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Bord toont automobilisten snelheid

Ruim 80% van auto’s rijdt te snel op Boutlaan

Jaargang 22-nr-2-2019

Forse boete voor
te snel rijden op
Boutlaan
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De snelheidsboetes
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Samen schilderen
Biljartvereniging
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Inloop handwerk en spel
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Matty Louwerse
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Welkom!
Openingstijden
keuken:

Eethuis Schouwen,
een sfeervol restaurant
in het toeristische
dorpje Scharendijke.
Bekend om zijn uitstekende
service en hoogwaardige
kwaliteit gerechten!

eethuisschouwen.nl

• 0111- 85 11 81

Elkerzeeseweg 8 Scharendijke
info@eethuisschouwen.nl

Ma: 17.00-21.00 uur
Di: Gesloten
Wo: Gesloten
Do: 17.00-21.00 uur
Vr: 17.00-21.00 uur
Za: 17.00-21.00 uur
Zo: 17.00-21.00 uur
Tijdens vakantieperiodes ook
op dinsdag en/of woensdag
Bezoek onze website voor
de actuele openingstijden.

Van de Bestuurstafel
De zomer is alweer
voorbij en de herfst
voor ons gevoel al in
volle gang (harde
wind/regen). Voor we
het weten komt
Sinterklaas al binnen en
zitten we aan de
Kerstdis!
Ook voor de Dorpsraad
is de zomer snel
voorbijgegaan. Voor de
zomervakantie is de
concept dorpsvisie 6
weken ter inzage gelegd
bij de gemeente, dit is
een nieuwe tussenstap
die het college heeft
besloten in haar
vergadering van 4 juni
voordat zij een besluit
neemt over de visie. De
Dorpsraad heeft 2
opmerkingen
ontvangen. Deze
hadden betrekking op
de uitvoering van de
verschillende projecten
die genoemd worden in
de visie.
We hopen dat met het
uitkomen van de
Dorpskrant de
behandeling door de
Gemeenteraad achter
de rug is en dat de visie
eindelijk is vastgesteld.
Inmiddels zijn we met
een werkgroep
begonnen om de eerste
plannen op te stellen
voor de kerktuin(1) op
het Bethlehemplein en
de kruising

Ingridstraat/Elkerzeese
weg(2). In het verlengde
hiervan wordt tevens
het Bethlehemplein(3)
meegenomen zodat
beide plannen op elkaar
aansluiten. Voor de
uitvoering van de eerste
twee is voor 2019 al
budget beschikbaar om
tot uitvoering te komen.
Plan 3 wordt in 2020
voorbereid. We zijn
benieuwd!

Voor wat betreft “het
gat” in de Dorpsstraat is
er nog geen
bouwactiviteit waar te
nemen. De ergernis in
het dorp neemt toe! Er
is dan ook een
actiegroep opgestaan
die via een (illegale
maar wel) ludieke actie
de aandacht van
iedereen op het lege gat
heeft gevestigd. Door
een deel van de
schutting weg te halen
is het terrein
toegankelijk gemaakt.
Vervolgens is het terrein
gekraakt en werden er
caravans en tenten
geplaatst.
Het “zwarte gat” had
een bestemming
gekregen! De actie

heeft veel publiciteit

gekregen maar heeft
geen resultaat gehad in
contact krijgen met
bouwbedrijf Boogert.
Boogert heeft aangifte
gedaan en vervolgens
moest het terrein
ontruimd worden,
hetgeen onder politie
toezicht heeft
plaatsgevonden.
Vervolgens is het terrein
weer afgesloten. Laatste
berichtgeving vanuit
Boogert (in de PZC) is
dat er na de jaarwisseling met de bouw
wordt begonnen! Dit
houdt waarschijnlijk in
dat voor het volgende
zomerseizoen de
Dorpsstraat zijn nieuwe
inrichting (inclusief
nieuwe riolering) nog
niet gaat krijgen om zo
weer aanlokkelijk te
worden voor ons inwoners en toeristen!
Leden van de Dorpsraad
zijn aanwezig geweest
op de vervolgbijeenkomst over het getij
terugbrengen in de
Grevelingen door
openingen (tunnels) te
maken in de
Brouwersdam. Dit is
nodig om de
waterkwaliteit en het
leven onder
water van
flora en
fauna te
verbeteren.

