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Bord toont automobilisten snelheid
Ruim 80% van auto’s rijdt te snel op Boutlaan

* Een dikke meerderheid van de automobilisten rijdt te snel op de Boutlaan
Een bord op de Boutlaan dat automatisch de snelheid 
van auto’s meet en aangeeft, toont ondubbelzining 
aan, wat velen al wel wisten. Het overgrote deel van 
de autombilisten rijdt er veel sneller dan de 30 km. 
per uur die er is toegestaan. Bijna 87 procent rijdt er 
te snel. Duitsers blijken zich het beste aan de snelheid 
te houden in deze 30 km. - zone.
Deze gegevens blijken uit 
een onderzoek van de redac-
tie van de Dorpskrant die op 
vijf verschillende momenten 
op vier verschillende dagen-
post vatte nabij dit bord op 
de Boutlaan gelijk bij de 
splitsing met de Kreeklaan. 
In het onderzoek werd de 
automobilist die tot 10% te 
snel reed ( t.m. 33 km.u.) 
niet meegeteld. In totaal 
werden de snelheden van 
100 auto’s genoteerd over 
deze vier dagen. de uitkomst 
blijkt toch nog verbijsterend. 

Van de 100 automobilisten 
hielden zich er 13 aan de 
maximum snelheid ( geteld 
dus t.m. 33 km. pu.) Van 
deze 13 auto’s waren er 9 
met Duits kenteken.

87% reed harder dan 33 
km. per uur. 12 auto’s reden 
tussen 34 en 40 km. p.u.  45 
auto’s reden tussen 40 en 50 
km. p.u. 19 auto’s tussen 50 
en 60 km.p.u. en 11 automo-
bilisten trapten het gaspe-
daal dieper in en kwamen 
tussen 60 en 70 km. p.u. uit. 

Nog niet meegenomen is, 
dat het bord is opgesteld bij 
de kruising met de Kreeklaan 
en werkt op het verkeer uit 
de richting Den Osse. Zelfs 
op de kruising werd dermate 
snel gereden, dat voorrang 
verlenen aan bestuurders 
van rechts niet als haalbaar 
mag worden ingeschat.  
Welke gevolgen deze me-
tingen hebben is onbekend. 
De politie meldde bij monde 
van de wijkagent, dat de 
politie er niets mee doet en 
ook niet op de hoogte was. 

Verschil
Het verschil zijn tussen leven 
en dood. De kans op over- 
lijden voor automobilisten 
bij een aanrijding met 80 
km/uur, is bijvoorbeeld al 
20x groter dan bij een snel-

Forse boete voor 
te snel rijden op 
Boutlaan
De snelheidsboetes 
in Nederland zijn ook 
in 2018 weer omhoog 
gegaan. Zo betaal je als 
automobilist nu al  206 
euro boete als je na af-
trek van correctie ( 3km)  
50 km. per uur op de 
Boutlaan rijdt. 

heid van 30 km/u. 
Dit geldt nog sterker bij 
fietsers en voetgangers. Bij 
aanrijdingen met een snel-
heid van:
- slechts 35 km/u, komt 5% 
van de fietsers of voetgang-
ers om het leven.
- bij 48 km/u is het aandeel 
met dodelijke afloop al 
opgelopen tot 45%.
- bij 64 km/u overlijdt zelfs 
85% van de fietsers en voet-
gangers. (Bron:TNO)

Is de overschrijding van de 
snelheid met 50 kilometer of 
meer? Dan vordert de politie 
bij een staande houding het 
rijbewijs in. Het OM of de 
rechter bepaalt daarna hoe 
lang je rijbewijs blijft inge-
houden. Uiteraard kan dan 
na een rechtzaak door de 
rechter een ontzegging van 
de rijbevoegdheid worden 
opgelegd.
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Hoe vaak hoor je het niet zeggen; er moet wel een kerk in 
het dorp blijven!!!! Als je dan verder vraagt waarom men 
dit vindt dan krijg je vele verschillende antwoorden, zoals: 
- In de kerk kom je elkaar tegen. Natuurlijk doe je dit ook 
op straat en in de winkel, maar in de kerk gaat het om de 
relatie met God;
- Mensen die samen de kerk vormen en vorm geven, 
dragen bij aan de gemeenschapszin, de samenhang en 
leefbaarheid van ons dorp; 
- De kerk is net als de winkels, de school en de verenig-
ingen het baken van het dorp Scharendijke, geen kerk 
meer in het dorp zal ten koste gaan van de aantrekkings-
kracht van het dorp voor bijv. nieuwe bewoners., 
- Een veel gehoord antwoord van mensen die niet 
regelmatig naar de kerk gaan, is dat de kerk voor hen be-
langrijk is voor het kunnen bijwonen van diensten, zoals 
de Paas-,  Pinkster- en Kerstdienst en andere bijzondere 
Diensten;     
- De plaats van een dominee in ons dorp is essentieel 
als bindende factor met onze lagere school, het houden 
van gespreksgroepen, de huisbezoeken, contacten met 
jongeren en het initiëren van bijzondere diensten;     
- Het kerkgebouw moet als kerk in stand worden gehouden 
met als schrikbeeld dat bij leegstand een situatie ontstaat, 
zoals dit nu het geval is bij de oude Gereformeerde kerk; 

Uit de bovenstaande reacties blijkt dat men de aan-
wezigheid van de kerk in ons dorp belangrijk vindt, maar 
de vraag is dan wel: wat is er nodig om onze kerk in 
stand te houden? 
Door een verregaande vergrijzing van onze dorpen zal 
het aantal kerkleden de komende jaren afnemen, om 
ons hier tegen te wapenen is dit jaar een Federatie 
aangegaan met de kerken van Renesse, Noordwelle, 
Burgh en Haamstede om zo gezamenlijk sterker te staan 
tegen dit fenomeen. Met name het onderhoud aan ge-
bouwen en de kosten van onze predikant zijn grote  
kostenposten. Om deze kosten blijvend te kunnen dra-
gen, is het belangrijk dat er voldoende budget beschik-
baar. blijft.  Daarom aan iedereen, die het belangrijk vindt 
dat er in ons dorp een kerk blijft bestaan, het verzoek een 
financiële bijdrage te doneren aan de kerk. Voor verdere 
informatie wordt verwezen naar http://kerkinscharendijke.
nl/dekerk.

