit 
• Engelrufer 

• Seiko 
• Pulsar 
• T W Steel
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adv.55x85_vvt.kleur.indd   1 19-12-16   12:44

Lange Reke 5 a
4325 AA   Renesse 

e: haarid@zeelandnet.nl

Hotel De Vier Seizoenen Renesse***
Hogezoom  178   4325 BJ Renesse      +31(0)111-462030

4seizoenen@zeelandnet.nl      www.hotel4seizoenen.nl

15 loop minuten van het strand

Nette kamers, Wifi, TV, fohn, kluisje en 

overdekte fietsenstalling
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Welkom
www.campingzonnedorp.nl

“K om je ‘s bie ons kieke?”

9,2

OUDE MOOLWEG 11
4325 EA RENESSE

Korte Moermondsweg 5
4325 LA Renesse
www.vakantieparkzonnedorp.nl

TEX - MEX
RESTAURANT

www.thegreenparrot.nl
+31 (0)111 461 120
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Naamloos-1   1 04-12-15   10:08

OUDE MOOLWEG 11
4325 EA RENESSE

TEX - MEX
RESTAURANT
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‘t Boemeltreintje: de ontspannen manier 
om Schouwen te aanschouwen
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HOTEL-RESTAURANT 

4 GANGEN KEUZE MENU 
€ 28.50 

*Graag reserveren.

 www.hotelklokje.nl +31- (0)111461214info@hotelklokje.nl

Hotel Restaurant ’t Klokje
Rampweg 16-18
4325 LH Renesse
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Neem gerust contact op

0187-611136
info@roxysecurity.nl
www.roxysecurity.nl

Roxy Security B.V. is een onderdeel 
van Roxy Holding B.V. waaronder 
een aantal security en safety 
gerichte bedrijven vallen. Een sterke 
groep met diverse specialiteiten.

Kwaliteit, continuïteit, 
betrouwbaarheid en een 
grote betrokkenheid bij onze 
opdrachtgevers zijn de pijlers van 
onze organisatie.
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DOMBURG
OOSTSTRAAT 1

GOES
GROTE MARKT 1

RENESSE
HOGEZOOM 171

TERNEUZEN
NOORDSTRAAT 109

ZOUTELANDE
LANGSTRAAT 13

MIDDELBURG
MARKT 53

ETTEN-LEUR
WINKELCENTRUM 16

KAMPERLAND
RUITERPLAATWEG 11

SLUIS
PLOMPE TOREN 4

bomont.nlShop online voor het hele gezin op
R

Renesse    ‘ t Dorpsplein
lunchroom &

pannenkoekenhuis
pannenkoekenhuis

& lunchroom

pannenkoekenhuis
& lunchroom

pannenkoekenhuis
& lunchroom

visitekaartje.indd   2 12-06-14   10:38

    ‘ t Dorpsplein
lunchroom &

pannenkoekenhuis
pannenkoekenhuis

& lunchroom

pannenkoekenhuis
& lunchroom

pannenkoekenhuis
& lunchroom

Lange Reke 12 - 4325 AA Renesse
T 0111 46 38 81 - M 06 83 22 90 99
E dorpsplein.renesse@gmail.com

Nikki Schuster &
Ramon Verseput

visitekaartje.indd   1 12-06-14   10:38

PROEF HET STRAND.....

Corazon vind je op Duinovergang 20
Kruising Rampweg/Nieuweweg Ellemeet
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Hoogenboomlaan 38A  • 4325 DK Renesse
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Schildersbedrijf

Plandsoen
Schilderwerk - wandafwerking - 

enkel & dubele beglazing

Mauritsweg 68
4325 AH  Renesse

Tuincentrum & Dierenspeciaalzaak
tevens handel in outdoorkleding,

ruitersportartikelen
en boomkwekerij producten.

Hogezoom 44,
4328 EG, Burgh-Haamstede

Tel: 0111-651437

Online klant worden 
bij Bidfood 
(voorheen DeliXL)
Prijzen zien en 
direct bestellen? 
Word klant bij Bidfood en ervaar het gemak van online.

Voor elke professionele keuken een passend aanbod. 
Ontdek wat Bidfood u te bieden heeft als horeca groothandel.

T +31 (0)88 - 8008 900
E info@bidfood.nl

De Roterij 18
4328 BA Burgh-Haamstede
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 www.straorenesse.nl
© Strao renesse

Strao in Schouwen
Zij plasschen en wasschen de koten;

hun poten gaan klapperen bij 't dapperen door 't water-geklater.
De hoeven beproeven het vochtige zand; een lustige kwant, 

een vroolijke ruiter zet 't paard om, maar stuit er
bij 't stuivende duin.


