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Mei 2015 nummer 1                         

Eindelijk na 30 jaar is het dan zover dat de eerste van 3 snelheids- 
remmers op de Dorpsweg ligt. De andere 2 volgen in de komende  
maanden. Waarom het zolang heeft moeten duren is voor mij een  

raads                   Voorwoord. 
. 

Van de dorpsraad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                   

Beste allemaal, 

We zijn al weer aardig op weg in 2015 . 

Pasen hebben we alweer achter ons gelaten en wat hebben we al achter 

de rug! 

In  januari een zeer gezellige High Tea ,zondag 1 februari de jaarlijkse 

watersnood herdenking waar weer veel belangstelling voor was. 

De straô is ook zeer goed verlopen ,het weer kon beter maar in de 

middag kwam toch de zon nog even door. Na de prijsuitreiking een zeer 

gezellige avond, die druk werd bezocht. 

Hierbij wil ik  bij deze alle  vrijwilligers nog bedanken voor hun inzet. 

Ander nieuws is dat er in april een openbare bijeenkomst  komt, een 

gaat  over de  gebiedsvisie Schelphoek, jullie krijgen hierover nog een 

flyer in de bus. 

De drempel op de Dorpsweg is inmiddels weg, de bewoners hadden er 

veel last van. 

Vooral als er auto’s hard over heen gaan. 

Jammer want we zijn hier zo lang mee bezig geweest om het voor elkaar 

te krijgen. 

 

Groetjes Dick Verboom.  
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Van de kerk  
 

 

Terugblik 

 Op 20 december 2014 zijn er bij de leden van 70 jaar en ouder in het dorp fruitbakjes  
bezorgd en het evangelisatieblad Echo is in de hele dorpskern bezorgd. Ook hielden we van 
17.00 tot 20.00 uur op deze dag onze Kerstbijeenkomst met een record van 95 deelnemers. 

 Met de Kerstzangdienst konden we met het bijzetten van enige stoelen net in de kerk en dat 
is fijn als er een koor meewerkt. De dominee is op het scherm in het Dorpshuis goed te zien, 
maar van het  koor ziet men dan maar enkele hoofden. Het mannenkoor Sjaloom uit Goes 
verleende, naar zij ons meedeelden, al voor de 20e keer medewerking aan deze dienst, dus is 
dat inmiddels een traditie geworden. 

 Op 1e kerstdag  verleende een “gelegenheidskoor’ van 8 gemeenteleden medewerking aan 
de dienst en werd er aan het eind van de dienst aan de kinderen een boekje uitgereikt. 

 Van november tot eind februari kwam de Bijbelkring bijeen. Op deze avonden geeft de 
dominee uitleg over een gedeelte uit de Bijbel. Dit seizoen ging dat over Petrus. Er was op de 
7 avonden een goede opkomst van gemiddeld 25 personen. 

 Op zondag 4 januari werd de heer Aart-Jan Bil uit Kerkwerve bevestigd als diaken en de heer 
M.Kraak uit Goedereede herbevestigd als ouderling-kerkrentmeester. Helaas heeft hij een 
maand later bedankt als kerkenraadslid. Zijn taak als scriba is overgenomen door de heer 
H.Heun uit Nieuwerkerk en is er nu een vacature in de kerkenraad die we m.i.v. het nieuwe 
jaar 2016 weer hopen te vervullen. 

 Op woensdag 25 februari 2015 was er een rouwdienst in de kerk. Door de grote 
belangstelling was voorzien dat de kerk te klein zou zijn en waren er ook in het Dorpshuis 125 
stoelen geplaatst en deze waren nagenoeg allemaal bezet..  

 Op woensdag 11 maart hielden wij onze jaarlijkse bidstond voor gewas en arbeid. 

 Er is een nieuwe keuken geplaatst in het zaaltje van de kerk en de wanden en plafond zijn 
gesaust en ziet alles er weer “spick en span” uit. 

 De catechisaties zijn inmiddels afgerond  en op 1e Pinksterdag zullen 6 doopleden van de 
gemeente  belijdenis van het geloof doen in de morgendienst.. 

 Op zaterdag 28 maart hielden we onze Paasbijeenkomst als gemeente ter voorbereiding op 
het Paasfeest en ter versterking van de onderlinge band. 