Commissie van Kerkrentmeesters 

Bethlehemkerk als sociaal  
bindende plek in ons dorp

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

Weekagenda Putmeet
Maandag

 

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Vrijdag

10.00 - 12.30

19.30 - 22.00

13.30 - 16.30

19.00 - 23.00

13.30 - 17.00

Inloop met gratis 
koffie

Inloop / biljarten

Samen schilderen

Biljartvereniging

Inloop met hand-
werken en spel

Welkom in de Putmeet



2017 en het begin van 2018 
zijn beslist niet ongemerkt aan 
Scharendijke voorbijgegaan. 
Belangrijke projecten zowel 
vanuit het dorp als vanuit 
Zierikzee en de provincie zijn 
verder uitgewerkt en hebben 
gezorgd voor een versche-
idenheid aan meningen onder 
onze mededorpelingen. Pro-
jecten als Brouwerseiland, Bo-
terhoek, Recreatieverdeelweg 
fase 3,  Kustvisie en Dorpsvisie 
Scharendijke hebben veel in-
breng en meningen van de in-
woners gevraagd. Onder deze 
lawine aan projecten moet 
een dorpsraadbestuur de 
juiste weg weten te vinden.  Is 
het dan mogelijk iedereen te-
vreden te houden?  De vraag 
stellen is hem beantwoorden! 
Zitting nemen in een dorps 
bestuur (of welk bestuur dan 
ook) is je blootstellen aan 
kritiek, je eigen belang aan de 
kant schuiven en het grotere 
kader blijven beschouwen. 
Luisteren naar medebewo-
ners,  lokale politiek volgen 
en proberen de nadelige 
gevolgen van welk besluit 
dan ook bij te stellen tot een 
voor Scharendijke zo gunstig 
mogelijke oplossing. Oplossin-
gen als het Waterlooptracé 
in plaats van een weg langs 
de camping en de tuinen van 
de huizen langs de Elkerzee-
seweg; de Plus behouden voor 
het dorp; de Putmeet met 
zijn gymzaal behouden. Om 
deze projecten en de nieuwe 
reeds genoemde projecten 
in de juiste vorm te krijgen 
is een actief bestuur nodig 
ondersteund door positieve 
adviezen en kritieken van 
de dorpsbewoners. Want de 
geschiedenis heeft geleerd dat 
stilstand achteruitgang betek-
ent. En achteruitgang kan ons 
dorp niet hebben. We hebben 
juist impulsen nodig om het 
dorp levendig te houden met 
toekomst mogelijkheden voor 
de jongeren en goede plekken 
voor ouderen zodat die ook 
hier kunnen blijven!
Scharendijke is prachtig 
gelegen aan de Grevelingen 
en de Noordzee met een mooi 
achterland vol fietsroutes, 
de grootste Jachthaven van 
Zeeland en een keur aan 
goede campings. Waard om 
kwalitatief bij te blijven om 
aan de eisen die  de moderne 
mens stelt te blijven voldoen. 
Om dit te realiseren zet het 
bestuur zich in en rekent op 
u. Wij wensen u een fijne en 
gezonde zomer. 
                               Chris Jordan
                               Voorzitter a.i.

Van de bestuurstafel

Toezeggingen op informatieavond wellicht niet haalbaar

Aanleg rondweg wellicht niet dit jaar
De aanleg van de 
rondweg om Scharendij-
ke als verlenging van de 
Recreatie-verdeelweg 
zal mogelijk niet meer in 
2018 plaats vinden. Ver-
tragingen in verwerving 
van grond, veranderingen 
van bestemmingsplan-
nen, voorbereidingen van 
de aannemer en gereed 
maken van de grond 
vergen nog dermate veel 
werk, dat het er niet op 
lijkt dat de spade nog dit 
jaar de grond in gaat, al-
dus een woordvoerdster 
van de gemeente.

De rondweg, die Scharendij-
ke moet bevrijden van het 
doorgaand verkeer, is het 
slotakkoord van de recre-
atieverdeelweg. De rondweg 
begint bij jongerencamping 
Duin en Strand, gaat via het 
waterlooptracé langs de 
kom van Scharendijke en 
eindigt op de Weelweg.

Voormalig wethouder Wout 
van den Berg was er in april 
vorig jaar in een artikel van 
de PZC nog van overtuigd, 

dat de aanleg in 2018 zou 
plaats vinden. Dat werd ook 
nog geventileerd op een 
avond van de Dorpsvisie be-
gin dit jaar.  Toe bestond nog 
de stellige overtuiging. 
Nu blijkt dat de gemeente 
nog veel moet regelen. 
Inmiddels is de inspraak-
procedure ten einde, maar 
ongewis is nog wanneer het 
in de gemeenteraad komt 
en of er dan nog bezwaren  
komen tegen het raads-
besluit.  De woordvoerster 
van gemeente kan geen 
zekerheid geven. “Al deze 

punten moeten inderdaad 
nog afgewerkt worden. Dat 
kan redelijk snel gaan, mits 
er geen bezwaren meer ko-
men, maar of 2018 als haal-
baar moet worden ingeschat 
lijkt me niet reëel.”

Al in 2015 kondigden burge-
meester Rabelink en gepu-
teerde Harry van der Maas 
bij de ondertekening van 
de overeenkomst al aan dat 
de rondweg in 2017 gereed 
zou. De vertraging toen 
werd gelegd bij onderzoeken 
naar de geluidsbelasting en 
archeologische bodemschat-
ten.   

