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Dorpsraad vraagt aannemer naar vooruitgang

Aannemer Boogert wil snel verder met voormalig PLUS-terrein

pervlakkige asbest kan Van
Groningen verder gaan met
de sloopwerkzaamheden. In
aansluiting hierop dient het
gehele terrein onderzocht
te worden op de aanwezigheid van asbest dieper in de
bodem, ook de delen waar
nu nog een betonvloer ligt,
waarna nog een sanering
van de bodem zal plaats
vinden.

Bouwrijp

Deze werkzaamheden zijn
uiteraard aan regelgeving
onderhevig. Aansluitend
op de sanering vind het
bouwrijp ontgraven van de
bouwput plaats met de verschillende aanlegniveaus. De
winkels met bovenwoningen
aan de Dorpsstraat komen
hoger te liggen dan de woningen aan de Dijkstraat.
Wat verder de start verUiteraard is het voormalige terrein van de PLUS in de Dorpsstraat een regelmatig traagd is dat er door
terugkerend gesprek in het dorp. Reden voor de Dorpsraad om even bij aannemer omwonenden helaas bezwaar is gemaakt tegen
Boogert te vragen naar de ontwikkelingen, waaarop prompt een uitgebreid anthet bouwplan. Daar men
woord kwam. Exacte data konden niet worden gegeven , omdat er regelgeving
problemen heeft met het
speelt met betrekking tot verwijdering van asbest en een olietank.
realiseren van een spoeleen dak dat op een schuur
Desgevraagd kwam van de
De asbest in het pand is er
plaats voor duikpakken aan
firma Boogert de volgende
conform de geldende wet- en ligt in de omgeving. Wel is
de zijde van de Dijkstraat,
het zaak de asbest te verwi- een gewenste voorziening
verklaring:
regelgeving uit verwijderd.
Geachte inwoners van Schar- Hierna zijn we begonnen met jderen van de bouwlocatie,
voor de duikrecreatie, heeft
zodat het sloopwerk voortendijke. Hierbij informeren
het sloopwerk, waarbij het
de opdrachtgever besloten
gang kan hebben.
wij u over de gang van zaken afval gescheiden werd afgedeze voorziening niet meer
Wat betreft de olietank die
met betrekking tot de bouvoerd met zo min mogelijk
te realiseren om de buurt
is aangetroffen: hier is de
wlocatie aan de Dorpsstraat overlast voor de buurt.
hierin tegemoet te komen.
grond rondom de tank be/ Dijkstraat in uw dorp.
Deze spoelplaats is dan ook
monsterd. Hier zijn peilbuiHoewel achter de schermen Sanering
geheel vervallen uit het plan.
zen aangebracht die na ende raderen op volle toeren
Na het slopen van een
We hopen spoedig verder te
draaien is er op de locatie
groot deel van de betonnen kele weken monitoring geen kunnen met de sloop en zijn
verontreiniging bevatten.
zelf op dit moment weinig
vloeren van de voormalige
in gesprek met de eigenaar
beweging Het sloopwerk is
supermarkt bleek dat er in
van het aangetroffen asbest
Geen olie
nog niet gereed en de bouhet verleden zaken onder
en de tank om het zo snel
Dit betekent, dat de locatie
wplaats nog niet bouwrijp.
de vloer begraven, dan wel
en efficiënt mogelijk te verrondom de tank gelukkig
Dit is een gevolg van zaken
niet verwijderd zijn voorafwijderen.Verder waarderen
vrij is van verontreiniging
die aangetroffen zijn in de
gaand aan de bouw van de
we het meedenken van de
bodem. Dit betreft asbest
gesloopte gebouwen. De as- met olie. Na het volgens de
naaste buren en uw alertvan oude waterleiding en
best golfplaten leveren geen regelgeving saneren van de
heid als er bijvoorbeeld bevan golfplaten, alsmede een gevaar op voor de omgeving olietank en het verwijderen strating wordt weggehaald
van het aangetroffen opoude huisbrandolie tank.
en zijn niet gevaarlijker dan
door onbevoegden.

Wat kun je van een Reken Bootcamp verwachten:
•Veel spel en beweging en een beeldende uitleg.
•Instructie die aansluit bij de leerstrategie van je kind.
•Intensieve training van het rekenen.
•Meer zelfvertrouwen en plezier in leren.
•Gezelligheid en nieuwe vrienden.
•Kinderen helpen en stimuleren elkaar.
•Een Bootcamp certificaat.
• Gratis Joepspel t.w.v. 15 euro om thuis verder te oefenen.
•Training in kleine groepen: minimaal 4 en maximaal 8 kinderen,
zodat er genoeg ruimte is voor individuele begeleiding.