 Op vrijdag 3 april was het Goede Vrijdag en was er ‘s avonds om 19.00 uur een kerkdienst 
waarin wij stil stonden bij het sterven van Jezus op Golgotha en is ook het Heilig Avondmaal 
gevierd en op zondag 5 april was het Pasen en herdachten we de opstanding uit de dood van 
Jezus. 

 

Vooruitblik 
 Op vrijdag 16 april hopen Linda Westerbeke uit Meliskerke en Martin Dekker uit 

Oostkapelle te trouwen in het gemeentehuis van Veere. De kerkelijke bevestiging vindt 
plaats in onze kerk op vrijdag 17 april 2015 in een dienst waarin ds.de Reuver hoopt voor te 
gaan. De dienst begint om 13.30 uur. Linda en Martin zijn inmiddels lid van onze gemeente 
en zij gaan in Nieuwerkerk wonen. 
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 Op donderdag 30 april hopen we onze jaarlijkse gemeente-avond te houden in het 
Dorpshuis, waarop de begrotingen van de diaconie en de kerk en gemeentelijke zaken 
worden besproken.  

 Met Hemelvaartsdag op donderdag 14 mei is er ‘s morgens om 10.00 uur een kerkdienst en 
op zondag  24 mei,1e Pinksterdag en zien we uit naar het afleggen van de openbare 
belijdenis van het geloof van 6 doopleden van onze gemeente. 

 Op 12 april, 3 mei en 7 juni is er ‘s morgens na de dienst koffiedrinken in het Dorpshuis. Ook 
u als dorpsbewoner bent daar van harte welkom. 

 

Algemeen 

 Ds. de Reuver heeft de laatste maanden wat getobd met zijn gezondheid wat gepaard ging 
met vermoeidheid. Hij moest het rustig aan doen en heeft daardoor diverse preekbeurten af 
moeten zeggen in onze eigen gemeente, maar ook elders. Hij heeft een cardiologisch 
onderzoek ondergaan en is 23 maart gedotterd in het ziekenhuis van Terneuzen en zijn er 
twee stands geplaatst. Hij voelt zich goed en we hopen dat hiermee de 
gezondheidsproblemen zijn opgelost. 

 Het afscheid van ds.de Reuver van onze gemeente is vastgesteld op D.V. zondag 6 september 
2015. Voor zijn opvolging is een beroepingscommissie aktief.   

 Er worden weer voorbereidingen getroffen voor de “open kerk” van half juli tot half 
september.  

 

Dankwoord 

Wij zijn Dick Verboom zeer erkentelijk voor het feit dat hij op woensdag 25 februari 2015 het 

biljarten in het Dorpshuis afgelaste in verband met de rouwdienst. En ook voor zijn bereidheid om te 

assisteren bij de instelling van het geluid toen daar een probleempje mee was. Het is al eens eerder 

gezegd, maar zeker voor herhaling vatbaar om te vermelden, dat we dankbaar zijn dat wij in 

Serooskerke als kerkgemeenschap en dorpsgemeenschap zo vriendschappelijk met elkaar om gaan. 

 

Tenslotte 
Aan u zal het ook wel eens gevraagd zijn: Wat doen al die mensen op zondag in de kerk en wat 

geloven zij ?  Ik las daarover in een kort gedichtje het volgende: 

Geloven is : Je hele leven, eenvoudig in Gods handen geven. 

Geloven is : Je nooit vergissen, als je God alles laat beslissen.   

Geloven is : Alleen genade om verlost te worden van het kwade  

 

Namens kerkenraad en gemeente van Hervormd Serooskerke een hartelijke groet, M.Oosse 
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Agenda 
 April 

22 Openbare informatieavond met betrekking tot de gebiedsvisie Schelphoek. 

     Het  begint om 19.30 uur. De zaal is vanaf 19.15 u  open. 

29 Inloop middag aanvang 14.00 u 

29 Crea         aanvang 19.30 u     kosten € 5    

 

 

Mei 

27  Crea         aanvang   19.30u    kosten € 5 

27  Middag uit met de senioren.            U krijgt nog een flyer in de bus. 

 

Juni 

13   Dorps BBQ                                      U krijgt nog een flyer in de bus. 

 

Juli en Augustus geen activiteiten 

September  

16  Inloopmiddag 

30   Crea                                                19.30 u   kosten € 5 

25  Reisje                                               In de volgende Tureluur meer informatie . 
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Eve Mekkere , 
Voh deze keer oor ut eve hinneke . 
Eve een eel lang verael over wat de Straׅô noe eigenluk is .In dat nog weh in ut Zeeuws. 
Vee leesplezier  
Jaone. 