Het plan dateert al van 
twaalf jaar geleden en 
stuitte toen wel op weer-
stand. Dit vooral omdat de 
weg wel in het dorp eindigt 
op de Elkerzeeseweg - Weel-
weg - Kloosterweg.  Verkeer 
naar Brouwershaven wordt 
dan door verkeersborden 
juist weer Scharendijke 
ingeleid om vervolgens over 
de Elkerzeeseweg, Bout-
laan hun weg daar naar toe 
te vervolgen. Dat blijkt uit 
plannen die eerder dit jaar 
tijdens de Dorpsvisie-avond 
in het Dorpshuis gepre-
senteerd zijn. Toen ging de 
gemeente er nog vanuit 
dat deze verlenging van de 
Rcreatieverdeelweg in 2018 
gereed zou zijn. 

Zonnenpanelen Dorpshuis succes

In maart 2017 zijn  met ondersteuning van lokale certifi-
caatshouders en de Dorpsraad 52 zonnepanelen op het 
dorpshuis geplaatst. De opbrengst van deze panelen (11.000 
kwh) is over 1 jaar gerekend ongeveer gelijk geweest aan het 
verbruik! Door deze opbrenst en dus financiële besparing is 
het mogelijk geweest om  alle certificaathouders de beloofde 
rente uit te betalen en voor €2000,- een aantal certificaten 
terug te kopen om de rentelasten te verminderen. Wij dan-
ken de certificaathouders voor hun vertrouwen en hopen 
ook volgend jaar weer op een hoge energieopwekking.

• Door wederom uitstel van de aanleg van de rondweg om 
Scharendijke zal de beoogde vermindering van verkeer door 
het dorp ook in 2018 niet gehaald worden. 



Meeslepend boek over lief en leed op het eiland Schouwen anno 1590

Scharendijkenaar Bram Coomans schrijft roman

In februari van dit jaar verscheen  het boek ‘Van God ver-
geten’ van amateurschrijver en -streekhistoricus Bram 
Coomans. De in Wolphaartsdijk woonachtige, maar van 
Scharendijke afkomstige auteur schreef het boek in ant-
woord op zijn eigen steeds terugkerende vragen omtrent 
het middeleeuwse leven in zijn geboortestreek. 

door Jan van Damme

‘Ik wilde aan de hand van 
een boeiend verhaal zoveel 
mogelijk aspecten belichten: 
sociale en maatschappelijke 
verhoudingen, dagelijkse 
beslommeringen als wonen, 
werken, eten, drinken, sla-
pen. Bedreigingen, angsten, 
vreugde, verdriet, de dood… 
Ook de seizoenen en het 
landschap met de dorpen 
moesten aan de orde komen 
en uiteraard ook de situatie 
in het Zierikzee van die tijd,’ 
aldus Coomans.

Feit en fictie
‘Met het schrijven van een 
historische roman over 
mijn geboortegrond Schou-
wen, verschafte ik mezelf 
– achteraf bezien natuurlijk 
– een lastige opdracht.’ 
stelt Coomans. ‘Het was 
een hele speurtocht naar 
betrouwbare geschreven 
bronnen over de tijd, waarin 
het verhaal speelt. Niet alle 
benodigde informatie was 
te vinden en zeker niet altijd 
verifieerbaar. Aanvankelijk 
kwam ik daardoor nogal 
eens in gewetensnood, tot 
ik las hoe een andere auteur 
daar over dacht: “…ik zoek, 

zoek verder en misschien 
nog eens, totdat ik geen in-
formatie of nieuwe bronnen 
meer vind. Daarna smeed 
ik feit en fictie zo vloeiend 
mogelijk en naar beste eer 
en geweten aan elkaar…” 
Dat principe heb ik dankbaar 
overgenomen en ik ben te-
vreden met het resultaat.’

Samenvatting
Het verhaal is gesitueerd 
in de periode 1590 – 1600 
op het toenmalige eiland 
Schouwen en met name in 
het dorp Serooskerke en 
omgeving. Het dagelijks 
bestaan wordt er bepaald 
door angst voor ziektes 
en overstromingen en de 
lasten van de Tachtigjarige 
Oorlog. De dreiging van de 
dood is altijd en overal te 
voelen. Ook bijgeloof en 
spookverschijningen houden 
de gemoederen bezig. Tegen 
deze achtergrond speelt zich 
het leven af van de twin-
tigjarige dijkwerker Symon 
Lievensz. en van de dorps- 
en streekgenoten met wie hij 
probeert de vaak heftige ont-
beringen het hoofd te bieden.

‘Van God vergeten’ is een 
gedetailleerde historische 

roman geworden, waarin 
‘waargebeurd’ en ‘kan 
gebeurd zijn’ naadloos 
samensmelten tot een 
realistisch middeleeuws 
tijds- en landschapsbeeld.’ 
Concludeert Coomans.
Bram Coomans: Van God 
vergeten – Eigen uitgave, 
21,50 euro.

Het boek is bij alle boekhan-
dels te bestellen, maar 
het snelst via de volgende 
link:www.boekenbent.com/
shop 
Wil je een gesigneerd ex-
emplaar? Met een e-mail 
aan ajcoomans@kpnmail.nl 
is het boek rechtstreeks bij 
Bram te bestellen. Hij neemt 
dan contact op over de 
betaling en levert het boek 
persoonlijk bij je af.