Houd jij van bewegen? En..... wil jij nog sneller en
beter leren rekenen? Dat kan in een uiterst leuke
combinatie, die op 3 mei en / of op 5 mei wordt
gehouden in Dorpshuis de Putmeet. Brainjumps uit
Scharendijke houdt deze Bootcamps die echt wat
voor jou zijn.

Onwetendheid bij veel bestuurders

Voorrangskwestie bij Zeeland Village vaak onbekend

Meer weten? Kijk op www.brainjumps.nl of mail
naar info@brainjumps.nl

• Lukt het je kind maar niet om de tafels te onthouden?
• Levert het stampen van de tafels alleen maar frustratie op?
• Telt je kind nog steeds op zijn of haar vingers?
Heb je geen zin meer om te rekenen en /of vind je het maar
stom. Dit is helemaal niet nodig! Rekenen kan weer leuk

Dorpsraad
• Voorzitter:
Vacant
• Secretaris:
Tanny de Rooij
• Penningmeester:
Chris Jordan
• Jop en Jeugd:
Ineke Venneman
• Ondernemerscontact:
Alexander Jonkers
•Dorpshuis:
Stephanie Fennet
e-mail:
dorpsraadsd@zeelandnet.nl
www.facebook.com/scharendijke1

worden met de Rekenbootcamp. Door te bewegen,
gebruik je beide hersenhelften en zal het leren
sneller gaan. Het geleerde
blijft beter hangen en je zult
de sommen gaan automatiseren. Als je de sommen
geautomatiseerd hebt, hoef
je minder gebruik te maken
van je werkgeheugen. Hierdoor kost rekenen je minder
moeite. Rekenbootcamp is
leuk en speels tegelijk, maar
ook nog leerzaam.
Ook leuk voor elk kind dus.
kijk maar eens wat je allemaal kunt verwachten.

www.facebook.com/
dorpshuisdeputmeet

Ook u kunt in Dorpshuis de Putmeet ruimtes huren. Om te vergaderen,
gezellig samen te zijn of welke reden dan ook. Voor de sportieve inwoners is ook de gymzaal te huur. De kosten op een rijtje!

Huiskamer

Uur (1/ 1,5uur)			
€ 15,00
Dagdeel (3/4uur) 		
€ 25,00
Per dag ( aan een gesloten)
€ 75,00
( Voor speciale gelegenheden gelden andere tarieven maak
hiervoor graag een afspraak voor meer informatie)

Toneelzaal

Grote zaal zonder podium
Dagdeel (3/4uur) 			
Hele dag				

( incl kleedruimte douche gelegenheid)
Dagdeel (3/4uur) 			
Hele dag 				

• Reservering huiskamer
Stephanie Fennet
0612350722
• Reservering gymzaal
Matty Louwerse
0111-671759
e-mail: dorpshuisdeputmeet@gmail.com

Huur prijzen de Putmeet

€ 40,00
€ 90,00

Grote zaal met podium

De Putmeet

Gymzaal de Putmeet
Uur (1/ 1,5uur)			
3-4 uur
Per dag

Petra de Groot,
eigenaresse van Brainjumps in Scharendijke

hoeft het natuurlijk geen
betoog, dat op de Boutlaan een maximum snelheid geldt van 30 km.p.u.
en als je uit de richting
Den Osse komt het verkeer vanaf de Kreeklaan
en Akkerbloemstraat van
rechts komt en voorrang
heeft, ook fietsers.

€ 50,00
€ 110,00

€ 17,50
€ 30,00
€ 75,00

Voor commercieel gebruik geldt een toeslag van 50%.
LET OP: Vanaf nu is de theaterzaal beschikbaar voor
grote gezelschappen

De voorrangssituatie op de Boutlaan bij de toegangsweg naar Zeeland Village
leidt veelvuldig tot ongewenste situaties, omdat bestuurders de voorrangskwestie
ter plaatse verkeerd inschatten. Reden om deze kwestie nog eens onder de aandacht te brengen hoe het daar nou werkelijk zit.
Veel bestuurders, die over
de Boutlaan richting Den
Osse rijden, zijn van
mening dat zij voorrang
hebben, omdat voertuigen, die vanaf het park
komen volgens hen uit
een inrit komen. Op de
bijgaande foto is zo’n
voorbeeld te zien. Echter
ligt de situatie wettelijk
anders. Het busje op de
foto die vanaf het park
komt, rijdt op een openbare weg en komt van
rechts. De personenauto
op de Boutlaan dient dus
voorrang te geven. Dat
zelfde geldt dus ook als er
in plaats van het busje op
de foto fietsers vanaf het
park komen en de Bout-

laan op rijden. Zij komen
dan dus ook van rechts.
Ook de Gemeente
Schouwen-Duiveland was
ooit een andere mening
toegedaan. Jaren geleden
stonden er op de Boutlaan nog verkeersborden
voor het verkeer dat het
park naderde zoals in dit
artikel afgebeeld staat.
Een attente automobilist
attendeerde de gemeente
er op, dat de toegangsweg naar en van het park
geen uitrit is, maar een
openbare weg. Na een
langdurig onderzoek, waar
juristen zich op vast beten
bleek de melder gelijk te
hebben en zijn de borden
destijds verwijderd.