Op het ogenblik worden
er experimenten
gedaan om ook een
getijdecentrale hieraan
toe te voegen. De
tunnels zullen in het
gedeelte van de
Brouwersdam voorbij
Port Zélande komen. De
verwachting is dat het
niet voor 2026
gerealiseerd zal zijn. Dit
betekent wel dat ook
het bestuur van de
haven van Scharendijke
aan de slag moet om de
haven aan te passen
voor de wisselende
waterstanden die het
gevolg zijn van het tij!
We houden u op de
hoogte.

Samen met de
dorpsraden in de kop
van Schouwen hebben
we ons aangemeld om
mee te denken over de
ontwikkeling van de
regioscholen (of school).
Binnenkort worden hier
bijeenkomsten over
gehouden met een
adviesbureau.
Uiteindelijk moet het
onderzoek leiden tot
een advies aan de
gemeente over de
mogelijkheden voor
vestiging van 1of 2
scholen! We houden u
op de hoogte! De
Dorpsraad zet zich in
voor behoud van de
bestaande regioschool
in Scharendijke.

Dorpsbibliotheek De Putmeet
De boekenkast uit de
huiskamer is verdwenen
zoals sommige mensen al
gemerkt
hadden.
We
hebben namelijk een echte
ruilmuur. In de grote zaal
zijn kasten gebouwd en deze
staan vol met boeken voor
iedereen.
Streekromans,
detectives,
kookboeken
maar ook voorleesboeken
voor de allerkleinste. Kan je

De gemeente heeft het
opstellen van de
kustvisie weer opgepakt
samen met 2
projectbureaus. Als het
concept op papier staat
worden ook de
inwoners van
Scharendijke via een
informatieavond op de
hoogte gebracht van de
plannen rond de N57 en
aan de Westzijde van de
Elkerzeeseweg. We zijn
benieuwd!
Er staan weer de nodige
activiteiten op het
programma in
Scharendijke.
Op 1 november
Halloween, op 5
november de Openbare

WELKOM

Tanny de Rooij,
voorzitter

al zelf lezen? Dan staan er
ook boeken voor jou. Voor
de
tieners
staan
er
kippenvel boeken en nog
van alles. Je kan ze zo komen
lenen. Vind je het boek zo
leuk? Dan geef je er een
ander boek voor terug wat voor jong oud en alles
je niet zo leuk vindt om te wat er tussen zit.
lezen.
Zo
blijft
de
boekenmuur
gevarieerd

Programma in de putmeet komende
maand
25-26 oktober
1 november
5 november
9 november
21 november
23 November

Dorpsraad vergadering,
op 9 november
optreden van “Joost
mag het weten” in de
Putmeet en op 23
november de aankomst
van Sinterklaas in de
haven van Scharendijke!
Voor meer informatie
en programma’s zie
elders in deze krant!
De Dorpsraad bedankt
alle mensen die zich
voor die activiteiten
inzetten om er een feest
voor iedereen van te
maken!

Fayen's kinderkleding outlet
Halloween
Openbare Dorpsraad vergadering
Joost Mag Het Weten
Tafelen in de Putmeet
Sinterklaas intocht

AANNEMERSBEDRIJF

HARRY LANDMAN

Elkerzeeseweg 55
4322 NA Scharendijke
Tel: 0111 - 67 20 75
Mobiel: 06 - 514 061 73

Email: hlandman@zeelandnet.nl

Iedere maandag bewegen in Scharendijke
Op maandagochtend
om 9 uur begint
Nelleke van Vliet in de
gymzaal van de
Putmeet met haar
eerste les van
bewegen op muziek.
Hierbij wordt flink aan
de conditie gewerkt
waarbij ook springen
tot de oefenstof
behoort.
Het tweede uur is wel
wat rustiger. Hier ligt het

terwijl de armen en
benen worden getraind.
Op de stoel zittend kun je
namelijk al heel veel
doen!
In het derde uur
[inmiddels 11 uur]
beweegt de schrijfster
van dit stukje enthousiast
mee. Er wordt gebruik
gemaakt van gewichten,
touwen, elastieken
tijdens het actieve
bewegen. Hierbij wordt

nadenken als je
afwisselend met je linker
of rechter been moet
beginnen. Dit is naast
bewegen dus ook een
goede oefening voor je
“hersenpan”.
Het thema van het
nieuwe seizoen 2019 is
“het juiste lopen”,
waarbij op de afwikkeling
van de voeten wordt
gelet en onze kuitspieren
flink worden getraind.