Uitreiking prijzen beste jeugd-idee Scharendijke

Op vrijdag 20 april zijn op de Helcherseeschool de prijzen 
uitgereikt voor het beste idee voor Scharendijke in het kader 
van het opstellen van de dorpsvisie.
De eerste prijs ging naar Rafael Noordzij. Hij heeft bedacht 
dat er op de oude plek van de Plus een heel hoog gebouw 
moet komen met daarin 19 hoog appartementen en op 
de bovenste etage moet dan een uitkijkverdieping worden 
gerealiseerd zodat je mooi uitzicht hebt over het eiland! 
Op de begane grond kunnen dan nog winkeltjes gevestigd 
worden. Heel ingenieus vonden we, daarom de eerste prijs 
(een proefles zeilen of surfen van het Surfcentrum) voor 
hem. Aangezien er maar 5 inzendingen waren hebben 
we besloten de overige 4 als 2e prijs te belonen met een 
prachtig pakket van Molen de Lelie met daarin allerlei lek-
kers en een tegoedbon voor een pannenkoekmaaltijd!
De overige winnaars waren:
Elisa Mierop, zij wilde graag meer speeltuinen, een voet-
balkooi voor haar broer en dat ze hier ergens op kan om te 
knutselen of te gymen!
Siem Verhoeven wilde graag een voetbalkooi, een tok-
kelbaan, een skatebaan, een speeltuin, een ijsbaan en een 
boerderij. Wat een leuke ideeën! 
Jasmijn Noorzij wilde graag een manege in Scharendijke 
waar je met je paard/pony op vakantie kunt, je pony kunt 
verzorgen en wat ook een restaurant heeft en een buiten-
bak. Leuk idee!
Tom Verhoeven  wil graag een nieuwe school, een gemeen-
tehuis, een voetbalkooi, een skatebaan en meer huizen, 
behalve het gemeentehuis (wat al in Zierikzee staat) zijn de 
andere wensen die van velen in Scharendijke denken we.
We hopen dat een aantal ideeën van de jeugd meegenomen 
worden in de op te stellen Dorpsvisie, dan kunnen we ook 
de jeugd hier tevreden houden! 



Veel bestuurders weten niet betekenis van woonerf-bord
Bewoner Julianastraat in actie tegen te snelle automobilisten
Al lange tijd staat aan elk 
begin van de Julianastraat 
het verkeersbord Woonerf.
Wat dat bord nou precies 
betekent, weten ken-
nelijk tal van automobi-
listen niet. Dat houdt in, 
dat er in de straat te snel 
gereden wordt, verkeerd 
wordt geparkeerd en te 
weinig rekening wordt 
gehouden met spelende 
kinderen. Reden voor 
bewoner Kevin Smaal 
van deze straat om actie 
te ondernemen om de 
nelheid in te perken. 

Op tal van manieren heeft 
Kevin al actie ondernomen. 
Zo siert het begin van de 
straat met een fraaie fluo-
riserende pop met vlag in de 
hand, die vraagt om snel-
heidvermindering. 
Bijzonder genoeg is het, 

dat niet alleen de doorsnee 
automobilisten overdag te 
snel rijden, maar ook ouders 
die hun kinderen van en 
naar de Helcherseeschool 
brengen  met regelmaat het 

en deze wordt samen met 
de leerlingen beschildert. 

Op die manier wordt hopelijk 
bereikt dat via de kinderen 
de ouders aangespoord 
worden om rustiger te 
rijden. 

“Het is niet alleen onze 
straat”, zegt Kevin. “ook op 
de Carlstraat, Platteweg 
en Ingridstraat wordt door 
menig automobilist de vaart 
er goed ingehouden terwijl 
ook hier een maximumsnel-
heid geldt van 30 km/u. 

Niet alleen in Scharendij-
ke, maar ook in de rest van 
Nederland is te snel rijden 
in woonwijken één van 
de grootste ergenissen. 
Dat bleek onlangs nog uit 
de veiligheidsmonitor die 
het Centraal Bureau voor 
e Statistiek (CBS) presen-
teerde. Veel mensen gaven 
aan, dat het te snel rijden 
bij hen een onveilig gevoel 
veroorzaakt.

gaspedaal te diep intrappen. 
Daarom heeft Kevin overleg 
gehad met de schooldirec-
tie. Hij heeft een kopie van 
de pop gemaakt die hij aan 
de straatkant heeft geplaatst 

Vrijwilligers bieden uitermate afwisselend programma 

Succesvolle Koningsdag Scharendijke

De festiviteiten voor Koningsdag 2018 in scharednijke 
mogen een groot succes genoemd worden. Een ploeg 
vrijwilligers heeft deze dag een afwisselend en vooral 
leuk programma opgezet, waarvan velen genoten 
hebben.

Dorpshuis de Putmeet was 
deze dag het centrum van 
die festiviteiten. Met het 
oog op eventueel slecht 
weer hadden de organisa-
toren altijd nog de grote 
zaal achter de hand om de 
activitetien onder te bren-

gen. Dat bleek gelukkig niet 
nodig want de weergoden 
waren de lorgansatoren 
gelukkig gezind en was het 
de gehele dag prima weer. 
Voor het Dropshuis waren 
kramen opgesteld met o.a. 
een demonstratie welke 

leuke figuren met ballonnen 
gemaakt kunnen worden, 
verkoop van gebruikte spul-
len, speeltoestellen zoals 
een ‘Hamerslagkrachts-
pel’  vroeger ook wel ‘Kop 
van Jut’ genoemd. Aan de 
zijkant stond een mobiele 
eetkraam, een podium voor 

muziekoptredens en andere 
spellen. Uiteraard zorgde 
een ploeg vrijwilligers bin-
nen voor de drankjes. Rond 
11.00 uur was er nog een 
muzikale rondgang door het 
dorp en dat bleef voor velen 
zo tot in de avond. een spe-
ciale dank gaat zeker naar de 
vrijwiligers die dit op touw 
gezet hebben en voor de 
uitvoering gezorgd hebben 
én zij die - wederom vrijwil-
lig - het Dorpshuis gerund 
hebben. 