Kopij Dorpskrant inzenden

Heb jij iets te melden? Voor je club, instelling, je buurt
of ander nieuws? De redactie van de Dorpskrant ontvangt graag kopij voor de volgende uitgave. U kunt uw
nieuws per e-mail inzenden. Doe het wel tijdig. E-mail
naar:info@teun.pro

Nou....
nog eentje dan

Desondanks zijn er nagenoeg geen bestuurders die
het verkeer van rechts ter
plaatse voorrang verlenen
en is het wellicht goed dit
nogmaals onder de aandacht te brengen. Verder

Potje biljarten?

Een leuk tijdverdrijf voor jong en oud: biljarten. In ons
dorpshuis de Putmeet staan twee fraaie biljarts, waar
jij ook op mag biljarten. Je hebt de keuze om op de
inloop te komen op maandagavond van 19.00 - 21.00
uur. Een andere mogelijkheid is om je aan te sluiten
bij de biljartclub. Een gezellige ploeg mensen, die elke
woensdagavond van 19.00 - 23.00 uur de biljartballen
alle hoeken van de tafel laten zien. Jij bent ook welkom.
Loop gerust eens op één van deze twee avonden binnen.

PUZZEL-TIJD

foto’s, maar ook verenigingsnieuws, activiteiten
in het dorp. Kortom alles
wat je niet mag missen als
Scharendijke is momenje in Scharendijke of omteel ook te vinden op
Facebook. Op deze pagina geving woont. Je vindt de
vind je elke dag de laatste pagina op www.facebook.
com/scharendijke1/
nieuwtjes, leuke oude

Terug kieke met betraande ogen

Wat was en nooit meer komen zal…

Bij al deze verhalen horen vele zwart-wit foto’s die nu nog
zijn opgeborgen en hopelijk te voorschijn zullen komen.
In de dorpskranten schrijven we over Beurtschippers of
Dorpssmid of Vrachtrijder of de Dijkwerkers. Ook was er
vroeger de Korfbalclub de “Zwaluwen” gefuseerd met k.c.
“Stormvogels” later werd dat v.v. Z.S.C.. ’s-Winters werd
er geschaatst in het poldertje dat later de Jachthaven
werd, waar langs de weg liep naar Brouw. De ijsclub werd
opgericht met ijsbaan. Als krant was er de oudste krant
van Nederland, “de Zierikzeesche Nieuwsbode”van 1855
die zeer uitvoerig gelezen werd samen met familie of
buurtjes, gedrukt door drukkerij Lakenman en Ochtman
aan de Nobelstraat. Ook hadden veel mensen een eigen
moestuin, waar altijd serieus gewerkt werd, geplant,
gezaaid, op tijd gewied, geschoffeld, geoogst met heerlijke, eerlijke groenten, aardappelen, vruchten…”dan voel
en proef je pas echt dat de zegen van Boven komt en niet
uit de winkel”…aldus de tuiniers. Een aantal moestuinen
lag aan het “Paadje van Vaane”(van de Platteweg naar
het Zwarte Plein). Familie Vaane, de vrachtrijder, die met
vrachtauto (eerst met paardenwagen) vanuit de Zierikzeese haven en Schuithaven, vele vrachten, vrachtjes,
geiten, schapen, kippen, kisten, dozen, rondbracht. Verder
schooltjes, gemeentehuusjes in alle dorpen. De schoolmeester had de Kweekschool gevolgd. Ieder dorp had
zo’n beetje een eigen burgemeester en begraafplaats.
De veldwachter had een grote snor. In november, slachtmaand, werden er overal op de boerderijen grote vette
varkens geslacht. Een groot ritueel, het opengesneden
varken op planken gehangen. Kapotte dakgoten, potten,
pannen werden heel vroeger gerepareerd door Piet de
ketellapper die met zijn hondenkar met veel gereedschap
in alle dorpen rondtrok, evens was hij de ontwerper en
maker van de Rattenval, ratten werden gevangen in deze
gazen rattenval waarin een stuk kaas werd gelegd. Deze
val met guillotine, waarmee de ratten luid gillend werden
onthoofd, was bij de boeren een groot succes. Ook circus
Sarasani met olifanten, paarden, acrobaten, clowns en
groot orkest verscheen op het veld waar nu de Akkerbloem- en Klaverstraat zijn. Daar waren ook de paardenwedstrijden van de “Schouwse Ruiters”met veel publiek uit
heel Zeeland en Brabant. Zeepkistenraces aan de haven
voor de jeugd met honderden toeschouwers. De toneelclub die vele jaren bestond, met vele dorpstalenten en in
de winters vele voorstellingen gaf met komische stukken
en volle zalen trok. De opening van de nieuwe Jachthaven
ging met veel feestelijkheden gepaard. De grote Marinierskapel speelde er , marine demonstraties met boten,
parachutespringers en prinses Margriet die het “Lint
doorknipte”. Dat was het voor nu, volgende keer weer
verder. Hartelijke groet aan alle lezers. Dorpeling Piet