accent op het bewegen
voor ouderen , welke
soms ook minder
makkelijk bewegen.
Indien je eventueel met
een rollator loopt , kun je
in deze groep eveneens
goed terecht. Alles onder
uitnodigende muziek

aan de conditie gewerkt
en vertelt Nelleke wat
het nut is van het toch
“buiten adem” komen en
daarna flink
doorademen. We
oefenen op muziek voor
de juiste coördinatie,
waarbij je goed moet

Putmeet huren

Daarnaast hebben we
iedere week een circuit
van oefeningen met
materiaal wat op tijd
gedaan wordt en waarbij
na iedere minuut
gewisseld wordt.
We eindigen dan nog met
heel vrolijke muziek en
blijven daarbij
bewegen/dansen op de
plaats.
Na 3 kwartier voelen we
goed dat we gewerkt
hebben aan onze
conditie. Wanneer je wilt

kun je daarna in de
Putmeet genieten van
een kop koffie.
Onze groep is gemengd
maar we zien echter wel
meer dames dan heren
dus mannen! De bijdrage
van € 2,50 wordt per les
betaald en het uur is dus
vrijblijvend. Het is een
heel ontspannen en
gezellige sfeer waarbij
toch hard gewerkt wordt.
Maandagavond is er ook
nog een groep ( aanvangs
tijd 19.30 ) aan het
bewegen dus de
maandag wordt heel
intensief gebruikt door
de dorp/eilandbewoners. Alle
groepen staan open voor
nieuwe deelnemers maar
in verband met
intensiteit verschil graag
eerst contact opnemen
met Nelleke
(ngvliet@zeelandnet.nl)

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 zijn afhankelijk van het gebruik in overleg!
•
•
•
•

Huiskamer
Dagdeel (3-4 uur)
1 - 1,5 uur
Dag ( 2 dagdelen)

•
•
•
•

Gymzaal
Dagdeel (3-4 uur)
1 - 1,5 uur)
Dag ( 2 dagdelen)

Let op :Voor commercieel gebruik geldt een toeslag van 50% . De theaterzaal is beschikbaar voor grote
gezelschappen( ook hier overleg voor het tarief). Voor commercieel gebruik geldt een toeslag van 50%.

Elke week meer dan 20 liefhebbers voor gezellig samen bezig zijn

Jeu-de-Boule-baan doorslaand succes
Alweer drie maanden
beschikt Scharendijke over
een fraaie Jeu de Boule
baan en inmiddels hebben
al veel mensen de weg
gevonden naar deze baan
in het parkje tussen de
Dijkstraat en de Elkerzeeseweg. Begin van de zomer
kwamen
Scharendijkenaren

Putmeet vanwege de
zomer vakantie was
gesloten, werd
gekozen voor de
donderdagavond als
Jeu-de- boule-avond
en via onder andere
de Facebookpagina
Scharendijke werd
ruchtbaarheid aan het
voornemen gegeven.

Rob en Monique Venrooy
op het idee om de baan
weer nieuw leven in te
blazen. Tot zo’n 20 jaar
geleden werd de baan best
wel intensief gebruikt,
maar op een gegeven
moment bloedde het dood
en nam het vele onkruid
de baan over

Biertje
Op de eerste avond waren
ruim 30 mensen aanwezig.
Uiteraard gaat het om het
spel, maar zeker ook om het
gezellig samenzijn. Veel
mensen brengen jeu-deboule-ballen mee,
waarmee een ieder kan en
mag spelen. Verder is er
natuurlijk voor de
gezelligheid een drankje
op z’n plaats en nemen de
spelers zelf wat bier, wijn
of fris mee en ook een
hapje kaas of worst
ontbreekt niet. Zo was
het elke donderdagavond