Kevin Smaal met dochter zetten zich in voor een veiligere 
strraat, waar ook kinderen veilig zijn. 



PUZZELTIJD

HORIZONTAAL
1 hondenras 8 zuivelhandelaar 15 bestuurster van een 
vliegtuig 16 elk 18 schrijven 20 modern 21 pietluttig 24 
koolmonoxide 25 teugje 27 waardeloos spul 28 afloop 29 
nieuw (in samenstellingen) 30 christelijk feest 32 windvlaag 
34 rand van een woud 36 masker 37 een laag neerslag 40 
knop op het toetsenbord 41 afgezette waterdamp 42 deel 
van een schoen 43 hennepen vezel stof 44 transportmiddel 
45 belangstelling 48vrouwvanAdam50 krachtwerktuig 52 
plukje haar 53 opstapje 55 takje 56 stekelig dier 58 volksge-
bruik 60 niet lang geleden 61 laatstgenoemde 62 artieste 66 
mij 67 stemmen 69 hemelbrood 70 uitsluitend 72 onderste 
laag verf 73 voortkomen

VERTICAAL
1 gering 2 oosterlengte 3 speelgoed 4 puntig staafje 5 intact 
6 hechtpennetje 7 departement (afk.) 8 biljartstok 9 ge-
neesheer 10 verzonnen vertelling 11 houtlak 12 ongeveer 
(afk.) 13 plus 4 van kort geleden 15 vinger 17 eerste boek 19 
muziekteken 22 grond bij een huis 23 rivier in Duitsland 26 
handelsartikel 29 zich houden aan 31 harde slag bij tennis 
32 wezenlijk 33 teelt 35 mannetjesdier 37 ritmisch 38 even-
tueel (afk.) 39 doctorandus 44 vreesachtig 46 omlaag
47 sneeuwvoertuig 49 lucht inhaleren 50 zuivelproduct 51 
houtsoort 53 verbouw 54 maaltijd 57 kameelgeit 58 zo goed 
als nieuw 59 zompig 62 windrichting (afk.) 63 verpakkingsmid-
del 64 noordnoordoost 65 bladgroente 68 daar 71 en anderen

HERSENKRAKER 

4+4= 20
5+5= 30
6+6= 42
7+7= 56
9+9= ??

Uit eten bij  
Eethuis Schouwen 
Mijn vader en moeder 
hebben drie zoons, die 
elk ook nog een zus heb-
ben. Samen met mijn 
schoonouders, die twee 
dochters hebben en die 
elk een zoon hebben, 
gaan ze eten in Eethuis 
Schouwen in Scharendijke  
Voor hoeveel personen 
reserveren zij?

Ook buurtapp in Scharendijke
 

Heel Schouwen Duiveland in kaart wat betreft buurt-
whatsapp groepen. Ook in Scharendijke is inmiddels 
een buurtapp gerealiseerd. Deze app is bedoeld als 
ogen en oren voor uw buurt. Ziet u iets verdachts of 
onraad, dan kunt u medebewoners in uw straat of 
buurt op de hoogte stellen. Ook u kunt in Scharen-
dijke deelnemen aan deze app. U kunt zich voor 
Scharendijke aanmelden bij Ramon de Ceuninck van 
Capelle door een e-mail te sturen met naam en tele-
foonummer naar: rfedeceuninck@gmail.com

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 19.30 - 22.00 
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.

Putmeet huren
Ook u kunt in Dorpshuis de Putmeet ruimtes huren. 
Om rte 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 
Dagdeel (3-4 uur)....€ 30,-
1 - 1,5 uur................€ 15,-
Dag ( 2 dagdelen)....€ 75,-

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

Gymzaal
Dagdeel (3-4 uur)....€ 30,-
1 - 1,5 uur................€ 15,-
Dag ( 2 dagdelen)....€ 75,-



Ook ik heb een hond. Hij 
is mijn grootste vriend 
en eerlijk gezegd: als er 
iemand morgen met een 
miljoen euro voor de deur 
staat, verkoop ik hem niet, 
want vrienden verkoop 
je niet. Simpel. Ik wandel 
graag met mijn vriend. Drie 
keer per dag.  ‘s morgen 
een klein uurtje, ‘s middags 
anderhalf uur en ‘s avonds 
iets korter: een kwartiertje 
voor het slapen gaan. Zoals 
ik ook niet wil, dat inwon-
ers van Scharendijke last 
van mij hebben, wil ik ook 
niet, dat ze dat van mijn 
hond hebben. Een plas 
tegen een lantaarn of een 
boom heeft aantoonbaar 
geen schade en veroorzaak 
t geen last, maar ook mijn 
vriend poept dus en dat 
ruim ik steevast op. Daar 
denken echter veel hon-
denbezitter in Scharendijke 
anders over getuige de 
vele ‘hoopjes’ die langs de 
Elkerzeeseweg en andere 
wegen liggen. Nu weet 
ik wel dat de BOUTlaan 
wellicht niet voor niets zo 
heet, maar enerzijds heeft 
de gemeente ( lees: wij 
allemaal dus) het makkelijk 
gemaakt door op tal van 
plekken poepzakhouders 
neer te hangen, dus ruim 
even op. Dus als ik nou 
het volgende voorstel doe, 
dat elke hondenbezitter de 
poep van zijn hond vanaf 
heden zelf opruimt en als 
hij of zij dat niet doet,  
poept de rest van de 
bewoners van de straat 
één maal bij hem of haar 
voor de deur. Is dat een 
leuk idee? Ik garandeer dat 
we heel snel van de on-
opgeruimde hondenpoep af 
zijn en o.a. ik van de slechte 
naam als hondenbezitter.                                 
                                  R.Toeter