Dringend beroep op vrijwilligers

Dorpsraad zoekt nieuwe voorzitter
Zoals u wellicht heeft vernomen heeft de voorzitter
van onze dorpsraad per 1
januari zijn functie neergelegd.
De aanleiding van zijn vertrek
waren niet gelegen binnen
het team Dorpsraad. De
Dorpsraad functioneert al
jaren in volledige harmonie
zoals het hoort. De inspanningen van de voorzitter om
de leefbaarheid van Scharendijke te verhogen werden
helaas door een aantal
inwoners van Scharendijke
beantwoord met onterechte
negatieve aantijgingen gericht op zijn persoon. U zult
begrijpen dat wij binnen de

Dorpsraad daar zeer van
geschrokken zijn.
Wij moeten dus op zoek
naar een nieuwe voorzitter
die net als de vorige voorzitter zich in zal zetten om de
leefbaarheid en samenhang
in ons dorp te bevorderen.
Dit uiteraard in samenwer-

king met de inwoners.
Daarbij rekenen wij ook
op uw bijdrage. Dus denkt
u deze positie te kunnen
vervullen of weet u iemand
waarvan u denkt dat zij/hij
een geschikte kandidaat zou
zijn neem dan contact met
Chris Jordan. tel. 671821 of
mail: chris@klaverstraat.nl

Nu al meer dan 50 vrijwilligers in Scharendijke

Reanimatie-AED-cursussen groot succes

Dank je wel,
Rob Venrooij

De Dorpsraad wil ook
namens velen in het dorp
Scharendijke de waardering uitspreken naar
Rob Venrooij voor zijn
jarenlange inzet als voorzitter van de Dorpsraad.
Zijn tomeloze inzet mag
als voorbeeld voor velen
gelden en ook was het een
plezier om met hem samen
te werken.

Rob, bedankt!!
worden ingezet. Het is heel
belangrijk, dat zoiets binnen
6 minuten kan gebeuren.
Een ambulance heeft vaak
15 minuten of soms wel iets
meer nodig om ter plaatse te
komen. Dan is het dus
levens-reddend als omwonenden reeds kunnen
beginnen met reanimatie.
Op deze manier zijn in de
afgelopen jaren in Nederland
al honderden levens gered.

AED’s belangrijk

De reanimatie/AED-cursussen in Scharendijke blijken een enorm succes. Binnen vijf
maanden is het aantal vrijwilligers dat zich via Hartveiligwonen voor de gemeenschap wil inzetten, gestegen van 9 naar 55 personen. Al deze mensen hebben in
dorpshuis de Putmeet een cursus gevolgd en succesvol een certificaat behaald.
Initiator hiervan is Teun
Schoemaker. In het dagelijks
leven duikinstructeur, maar
ook instructeur van de Nederlandse Reanimatie Raad.

Hij is eveneens aangesloten
bij Hartveiligwonen (www.
hartveiligwonen.nl), een
organisatie die zich er middels vrijwilligers voor inzet,

dat bij een melding van
een persoon met hartfalen
zo spoedig mogelijk kan
worden begonnen met reanimatie én er een AED kan

Na een drietal cursussen
in november 2016 worden
ook nu weer vier cursussen
gehouden waarin deelnemers leren reanimeren en een
AED te bedienen.
Teun Schoemaker geeft de
cursus belangeloos en het
kleine bedrag van 10 euro
dat hij bij de laatste cursussen vraagt, wordt gedoneerd
aan de aanschaf van kasten
voor AED’s. Defibrillators
zijn van het grootste belang
om in te zetten en die zijn er
nog niet in het dorp, althans
openbaar. Ook daar wil Teun
verandering in brengen. Lees
daarover meer op pagina 9.