 
Een trekpeard, mee Straô wiere die deu ’t zoute waeter ‘ehaeld 
 
Straô 
 
 
Renisse behint aoltied acht weken vô Paese. ‘n Weke laeter kom Aemstie. De aore durpen 
Noordwaale, Sêêskaarke, d’n Ouwendiek (Ellemêêt) in Schaerendieke ouwe d’r eihe nie an 
Paese, die è vaste daehen, bevobbeld d’n êêsten zaeterdag in maerte. 

De Straô eit vee merken van d'n vasten, d'n Aemstiese Straô voalt hliek mit de Rosemondag 
in Keulen, aelebeie daegs vao d'behin van de vasten. De vraog is noe ma; of de Straô nog 
nie vee uower is dan de Roomse kerke. Dat is ageel nie onmogelijk. In dan zu m'n ‘t motte 
bekieke as ‘n vojairsfeest. 

Oe in wanneer dat strao ontstae is weet eihenlijk gin maans dus percies. ‘t Straofêêst is 
allank â nie mî zô-as vroeher. Jaeren lank è ze ‘t fêêst evierd op maendag. De meziek miek 
op Renisse drie rondjes om de kaarke mit de klokke mee in daenae doke ze ‘t café in. 
Omstebeurte in de twî cafés op de Rienk. Dan wier d’r leutihe meziek eblaeze in de 
maansen gienge dan lekker sprienge in d’r eihe uutleve. D’r dee d’r nog â ‘s êêne zat naer 
uus loape om mit wat soep bie te kommen. Want jao, drank waere ze toe nog nie zô 
gewoon, dust d’r wier wè ‘s tevee edroenke, â waere ‘t gin zuperds. Op de aore durpen wier 
d’r ok nog wè an riengsteken edae. Dat deeje ze op Renisse nie, daer aode ze dienk ik tevee 
dost. Toe dat de maansen meer gienge verdiene konde ze nie mî de maendag verlette in 
gieng ‘t fêêst naer de zaeterdag. Dat was in de zestiher jaeren. Laeter ei strao bienae op z’n 
leste bêênen estae op Renisse, mâ ‘t straocomité is t’r flienk an gae trekke. Ze è d’r 
bevobbeld rienkrieje bie edae. In ze è d’r leutige diengen bie bedocht vô de kinders. De 
echte straômaansen motte daer eihenlijk niks van è, mâ ik vinde dat wè êêl goed. Beter ‘n 
fêêst zô-as ‘t noe is as êêmae niks. ‘t Comité ‘oopt aoltied dat de riejers in echte straôkleren 
komme, zwarte jas in witte broek in ‘n bol’oedje, want d’r bin d’r, die dienke dat ‘t carneval is. 
Mâ dat is ‘t noe juust nie! De meziek is nie mî zô trouw in ‘t bie’ouwen van de traditie. Drie 
keer om de kaarke is t’r nie mî bie in mit de klokke meeloape om de kaarke ok nie aoltied. Ik 

http://zea.wikipedia.org/wiki/Renisse
http://zea.wikipedia.org/wiki/Aemstie
http://zea.wikipedia.org/wiki/Keulen
http://zea.wikipedia.org/w/index.php?title=Roomse_kerke&action=edit&redlink=1
http://zea.wikipedia.org/wiki/Plaetje:Dutch_Draught.jpg
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dienke trouwes, dat ‘t ‘n bitje te maeken eit mit ‘t rienkriejen op de rienk, je kan d’r dan nie mî 
zô maklijk loape. Op Renisse è ze trouwes nog wat nieuws, wat of je in de aore durpen van 
de West’oek nie zâ zie. D’n doomnie die â t’r noe staet, ei bedocht dat de maansen ok wè d’r 
voeten in ‘t kouwe waeter kunne ofspoele. De maansen motte zô ok vernieuwd ‘t nieuwe jaer 
inhae. De gedachte d’r achter gaet dust ‘n bitje dieper as bie de maansen, die of op 
nieuwjaersdag de zêê induke. 