Column 

Meidenteam gaat voor kampioenschap

De derde treffer van West-
hoek was een fraai afstand 
schot met links van Lieke, 
eentje om in te lijsten. De 
gelijkmaker van de tegen-
partij werd veroorzaakt door 
te los verdedigen waardoor 
zij teveel ruimte kreeg en 
kon inschieten. Door dit 
gelijke spel bleef Westhoek 
voorlopig op de 2e plaats 
van de ranglijst staan. Het 
streven is en blijft het kam-
pioenschap waar de stoere 
meiden voor blijven knok-
ken. Aanvoerder is Vera. Dit 
meidenteam is zo’n twee 

jaar geleden door Carin 
opgezet, zij heeft inmiddels 
vijfentwintig jaar ervar-
ing in de voetballerij bij de 
jeugd-pupillen van ZSC en 
een KNVB opleiding. Iedere 
woensdag wordt er in Schar-
endijke getraind, de wed-
strijden in Renesse. Deze in 
Burgh was uitzondering. In 
totaal zijn er op dit moment 
18 meiden in het team en 
tijdens wedstrijden wordt 
gewisseld. De MO15 speel-
sters worden in september 
MO17 speelsters, leeftijd 
aangepast in het nieuwe 

seizoen.
De selectie is “internation-
aal” samengesteld, namelijk 
afkomstig uit vier verschil-
lende dorpen Scharendijke, 
Renesse, Burgh-Haamstede, 
Brouwershaven.
Dit meidenteam heeft 
een andere spirit dan het 
jongensvoetbal, ze willen bli-
jven leren en gaan ervoor en 
ook in een gezellige groepss-
feer, vol teamspirit. Een 
aantal van hen doen binnen-
kort mee aan de Clinic van 
Sparta-eredivisie Rotterdam, 
in het “Kasteel”stadion. 
Nieuwe speelsters zijn 
altijd van harte welkom en 
worden met open armen 
ontvangen, aanmelden bij 
Carin, 06-18129722 en kun-
nen gelijk meetrainen.

In de wedstrijd FC Westhoek -meiden onder 15 jaar- tegen 
Kapelle werd het in een zeer boeiende wedstrijd uiteindelijk 
3 - 3. Jammer, want er zat meer in, de inzet en strijdlust van 
de meiden van Carin van Sante was zeer goed, van de in 
licht- en donkerblauw getooide formatie. Een overwinning 
was verdiend geweest. 

Gemeenteraad tegen  
plan Boterhoek
Met een krappe meerder-
heid heeft de gemeenteraad 
zich uitgesproken tegen 
het plan Boterhoek. Op de 
boerderij van Jan Gaanderse 
op de Weelweg zou een  
hotel met bungalows komen 
met wellness, medische 
begeleiding en verblijfsre-
creatie, zo blijkt uit de inten-
tieverklaring die in juli 2017 
door het college van B&W 
en de initiatiefnemers werd 
ondertekend. Intussen zijn 
er de gemeenteraarsverkie-
zingen geweest en bleek de 
meerderheid van de nieuwe 
raad tegen het plan. Volgens 
de SP blijven er vragen open  

of het project meer biedt 
dan reguliere recreatie en 
wilde deze partij helderheid 
scheppen en diende een 
motie in om te stemmen.  
Ook Leefbaar Schouwen-
Duiveland (LSD) was er niet 
gerust op, dat het project 
anders was dan gewone re-
creatie, zeker toen een pog-
ing om het zorgcompnent 

in het plan duidelijk vast te 
leggen niet bleek te lukken. 

LSD had in het verkiezings-
programma la aangegeven 
tegen uitbreiding van recre-
atie te zijn en stemde dan 
ook tegen het plan. Met elf 
tegen tien stemmen betek-
ende dat het einde van plan 
Boterhoek. 





Als er iets is, waar ik mee 
dweep, zijn het wel gezellige 
kleine dorpjes, waar iedereen 
binnen een dag weet, wie zijn 
onderbroek na twee dagen 
nog eens dezelfde periode bin-
nenste buiten draagt. Heerlijk!! 
Ik bedoel de wetenschap daar-
van, niet het feit op zich. Schar-
endijke schijnt zo’n dorp te zijn. 
Een gemeenschap waar de eni-
ge Super een ontmoetingspunt 
is, waar ter plaatste het laatste 
nieuws uit het lokale journaal 
repeterend door de klanten 
wordt gebracht en het me niet 
zal verbazen, dat eigenaar Mi-
chel ook wel ergens een divan 
heeft staan, waarop de inwon-
ers die enigszins in de war zijn 
of op andere manier de behoe-
fte voelen de psyche te ledigen, 
terecht kunnen. Een dorp waar 
de jongste telg Jansen gewoon 
nog Kees van Peter van Piet 
heet en niet alleen de inwoners 
die frequent Scrabble spelen 
dan weten over wie je het hebt. 
Waar de eerdergenoemde Su-
per meer artikelen in voorraad 
heeft dan het dorp inwoners 
kent en je danig gerespecteerd 
wordt als men weet dat je in 
Het Zevende van de plaatseli-
jke ZSC speelt. Afgelopen week 
liep ik nog even bij de PLUS bin-
nen, daar in die rechter winkel. 
Nu wilde ik niets kopen en 
dat is daar helemaal niet erg, 
want ze zijn dan net zo vrien-
delijk. Nee, ik ga er eigenlijk 
heen vanwege de authentieke 
atmosfeer en omdat  dorpsbe-
woners, mannelijke én vrou-
welijke, er altijd even binnen 
lopen voor een verhelderend 
gesprek, bij voorkeur over een 
ander. Terwijl mijn blik over een 
broodtrommel gleed, waarbij 
ik het gezicht van wijlen mijn 
grootmoeder zie, hoorde ik 
Annie van Kees in gesprek met 
Mientje van Wout van Arend. 
“He je da gehoord, Bets van 
Toon is ook van een vierling 
bevallen”, meldde Annie. “Ën 
da op hur leeftied”, repliceerde 
Mientje. Een week later kwam 
ik erachter dat Annie een beetje 
doof is en was verteld, dat Bets 
van de vliering was gevallen. 
Scharendijke dus ... heerlijk!!