Prachtige fietstochten voor senioren

Al meer dan 25 jaar organiseert het Comité Fietsen voor Senioren prachtige fietstochten voor 50plussers in de gemeente Schouwen-Duiveland. Vanaf dinsdag 18
april kunt u elke twee weken genieten van een middagtocht van ongeveer 30 km
en soms een dagtocht van ongeveer 60 km.
Gezelligheid staat voorop,
maar uiteraard zijn de fietstochten ook goed voor uw
gezondheid. Er is altijd een
tussenstop gepland waar u
een kopje koffie kunt nuttigen. De fietstochten zijn
gratis, het kopje koffie voor
eigen rekening.
Een dagtocht vertrekt om
10.00 uur, een ritje in de
middag start om 13.30 uur.
Begin- en eindpunt altijd
parkeerterrein MZC `11, den
Hoge Blok, Lange Blokweg
29a, Zierikzee.
Bij heel slecht weer kan
het zijn, dat de tocht niet
doorgaat. Als u twijfelt of
het doorgaat, kunt u contact

opnemen met Bram van
Klink van het Comité: 0640939053 of 0111-407118
Het Comité kan zeker nog
wel een aantal vrijwilligers
gebruiken.
Mocht u geïnteresseerd zijn

TOCHTEN 2017
18 april
2 mei
16 mei
30 mei
13 juni
27 juni
11 juli
25 juli
8 augustus
22 augustus
5 september

om het Comité te ondersteunen in de begeleiding
tijdens de tochten, dan
kunt u contact opnemen
met Mels Hoogenboom:
m.hoogenboom@smwo.nl
of 0111-453444

Heerenkeet
Oosterland
Serooskerke
De Westhoek
Dreischor
Kreken en welen
Scharendijke
Duiveland
Zonnemaire
Port Greve
Sluitingstocht

Weekagenda Putmeet
Maandag 10.00 - 12.30 Inloop met gratis
koffie

Middag
Middag
Middag
Dagtocht
Middag
Middag
Middag
Dagtocht
Middag
Middag
Middag

HELP!!!

Ook deze Dorpskrant valt
niet zo maar vanzelf bij u
in de bus. Daar hebben
vrijwilligers op een gezellige
manier aan gewerkt en tijd
in gestoken. Daar kunnen we
best wat hulp bij gebruiken.
Nee, dat kost je geen drie
uur in de week en geen
drie uur in de maand. Veel
minder. Zo weinig tijd, dat jij
die zelfs wel over hebt. Om
een klein artiel te schrijven,
iets te fotograferen, of om
even een 50-tal krantjes te
bezorgen. Dat laaste kost je
nog geen uur.
Kortom, als je ook iets voor
ons dorp wilt doen, ben
je van harte welkom, hoe
weinig tijd je ook hebt,
want het gezegde geldt nog
steeds: Vele handen maken
licht werk. Mail even naar
tannyderooij@gmail.com

Tussendoortje

De zomer is in aantocht

Lekker potje tennissen

Maandag 19.30 - 22.00 Inloop / biljarten
Dinsdag

13.30 - 16.30 Samen schilderen

Woensdag 19.00 - 23.00 Biljartvereniging
Vrijdag

13.30 - 17.00 Inloop met handwerken en spel

Welkom in de Putmeet

Het mooie weer is in aantocht en wat is er dan leuker dan
even te ontspannen en lekker te sporten. Zeker als je dat in
een gezellige ambiance kunt doen. Denk eens na over tennissen of liever nog: kom eens kijken bij LTC Scharendijke.
U bent er van harte welkom als lid. De club heeft altijd veel
aktiviteiten en geeft graag informatie wat er zoals op het
tennispark gebeurt en mogelijk is. Kijk maar even op:
www.ltcscharendijke.nl

Vereist bedrag bijna binnen
Volledige AED-dekking Scharendijke in zicht

king en onze Plus Super ook
200 euro. Een apart verhaal is
de Kapelleweg. Deze straat is
geografisch zodanig gelegen,
dat met de AED’s in het dorp
de 6 minuten-regel niet wordt
gehaald en is er de noodzaak
om ook in die straat een
AED te hangen. Schoemaker
begint met acties.

Idee

Dan geeft Teun Schoemaker
nog cursussen die ook 1100
euro opbrengen. Bij een
inzameling op de Kapelleweg
wordt nog eens bijna 800
euro opgehaald. Resteert
globaal een gat van 700 euro
Daar moeten nog acties voor
bedacht worden in de komende maanden. Heb jij een
goed idee? Mail dan even
naar info@teun.pro

De dekking met Automatische Externe Defibrillators (AED) in Scharendijke is
bijna rond. Diverse acties hebben bijna het beoogde bedrag van ruim 3100 euro
opgeleverd. Er is nog een gat van 700 euro, waarvan gehoopt wordt dat het koAltijd op de hoogte!
mende maand wordt binnen gehaald. Dan komen er vijf van deze levensreddende
Wanneer was dat? Waarom
apparaten in het dorp te hangen.
wist ik dat niet? Maar ik heb
Elders in deze krant is al
te lezen dat in Scharendijke eind april al ruim 50
reanimatie-vrijwilligers zijn
opgeleid. Zij zijn dan aangemeld bij Hartveiligwonen
en worden opgeroepen als
er iemand in het dorp een
hartfalen heeft. Deze vrijwilligers zijn dan veel eerder ter
plaatse dan de ambulance en
kunnen binnen de gewenste
6 minuten reanimeren.