Rob en Monique trokken
bij de gemeente aan de
bel met het verzoek of de
baan weer een
opknapbeurt kon krijgen,
de gemeente reageerde
zeer adequaat en binnen
een paar weken was de

baan ontdaan van alle
onkruid, was er wat gravel
opgebracht en kon het
spel beginnen.
Omdat Dorpshuis de

vanaf 19.00 uur een
gezelligheid van jewelste in
het parkje en is iedereen
welkom. Ook hoorde je
vaak naast Nederlands ook
de Duitse taal, want ook

Gezelligheid ten top op de jeu-de –boule-baa. In de winter wordt er altijd op
zondag vanaf 11 .00 uur gespeeld . Iedereen is welkom . Speelballen zijn aan
wezig.1

toeristen of visite is
welkom.Een leuk verhaal
is ook dat op één van de
eerste avonden Gwen van
Eterij Tapperi j Salud even
aan kwam lopen met een
grote schaal hapjes als
bitterballen etc. die ze
sponsorde.
Gezelligheid ten top.
Tijd
Nu is het inmiddelsalweer
najaar aan het worden en is
het ook alweer vroeger
donker. Reden voor de
spelers om
onderling te overleggen
over een ander tijdstip.
Was het altijd de
donderdagavond, dat
de baan bezet was, de
12e September is er
geen jeu- de-boule
meer op donderdag.
Dan is het verplaatst
naar de zondagmorgen en
is de aanvang 11.00 uu r. Dit
tijdstip is mede gekozen om
ook de plaatsgenoten die
naar de kerk gaan een

half uurtje later te laten
aansluiten.
Welkom
Uiteraard is een ieder
welkom om eens te komen
kijken of mee te spelen.
Zoals gezegd:je hoeft niet
persé over eigen jeu-deboule-ballen te beschikken,
maar mag ook die van
anderen best wel
gebruiken. Wel zelf even
je drankje en hapje mee
brengen.
Tot zondag a.s. om 11.00 uur
in het parkje. Ook jij bent

van harte welkom.

Weekra: Zeeuws familiebedrijf met oog voor mensen
Op bedrijventerrein “de
Lelie” ontmoette ik Jean
Paul van der Weele en
trots begon hij over
Weekra, een
schoonmaakbedrijf met
zo’n 85 medewerkers in
dienst. Jean-Paul zwaait
er samen met zijn zus
Mandy de scepter nu zijn
ouders de dagelijkse
leiding aan het overdragen
zijn.
“We zijn een echt
familiebedrijf”, legt JeanPaul uit. “In 1996 werd er
begonnen met een paar
huisjes op vakantieparken.
Al snel bleek dat de
behoefte aan goede
schoonmaak groot was in
de regio. Een paar
maanden na de start van
het bedrijf, voegde ook
vader Maarten zich bij de
onderneming. Die richtte
zich later met name op de
specialistische reinigingen
zoals glasbewassing en het
onderhoud van vloeren.
Weekra ontwikkelde zich
van kleinschalig
schoonmaakbedrijf tot
een belangrijke speler op
de Zeeuwse markt. Van
der Weele: “De groei is
altijd vrij geleidelijk
gegaan. Steeds een paar
medewerkers er bij. Soms

kwam er een vakantiepark
bij en moesten we er in
een keer flink meer
mensen bij nemen. De
recreatie levert wat dat
betreft wel het meeste
werk op. In 1999 besloten
we daarom ons bedrijf te
verplaatsen naar het
industrieterrein op de
Lelie 22 te Scharendijke.
De krapte op de
arbeidsmarkt was voor
Betty Van der Weele
reden uit te wijken naar
een uitzendbureau waar
een goede samenwerking
mee is.. Wat werk betreft
is er nog behoorlijk veel
groei mogelijk, zegt Van
der Weele. “In het
hoogseizoen moeten we
soms zelfs ‘nee’
verkopen.”
Kwaliteit blijven leveren
staat voorop maar ook
werkers op een leuke
manier aan ons te binden.
Een zomerse BBQ en op
alle tijden voor elkaar
klaar staan. Voor de rest
faciliteren we door goede
cao-lonen te bieden, door
te werken met goed
materiaal .
Om continuïteit te kunnen
waarborgen tussen de
wisseldagen op de
vakantie parken nam