Van of voor 
JOKER

Bewoners Looperskapelle  
verenigen zich tegen verkeer

Gemiddeld rijden er dage-
lijks 1500 voertuigen door 
de Kapelleweg. Volgens een 
recente meting van Veilig 
Verkeer Nederland houdt 
98 procent zich niet aan de 
maximumsnelheid van 30 
kilometer per uur. Vooral  
’s ochtends vroeg en  
’s avonds laat worden snel-
heden boven de 80 gehaald. 
En dat terwijl sommige  

huizen direct aan de weg 
staan, zelfs zonder trottoir!

Drempels 
De bewoners vrezen dat de 
3e fase Recreatieverdeelweg 
voor nog meer auto’s gaat 
zorgen. Weliswaar hebben 
provincie en gemeente be-
dacht dat de Elkerzeeseweg 
de belangrijkste ontsluiting-
sroute moet worden, maar 

daar wordt het verkeer ge-
hinderd door meerdere pit-
tige drempels. De bewoners 
van Looperskapelle willen 
daarom ook snelheidsrem-
mende maat-regelen op de 
Kapelleweg en de Nieuwe 
Kerkweg. 

Een bewonersvereniging is 
een goede gesprekspart-
ner voor de gemeente en 
het Waterschap. De eerste 
afspraken met de wegbe-
heerders zijn inmiddels ge-
maakt. Overigens is het niet 
alleen de verkeersoverlast 
waarom de bewoners zich 
verenigd hebben: voor de 
zomer staat ook een picknick 
op de agenda!

Buurtschap Looperskapelle heeft sinds kort een 
eigen bewonersvereniging: Lookaal. Bijna alle 
bewoners van het pakweg 20 woningen tellende 
stukje bebouwde kom in het buitengebied zijn 
lid. Belangrijkste reden om lid te worden is de 
verkeersdruk

Scharendijke telt nu 68 burger-
hulpverleners en 9 AED’s
In oktober 2016 werd het 
plan opgepakt om Schar-
endijke te voorzien van 
burgerhulpverleners, die 
inwoners met een hart-
falen kunnen reanimeren 
in de tijd die de ambu-
lance nodig heeft om het 
slachtoffer te bereiken. 
Binnen 4 maanden tijd 
waren het er 68. Het 
volgende probleem was 
het feit dat er geen AED 
(defibrillator) beschikbaar 
was om in te zetten en 

die is van levensbelang. 
Nu hangen er momenteel 
9 AED’s in Scharednijke 
en ons dorp is daarmee 
dé plaats in Nederland 
met één van de hoogste 
dekkingspercentages als 
het om AED’s gaat. 



SCHARENDIJKE - TOEN & NU

Weer een kijkje in oud-Scharendijke. Neem nou bijvoor-
beeld , ,‘t Wegje” uit 1934. Wat een landelijke rust straalde 
dat niet uit. Nog onverhard, met aan beide kanten bomen, 
slingerde de nu modern bestrate Platteweg zich in de richt-
ing van de in de verte zichtbare boerderij ,,De Putmeet” van 
de familie Jan de Vrieze. De naam ,,Platteweg” is afkomstig 
van een vrij smal, bij regen modderig landbouwweggetje, 
dat in het verlengde lag van ‘t Wegje en langs De Putmeet 
naar de Kloosterweg liep. Barbier-kleermaker J. van Dom-
mele, geruime tijd woonachtig in ‘t Wegje, stelde ooit 
de naam ,,Putmeetlaan” voor, maar dat is het toch nooit 
geworden. Tot de gemeentelijke herindeling in 1961 vormde 
de huidige Platteweg de gemeentegrens tussen Duivendi-
jke aan de linker kant en Scharendijke, toen nog gemeente 
Elkerzee, aan de andere zijde. 
Via het witte damhek rechts op de foto kwam je op het 
boerderijtje van J. de Jonge. Voordien woonde hij aan de 
Dorpsstraat 13. Naast het boerenbedrijfje had De Jonge ook 
het zeilvrachtschip ,,De Zes Gebroeders” en voer later met 
twee van zijn drie zoons (Manen en Kees ,,de schippers”) 
op het motorschip ,,De Drie Gebroeders”. Derde zoon Flip 
de Jonge ging boeren op de hofstede van zijn schoonvader 
C. van de Panne, die in 1919 vertrok naar Zeelandia bij 
Noordwelle. Diens zoon Job van de Panne, veehandelaar, 
bleef in het ouderlijk huis wonen, dat we in het midden op 
de foto zien. Het weiland ernaast, de omringende grond 

alsmede de grote landbouwschuur werden later opgeof-
ferd aan de woningbouw. Ph. de Jonge woonde in het niet 
zichtbare huis waarvoor op de foto de auto van kruidenier 
Krijnse Locker uit Renesse geparkeerd staat. De man op de 
fiets is ,,peetarreerder” J. Kloet. Helemaal links achter de 
bomen woonde L. de Jonge. Aan de buitenkant was niet 
te zien dat er in het huis een winkeltje gevestigd was. Zijn 
dochter Jaône verkocht er behalve koffie, thee en suiker 
ook knotten ,,sajet” (wol) en dergelijke voor de gebroed-
ers Thien uit Zierikzee. Er naast bevond zich het kleine café 
van Jac. Bakker. Met biljart, buffet en de netjes uitgestalde 
karafjes brandewijn en genever was de herberg wèl com-
pleet ingericht, maar werd nauwelijks door de dorpsbewon-
ers bezocht. Bakker leefde dan ook hoofdzakelijk van de 
veehandel en zijn ,,slagterietje”. De zoons Jan en Machiel 
Bakker sloten het café toen in 1926 hun moeder overleed. 
Aan de zuidzijde lieten zij op last van de Warenwet een 
,,slagtuus” bouwen, waar elke maandag voor dag en dauw 
een ,,keutje” werd , ,gestoken”. Caféhouder Joh. Kooman 
was steevast elke week aanwezig om de gebroeders te as-
sisteren. Vrijdags namen zij in het dorp de bestellingen op 
en ‘s maandags na de slacht gingen zij met de mand aan de 
arm op pad om het verse vlees, het spek en de worst bij hun 
klanten te bezorgen. 
Bron: Scharendijke in oude ansichten deel 1,  
Bram Coomans, 1986

Geïnteresseerden gezocht voor wekelijkse partij

Kom jij ook tafeltennissen?