Openbaar

Echter heeft de inzet van
alleen reanimatie maar een
beperkt effect. Een levenreddende kans van meer dan
70% wordt alleen gehaald als
ook binnen 6 minuten een
AED ingezet kan worden. Een
goed netwerk van AED’s is
daarom van levensbelang.
Teun Schoemaker is al een
tijd bezig met het geven
van reanimatielessen in de
Putmeet, dus ligt het voor de
hand dat hij ook het initiatief neemt om de AED’s te
realiseren. Na inventarisatie

blijkt dat er zeven AED’s in
het dorp zijn, maar allen
binnen en niet 24 uur per
dag bereikbaar. Teun ging in
gesprek met de eigenaren.
Enkele wilden hun AED’s niet
ten behoeve van de gemeenschap inzetten, maar een
drietal eigenaren wilden dat
wel.

AED gewonnen

Zo koopt Camping Muralt een nieuwe AED, wil
de Dokterspraktijk mee
werken en mag ook de AED
van de Hoeksteen buiten

gehangen worden. Een
vierde AED komt op een
heel leuke manier. JeanPaul van der Weele van
Weekra Schoonmaak weet
op een leuke wijze via een
Facebookpagina een AED
te winnen en stelt deze ter
beschikking van de dorpsgemeenschap Scharendijke.
Een super geste natuurlijk.
Daarmee is het dorp afgedekt. Er moeten alleen
nog speciale buitenkasten
komen en ie kosten bijna 500
euro per stuk. De Dorpsraad
stelt 500 euro ter beschik-

Nagekomen foto

geen facebook! Hoe kon ik
dat weten? Vaak zijn dat
vragen en antwoorden die ik
krijg als er een workshop is
geweest. Ik had er niet van
gehoord en vond het leuk
om mee te doen. Iedereen
apart op gaan bellen elke
keer is niet te doen daarom
heb ik het volgende bedacht:
De Putmeetmail.Elke maand
krijg je een mailtje met
daarin de data’s dat er wat
gaat gebeuren in de Putmeet. Zo weet je wanneer
er een workshop gegeven
word, er weer lekker gegeten
kan worden of als er wat
leuks is. Dus 1x per maand je
mail bekijken is dan voldoende!! Wil je ook zo op de
hoogte gehouden worden en
nooit meer alle leuke dingen
missen? Stuur dan eenmalig
een mailtje met je naam erin
en je mailadres naar dorpshuisdeputmeet@gmail.com
en je komt in de lijst!

Weergoden zijn Scharendijke gunstig gezind

Gemeente Schouwen-Duiveland nodigt inwoners Scharendijke uit

Inloopavond derde fase recreatieverdeelweg

Strao 2017 weer een groot succes

De 2017-editie van Strao Scharendijke was in meerdere opzichten een doorslaand
succes. De weergoden speelden een doorslaggevende rol en het mooie weer
zorgde er dan ook voor dat er extra veel toeschouwers op de been waren. Ook
het aantal deelnemende ruiters was zeer goed te noemen. Dit jaar reden er rond
de 70 ruiters mee en dat is een prima aantal te noemen.
Op het strand stonden
net na e middag al enkele
honderden mensen te
wachten. Een mooie voorjaarszon en weinig wind
zorgden dat het schouwspel mooier was dan
menigeen in het vroege
voorjaar durfde te hopen.
In een lange rij kwamen
de ruiters rond 13.00 uur
het strand op rijden en
na het traditionele potenwassen, werd nog een

In het kader van de
voortgang van de recreatieverdeelweg houdt de
gemeente SchouwenDuiveland op donderdag
20 april een inloop-avond
voor de bewoners van
Scharendijke. Doel van
deze avond is een voorlichting te geven hoe de stand
van zaken momenteel is in
deze derde fase.

Dagelijks nieuws uit
Scharendijke en directe
omgeving? Kijk dan
snel op www.facebook.
com/scharendijke1/

stukje strand gereden. In
een lange stoet toog het
daarna weer richting dorp
voor de omgang, gevolgd
door het ringsteken. Ook
in de Dorpsstraat een
dikke rij met toeschouwers aan weerszijden van
de straat. Het blijft een
vermakelijk schouwspel
dat ringsteken. In welke
geweldige draf sommige
paarden voorbij komen,
terwijl in andere geva-

De gemeente heet u vanaf
19.00uur welkom op deze
informatieve inloop avond
en bied u hierbij een gratis
kopje koffie/thee aan. Zij
beantwoorden uw vragen
over deze derde fase, die
zich rond Scharendijke gaat
afspelen. U kunt gewoon
vanaf 19,00uur binnen lopen
in Dorpshuis de Putmeet. De
avond duurt naar verwachting tot ongeveer 20.30 uur.