Weekra eind 2016 een
lokale wasserij over. De
ophaal- en brengservice
biedt hen de extra service
die gevraagd wordt. “De
huidige lijn wasmachines
en drogers voldeden niet
meer en zijn vervangen
voor een maatje groter”.
In mei 2017 volgde daar
ook nog de afdeling
Weekra thuiszorg als
uitbreiding bij, een
afdeling die op aanvraag
via de WMO ook haar
maatschappelijke steentje
bijdraagt. Een dankbare
taak die medewerkers van
ons bedrijf met veel liefde
en betrokkenheid
uitvoeren.
De vraag naar diensten in
de schoonmaak en
wasserij stijgt nog steeds..
We moeten zorgen dat
goede mensen instromen.
Want juist die mensen
maakt Weekra een
bijzonder bedrijf. De
directe betrokkenheid van
het hele gezin bij
werknemers en
invalkrachten.
De buitenlandse arbeiders
die tijdens het
hoogseizoen wekelijks
taalles krijgen, de lokale
collega’s die tijdens
feestdagen extra in de

watten worden gelegd en
die altijd bij het gezin
kunnen aankloppen,
gewaardeerd en
gerespecteerd worden,
maar ook de
betrokkenheid bij de
lokale gemeenschap door
sponsoring ( advertentie
dorpskrant onder andere)
en materiele hulp aan
verenigingen. “We vinden
het belangrijk om oog
voor mensen te hebben.
Dat maakt ons bijzonder.
Wij zijn dan ook heel trots
dat ons bedrijf in 2013 een
van de eerste bedrijven
was die het predicaat ”
OSB gecertificeerd”
mochten voeren.
Weekra in het kort:
•

•

•

•
•

Naast
schoonmaak is er
ook een wasserij
Werkterrein:
Goeree-Over
Flakkee, SchouweDuiveland en Zuid
Beveland
Oog voor kwaliteit
en mens
onderscheid
Weekra
Schoonmaakwerk
is mensenwerk
Altijd op zoek naar
nieuwe talenten.

VACATURE

Wie komt het enthousiaste team van de dorpsraad
Scharendijke versterken om het penningmeesterschap
over te nemen van Chris Jordan??
Aanmelden kan bij de voorzitter of de secretaris. Info
zie elders in deze krant!

IItaliaans speialiteiten
restaurant

Haven Kloosternol 5

Café de Vismijn
De perfecte locatie voor al uw feestelijkheden

Heeft u een jubileum, verjaardag, vergadering
of gaat u trouwen?
en u zoekt een locatievan 50 tot 200 personen
Advertentie Gerard Cobusssen

Op camping duin en strand hebben wij zo’n sfeercafé
Met een zonnig terras
graag bespreken wij met u de mogelijkheden.Tel 0111 671216 of info@duinenstrand.nl

Kuijerdamseweg 39 - 4322 NM Scharendijke - Tel. +31 (0) 111 671216

Schilders Club Scharendijke (elke dinsdagmiddag)
Heeft u zin in een gezellige
Dinsdagsmiddags starten we
middag ? Alweer 5 jaar is de rondom 13.00 uur en tegen
Schilders Club elke week in de 16.00 uur ruimen we weer op.
Putmeet actief.
De kosten zijn € 4.= per week
Deze groep amateurs is dan ter voldoening van de
enthousiast aan de slag met zaalhuur
diverse materialen en
Koffie en thee zijn tegen
werkstukken. Dit kan zijn:
vergoeding verkrijgbaar
houtskool, (kleur)potlood,
aquarel, (waterverf), acryl- of Jaarlijks tijdens de
olieverf. Iedereen is vrij om
Scharendiekse dag ( zaterdag
zelf techniek en onderwerp te 27 juli 2019) houden we een
kiezen en neemt de hiervoor expositie van ons werk in de
benodigde materialen ook Putmeet. Uiteraard bent u
zelf mee.
hier ook van harte welkom!

Heeft u zin gekregen om eens Nadere info: de heer Ton
vrijblijvend te komen kijken
Voorbraak, tel. 06-13307296
en kennis te maken?
ERVARING IS NIET NODIG, we
leren van elkaar in een fijne
en ongedwongen
sfeer.
Loop eens binnen
voor een
creatieve en
gezellige middag.