Al ruim een jaar is er een initiatief om met een groep 
mensen  wekelijks te tafeltennissen. Dat gebeurt elke 
donderdagavond in de Putmeet, waar tal van mensen 
bijeen komen voor gezellige potjes tafeltennis.

Initiatiefnemer is Wim van Es 
uit de Kloosternolstraat. Zelf 
speelt Wim graag tafelten-
nis en zag hij bij toeval 
de tafeltennistafels in de 
Putmeet staan.  Hij dacht 
er meteen aan om een leuk 
groepje mensen bij elkaar te 
krijgen om een vaste avond 
te spelen en te oefenen. Dat 
is inmiddels redelijk gelukt 
maar er kunnen nog steeds 
een gezelig aantal mensen 
bij om op de dondedagavond 
mee te spelen. Er staan tot 
ca. 5 tafels ter beschikking 
en er wordt solo, maar ook 
dubbel gespeeld. Tussen 
door wordt er nog gezellig 
een kopje koffie gedronken. 
Je hoeft echt niet goed te 
kunnen spelen. Gezelligheid 

voert de boventoon, zowel 
bij het talfeltennis, de koffie 
er tussen door en het biertje 
na de tijd. Nu is er de zom-
erstop, maar in het najaar 
weer elke donderddagavond 
en ben je altijd welkom om 
tevkomen kijken en natuur-
lijk mee te spelen. 



Op Ontdekkingstocht in eigen dorp: de Schildersclub!

Alweer vier jaar woon ik in Scharendijke, ik schilder zelf en ik had ook al 
vaker gelezen over de schildersclub, maar … ik was er nog nooit geweest. 
Tijd om eens poolshoogte te nemen en er eens een artikel over te schrijven! 
Bij binnenkomst voelt het meteen al gezellig aan in het Dorpshuis. Tafels 
die volstaan met schildersezeltjes, tubes verf en penselen. Zo’n beetje zoals 
mijn eettafel er uit zie als ik thuis aan het schilderen ben. Er wordt lekker 
gekletst, gelachen en natuurlijk druk geschilderd. De één is nog aan het 
schetsen op het doekje, een ander is met houtskool bezig een mooie teke-
ning op te zetten, anderen zijn al in een verder gevorderd stadium met hun 
schilderij. 

Iedereen brengt zijn eigen 
spulletjes mee, wat ook  
logisch is, want een kunste-
naar heeft toch doorgaans 
een voorkeur voor eigen 
penselen, kwasten en verf. 
Na afloop van een schilder-
middagje kunnen de spullen 
in een kast van het Dorpshu-
is opgeborgen worden, maar 
het staat je natuurlijk ook 
vrij om je werk gewoon mee 
naar huis te nemen. 

Expositie
Ook is er weleens een ex-
positie van het werk van de 
schildersclub. Daar zijn vaak 
dan 80 schilderijen te be-
wonderen. Dat is natuurlijk 
leuk, want als je met zoveel 
plezier schildert, is het fijn 
om het ook eens tentoon te 
kunnen stellen. En enthousi-
ast is de club zeker!
Omdat het nogal wat werk 
is om zoveel schilderijen 
op te hangen, en omdat de 

expositie slechts één dag 
was, is het de bedoeling om 
de volgende ergens anders 
te doen. 

Ongedwongen 
Lijkt het je ook wel leuk om 
te schilderen of tekenen, 
dan kun je gerust binnen 
lopen. Er is een fijne onged-
wongen sfeer en je hoeft 
echt geen Picasso of Van 
Gogh te zijn. Alle niveaus 
zijn welkom en je kunt altijd 
van elkaar leren. Gewoon 
lekker je eigen favoriete 
spulletjes meenemen om 
mee te werken en in een 
gezellige sfeer je creativiteit 
uitleven op doek of papier. 
Een plaatje of foto van wat 
je wilt gaan schilderen of 
tekenen is natuurlijk ook 
handig! Het hoeft overigens 
ook allemaal niet ‘profes-
sioneel’. Gewoon een doekje 
van de Action of verf van de 
Xenos is prima. Een mega 

investering maken in ma-
terialen is dus niet nodig, 
maar geheel eigen keuze. 
Het gaat tenslotte om lekker 
bezig te zijn, niet om een 
ere-plaats in het Rijksmu-
seum in Amsterdam te 
krijgen. Al zou dat natuurlijk 
ook best heel leuk zijn!
 
Gezelligheid, fijn bezig zijn, 
een kopje koffie op zijn tijd.

Een ieder is zonder enige 
verplichting vrij om op de 
dinsdagmiddag eens binnen 
te lopen, te kijken wat we 
doen, een praatje te maken 
of een kopje koffie mee te 
drinken. Van harte welkom 
dus!

De schildersclub schildert Elke dinsdagmiddag van 
13.00 tot 16.00 op  in het Dorpshuis. U bent van harte 
welkom om er zo maar eens binnen te lopen en een 
kijkje te nemen. Altijd leuk en gezellig, ook als u 
alleen komt kijken. 
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