* De derde fase van de recreatieverdeelweg zal worden gerealiseerd vanaf de
ovatonde bij de A57 en zal vandaar tussen de Moolweg en de boerderij van Jan
Gaanderse aansluiten op de Weelweg. Deze wordt dan richting de Kloosterweg
gereconstrueerd en komt uit op de rotonde Weelweg-Elkerzeeseweg - Kloosterweg.

Uitgifte van 60 certificaten met goed rendement

Mogelijk zonne-energie voor het Dorpshuis

Deze certificaten met een
waarde van €100,- per stuk
zijn rente dragend namelijk
4%/jaar en worden na 5 jaar
weer uitgekeerd of indien
de financiële situatie van het
dorpshuis het toelaat eerder.

Aantal

len de berijder meer zin
heeft om te galopperen
dan het paard. Met twee
gelijk eindigende winnaars
moest er uitendelijke nog
één keer gereden worden
voordat de absolute winnaar bekend was.
Na afloop konden de
bezoekers prima terecht
in één van de horecaetablissementen. In elk
café trad wel een lokale
bekendheid op en het

vermaak ging door tot
in de late uurtjes. Zeker
het mooie weer maakte
het mogelijk dat ook de
Dorpsstraat lang vol met
bezoekers stond. Strao
2017 was weer prachtig
om te zien en gezelligheid
ten top en alom hoorde
je aan het eind dan ook
de verzuchtende kreten
van de bezoekers: “Goh,
jammer dat het nú alweer
voorbij is.”

De dorpsraad wil 60 certificaten uitgeven met een
totaal van €6000,- Indien u
het dorpshuis een warm hart
toedraagt en u 1 of meerdere certificaten wilt kopen
neemt u dan contact op
met Chris Jordan, penningmeester dorpsraad, 671821
op chris@klaverstraat.nl

Om de energiekosten van de Putmeet te verlagen heeft de dorpsraad een offerte gevraagd
om onnepanelen op het dak te leggen. Een zeer goed aanbod met terugverdientijd van +/6 jaar. De dorpsraad kan een groot deel van de investering betalen uit reserves en wil het
resterende bedrag financieren door middel van het uitgeven van ceritficaten.

Verjaardag vieren!
Ojee, huiskamer te klein

Duiken met een flinke korting
Deze zomer een Scharendijke-duikdag

Wil je je verjaardag vieren maar is je huiskamer te klein? Je
zoon/dochter wordt 8 maar je heb niet de ruimte om een
feestje te geven? Een vergadering houden op neutraal terrein? Alles is mogelijk in dorpshuis de Putmeet. We kunnen
bijna alles voor u verzorgen. Een warm en koud buffet of
lunch tijdens u workshop dag is geen probleem. Heeft u vragen weet u het niet zeker maak een afspraak en we helpen
u graag. e-mail: dorpshuisdeputmeet@gmail.com

Wist je dat:
• Je voor veel dingen eigenlijk alles wel in de Putmeet
terecht kan?
• Voor je verjaardag, workshop, vergadering, familiefeest
kinderfeestje en noem maar op.
• Wij ook niet alleen u drankjes verzorgen maar ook uit
stekend u hapjes warm/koud buffet pannekoeken feest of
anders lekkers kunnen verzorgen?
• Wij dit helemaal zelf maken
• We deze zorg met liefde uit u handen nemen zodat u
lekker kan ontspannen op de dag zelf
• Als u dit wilt of er vragen over heeft snel contact moet
opnemen via mail: dorpshuisdeputmeet@gmail.com
of even belt met 0612350722 zodat u kan gaan
genieten van het mooie weer.

WEEKPROGRAMMA de Putmeet
Maandagmorgen Gratis koffieochtend vanaf 10.30uur
Maandagavond inloop biljarten vanaf 19.30uur
Dinsdagmiddag schilders club vanaf 13.00uur
Info bij Ton en Fricke Voorbraak 0613307296
Vrijdagmiddag Gezellig creatieve inloop vanaf 13.30 u.

Uit de oude doos
JOKER

Er zijn nog steeds veel inwoners van Scharendijke die zich
afvragen hoe de flora en fauna er onder water uitzien,
te meer omdat in alle media te zien is, dat steeds meer
mensen de duiksport gaan beoefenen. Om die kennis op
te doen, kun je natuurlijk een duikcursus nemen, maar je
kunt ook eerst een duik proberen. Dit heet een Discover
Scuba Dive (DSD) of in het Nederlands een introductieduik,
zeg maar een probeerduik. Duiken is niet moeilijk en niet
gevaarlijk en het Grevelingenmeer is een fantastische plek
om te duiken. Duikschool de Grevelingen houdt daarom in
juni een Scharendijke-Duikdag.
Introductieduiken is een programma, dat ongeveer drie uur
in beslag neemt. Als je mee wilt doen, bekijk je thuis een film
online, waarin de belangrijkste zaken wordt uitgelegd. Dan
krijg je op de duikdag zelf in het theorielokaal uitleg over het
gebruik, de werking en de veiligheid van de duikapparatuur.