Recratieverdeelweg
We zijn weer een jaar
verder en het leek een
goed plan om de
gemeente te vragen
naar de huidige status.
Via de voorlichting van
de gemeente belde de
wethouder Ankie Smit
even terug. De
gemeente leeft echt
mee en een keurig
antwoord gegeven. Ze
had goed nieuws en
slecht nieuws. Het

goede is dat ze hoopt
dat het in 2020
gerealiseerd wordt. Alles
is qua vergunning in
orde om aanbesteed te
gaan worden. Dan het
slechte nieuws : “Het
project valt onder de
PAS wetgeving”. U zult
zich afvragen wat is
PAS? PAS staat voor
Programma Aanpak
Stikstof. Het programma
is gericht op behoud en

herstel van
natuurwaarden die
gevoelig zijn voor
stikstof in ruim 130
beschermde Natura
2000-gebieden in
Nederland, die
onderdeel uitmaken van
een Europees netwerk
van beschermde
natuurgebieden. De
recreatie verdeelweg
valt onder deze
normering. Volgens de

wethouder moet nu
eerst gekeken worden
hoe dit nu vervolgd kan
worden. Zoals heel veel
projecten in Nederland
is het wachten op “hoe
moet het verder “ Het
heeft de hoogste
urgentie in Den Haag en
de wethouder verwacht
zodra er groen licht is te
kunnen aanbesteden.

Tafelen in de buurt.

Op donderdag 12 september hebben de oudere mensen van Scharendijke weer heerlijk gegeten. We hebben de vakantie
afgesloten met een kleine reis door Europa. Iedereen heeft genoten van het drie gangen diner. De volgende keer is 24
oktober en er is nog beperkt plaats voor de herfstmaaltijd. Opgeven kan bij Stèphanie via 0612350722.

Lieve kinderen van Scharendijke en omstreken

Hier vanuit het zonnige Spanje even een kattenbelletje. Met de Sint gaat het goed
en wij zijn druk bezig met de boot schoonmaken en nakijken voor de overtocht. We
komen op 23 november rond 14uur aan in Scharendijke. Staan jullie er ook gezellig
met die leuke pietenband? Tot dan.
Groetjes de Perspiet.

Bloemschikken

Dinsdag 15 oktober is er weer bloemschikken in de Putmeet. Opgeven kan bij Lineke Rieteco via
linekerieteco@hotmail.com of via een belletje/appje op 0627379020. Wat er gemaakt worden is
nog een verrassing. De kosten zijn € 20,- incl koffie/thee met huisgemaakt gebak en alle
materialen.

Henk van Ielen
Duikschool Scharendijke
the scuba experience

R. Elenbaas
Tel 0111 671892 / 06 11484891
Fax 0111 673137
Sierhekwerken
Laswerk
Constructiewerk
Bestraten
RVS bewerking
Afrasteringen

Dorpsstraat 5, 4322 AC Scharendijke
Tel. 0111 - 672319

afsprakenkaart_DeHaarsalon.indd 1

www.duikschoolscharendijke.nl www.duikinstructie.nl
www.thescubaexperience.com www.duikcadeaubon.nl
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BROUWERSDAM NOORDZEESTRAND SCHARENDIJKE

Boutlaan 1C Scharendijke

Het eetcafé aan de haven van Scharendijke

Van Dongen Tweewielers

Leonardo ’s





pizzeria





Scharendijke

voor reserveren en afhalen:

0111-671529

T
S
T

• onderhoud, reparatie en
• renovatie alle typen schepen;
• onderhoud, reparatie, revisie en
vervanging alle merken motoren;
• herstel, renovatie of vervanging
van teakdekken;
• leggen van Flexiteek;
• boegschroef inbouw;
• osmosebehandeling;
• jachtschilder;
• erkend schadereparateur.

Deltastraat 16
4322 BN Scharendijke

www.jachtwerfdegrevelingen.nl
+31 (0)111 67 14 90
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ds 19

GSM 06-23331098
E-mail: info@taptotaal.nl
www.taptotaal.nl

BLOEMENSUPER
Ouddorp
Hoge pad 9,
3253 BH Ouddorp

de

NT
BL
OEMEN PLA

Jachtwerf
Jachtwerf
de Grevelingen
de
Grevelingen

advertentie WK 2013 V1.indd 1

Verkoop, verhuur en
reparatie van fietsen

Boutlaan 1B, T 0111-671367
www.plusscharendijke.nl

Dorpsstraat 12 | 4322 AD | Scharendijke | www.leonardos-pizzeria.nl

Jachtwerf
de Grevelingen

Ruime Supermarkt
VVV Service punt
TPG postservice punt
Rabobank pinautomaat

Baken 38 - 40
4322 AG SCHARENDIJKE
tel.: 0111 671327
e-mail:firma.dongen@zeelandnet.nl
www.vandongentweewielers.nl

Bloemen

super
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Schildersen afwerkingsbedrijf
Schildersen afwerkingsbedrijf
samen groeien
samen leven

Carlstraat 11, Scharendijke, 0111 672134

S
Hogeweg 4
4323 TC Ellemeet
0111 – 45 34 00
onroerendgoed@bijdevaatemakelaardij.nl

!

BLOEMENSUPER
Zierikzee
Baden Powelweg 1,
4301 KD Zierikzee

085-0471023

Harry Linders

Harry Linders

Gespecialiseerd in:
• Schilderwerk
• Glaswerk
• Decoratieve
wandafwerking
• Behangwerk

78

onderdeel van Van der Slikke Rentmeesters

BLOEMENSUPER
Scharendijke
Boutlaan 1b,
4322 DC Scharendijke

• Nieuwbouw • Verbouw
• Onderhoud • Renovatie
• Timmerwerken • Metselwerken
De Lelie 1 l 4322 NP Scharendijke l Tel. 0111 - 672184

Klaverstraat 57
4322 CG Scharendijke
hlinders@zeelandnet.nl

Tel: 0111 672142
GSM: 06 29453071
www.schildersbedrijflinders.nl

pedicurebehandeling
voetverzorging diabetici en reumapatiënten
klassieke lichaamsmassage
voetzonereflexologie
harsen

Anja Kristelijn
Kapelleweg 6 Scharendijke 0111 671207

drukpunt
grafisch serviceburo & drukkerij

De Lelie 7 Scharendijke 0111 67 22 63 www.drukpunt-sd.nl

COPIE

Adres: Stichting Dorpsraad Scharendijke
Klaverstraat 13
4322 CG Scharendijke
Tel.:0111 671296 / 0612939273

COPIE

dorpsraadsd@zeelandnet.nl
Adres: Stichting
Dorpsraad Scharendijke
Klaverstraat 13
4322 CG Scharendijke
Tel.:0111 671296 / 0612939273

Uitnodiging

dorpsraadsd@zeelandnet.nl

Openbare Dorpsraadvergadering Scharendijke
5 november 2019 in de Putmeet
Uitnodiging
Aanvang: 20.00 uur (Inloop met koffie v.a. 19.30 uur)
Openbare Dorpsraadvergadering Scharendijke
Agenda:
5 november 2019 in de Putmeet
Aanvang: 20.00 uur (Inloop met koffie v.a. 19.30 uur)
1. Opening

2. Mededelingen
3. Notulen Dorpsraadvergadering 1april 2019 ( zie ook website dorpsraad)
Agenda:
4. Samenstelling Dorpsraad
5. Situatie Dorpsstraat
6. Stand van zaken Dorpsvisie
1.
7. Opening
Rondvraag
2.
8. Mededelingen
Sluiting
3. Notulen Dorpsraadvergadering 1april 2019 ( zie ook website dorpsraad)
4. Samenstelling Dorpsraad
Mocht5.uSituatie
een agendapunt
willen toevoegen, dan is dat mogelijk via bovenstaand
Dorpsstraat
mailadres
of telefoonnummer
6. Stand
van zaken Dorpsvisie
7.tot
Rondvraag
Graag
ziens op 5 november a.s.
8. Sluiting
Mocht u een agendapunt willen toevoegen, dan is dat mogelijk via bovenstaand
mailadres of telefoonnummer
Graag tot ziens op 5 november a.s.