Duikuitrusting passen

Dan gaan we een complete uitrusting voor je passen en vertrekken we naar de oever van het Grevelingenmeer. Voor de
introductieduik hebben we een speciale duikstek. De instap
is eenvoudig en de waterdiepte loopt langzaam af, zodat
duiken hier makkelijk is.
Na uitleg over de duikuitrusting, ga je met een instructeur
het water in. Duiken in Zeeland hanteert hier een vast principe: elke instructeur neemt nooit meer dan één deelnemer
tegelijk het water in.
Dit heeft een aantal voordelen zoals:
• De instructeur kan zich volledig op jou concentreren;
• Hierdoor kun jij meer en zorgeloos genieten van je duik;
• De onderwaterwereld - met name de bodem - wordt niet
of nauwelijks aangeraakt;
• Meer veiligheid, meer te zien en meer plezier
En de kosten? Een introductieduik kost normaliter 69 euro,
maar voor mensen uit Scharendijke houden we deze zomer
een Scharendijke-duikdag. Kom je uit Scharendijke en wil jij
mee doen aan deze dag en een leuke duik maken. Dan krijg
je bijna 30% korting en betaal je maar 49 euro. Dit bedrag
komt ten goede aan de AED-actie Scharendijke. Wil jij je opgeven voor deze Scharendijke-duikdag. Mail dan even naar:

info@duikschooldegrevelingen.nl

Mensen hebben nooit te
veel en vinden dat ze altijd
te weinig krijgen. Wel, ik
begrijp dat niet, omdat ik
veel en weinig een relatief
begrip vind. Vorige week
zit ik in een restaurant en
komt er een man binnen met
drie haren op zijn hoofd. Ik
verwed mijn complete bezit
van 5 euro er om, dat iedereen in dit dorp en zelfs in
Briepe dat dat weing haren
zijn. Goed. Ik bestelde als
De kern van Scharendijke vanuit de lucht gezien. Deze foto is vermoedelijk gemaakt omvoorgerecht een tomatenstreeks 1972. centraal op de foto zien we de Bethlehemkerk. Globaal kunnen we stellen dat
soep. De serveerster komt
er dus onder de Ingridstraat nog geen bebouwing was. Korenbloemstraat e.o. was er dus
dat brengen en wat denk
nog niet evenals de Kreeklaan en de Achthoek. Ook zien we noordelijk van de Platteweg
je........
nee, dat niet, maar
nog allemaal kassen staan. Deze foto wordt ook binnenkort gepubliceerd op de facebookwel zitten er drie haren
pagina van Scharendijke.
in mijn soep. Ik verwed
wederom mijn fortuin erom,
en oren voor uw buurt. Ziet
dat iedereen dat veel haren
u iets verdachts of onraad,
in de soep vindt, terwijl dat
dan kunt u medebewoners
dezelfde hoeveelheid is als
in uw straat of buurt op de
bij die man op het hoofd.
hoogte stellen. Ook u kunt in
Veel en weinig....een relatief
Scharendijke deelnemen aan
begrip dus. Verder zit ik van
deze app.
de week hardop te mijmeren op een bankje langs de
U kunt zich voor Scharendijke
Delingsdijk. Ik wil graag een
aanmelden bij Ramon de Cehuisje bouwen op een stukje
uninck van Capelle door een
weiland, dat ik op het oog
e-mail te sturen met naam en
Heel Schouwen Duiveland is inmiddels in kaart gebracht wat
had langs de Ravensweg.
betreft buurtwhatsapp-groepen. Ook in Scharendijke is inmid- telefoonummer naar: rfedeMocht niet van de gemeendels een buurtapp gerealiseerd. Deze app is bedoeld als ogen ceuninck@gmail.com
te, want er wordt niet meer
in de natuur gebouwd, zei
de ambtenaar tegen me. `En
Brouwerseiland dan`, pareerde ik. Of ik Boskalis heet,
Heb jij iets te melden?
informeerde de ambtenaar
en zo nee, dan gaat alles
Voor je club, instelling, je
buurt of ander nieuws? De langdurig via loket 2 en niet
via een lunchje hier en een
redactie van de Dorpsketentje daar. Bedroefd loop
rant ontvangt graag kopij
ik weg, als de telefoon van
de ambtenaar gaat en hij
voor de volgende uitgave.
me
terug roept. “Voor mij?”,
U kunt uw nieuws per
vraag ik` “Ja”, zegt hij dan.
e-mail inzenden. Doe het
“Je dorp heeft gebeld. Ze
wel tijdig. E-mail naar:
willen hun idioot terug.Snel
pieterverschuur@gmail.com
naar huis.”

Ook buurtapp in Scharendijke

Kopij Dorpskrant
inzenden