 

 

Zeewaiter zou hoet vo de beês'en weze. De Straô van noe is nie mae die van vroeher. 
Tegenwoordig zie je jongers op ‘n paerd zitte mi'n jockie-pette op. Oak zitte di van zottigheid 
meisen op ‘n paerd. Da's niks. Vroeger krope ,z op de paeren zonder zail in zonder beugels, 
zelufs dikkels zonder kleedje. Ik verbeele m'n eige dat dat zo oord, as ze temissen de Straô 
wille laite zo as't vroeger was. Zò'n viertien daegen vò de Straô zag je zò zo noe en dan al 
enkele paeren op de weght om wat te draeven. As ‘t er mit de Straô zu'n eel schofd in de 
weere moote weze, in as ze nooit ze nooit van stal komme, ei je kans dat ze een broerte 
kriege. Vooràl mit die zwaere paeren zag je dat dat nog a's hebeure. Emireckt oort ,r nie mit 
de Straô van te voore è ze al afgesproke wie ‘t er mee ried, in wie of ‘t voore motte rie'e. ‘s 
Ochens wiere de paeren opetuugd mi rozen in strikjes in d'r maenen in d'r staert in van oalf 
negene honge ze nae Burgh. Dai komme ze bie mekaore in rie nae Wesschouwe in zo nae 
Straô. Dae rie,e ze mi mekaore tot d'r buuk on de zeeë in, daenae rie ze nae d,eeste 
pleisterplekke, ut cafè van Wesschouwe, dai neme ze d'r eeste slokje. Dai vadain rie ze nai 
Sluusje want dai is oak ‘n kroegje ( vroeger “de Bonnefute”) . Dai na de over de Meeldieck 
nae Burgh. Dae stae de meziek “Witte van Haemstie” te wachten. Mit de meziek voorop he 
ze rond de kerreke nae ‘t hemeenteuus. Drie brienge de burgemeester ‘n serenade in 
afstappe bi aelebeie de cafès, nog ‘n rondje rond de kerreke in dan achter de meziek nae 
Aemstie, mit ‘t jonge volluk di achterop. Mit de muziek voorop oak ier nae ‘t hemeenteuus, 
dae stae oak de burgemeester a te wachten, in dan hei aolus, de rieers in de muzikanten ‘t 
cafè in. As dae nog ‘n deuntje espeeld is ,heh aolus nae bute want noe motte de paeren nog 
om ‘t ardst rie in de dreve van ’t slot. Anders bin d ‘ekkens aoltied toe, ma mit de Straô 
‘binne’ z’ope. As ze wete wie ’t ewonne eit, neme ze nog ’ n slokje in rie ze nae uus. In d’ 
èrebèrege is ‘druk. Dae hae vee slokjes nae binnen. D’r oor op onze durpjes mit de mart of 
mit de Oranje feëst weinig edronke, ma mit de Straô is dat anders. Nie dat‘r noe dronkige 
mensen laope, ma toch is’t mit de Straô anders dan mit ’n aor feëst. In dat was vroeger vee 
èriger. ‘k è m’n eihe wè’s wies laete maeke, dat vroeger mit de Straô de mensen van ’t durp 
op kosten van de Baanderheer (die op ’t slot woonde) net zô vee mochte eten in drienke as 
ze wouwe. In dan d’n aoren dag de vasten in. Zou ’t kunne weze' dat ’t meer drienke mit de 
Straô dae van overeschote is? Vô de kinders stienge d’r taifeltjes. Je kon d’r schroðsels , 
okkernoten, aezelnoten, appelsienen, zuurstokken . D’r was een stoðtbord, je kon d’r draoie 
vo ‘n cent. Om ’n ure of eéne hieng elken wi ete in ’t jong volk kwam ’s middus wée trug nai 
d’ érreberge. Dai was muziek vô d’n dans. Tussendeur kwam Klaos Natte van Brouwsaiven, 
die mit ’n karre mit appelsienen ekomme was aok in d’ éreberge. Ie schreeuwde overal 
boven uut “wie mot’r nog drie plankjes?” Die kostte ’n dubbeltje, ma op ieder plankje stienge 
drie nommers. Dus j ‘ao vô je dubbeltje 9 kansen op ’n déel appelsienen. As Klaos henog 
plankjes verkocht ao, trok ’n nommertje uut ’n zak vol, in die dat op eén van z’n plankjes ao 
kreeg 10 of 15 appelsienen. Klaos verdiende ’n hoed daggeld, nam nog a wat slokjes in ree 
aoluf zat terug. ‘t Ei eweest da’k ’n mande most leéne om oal m’n appelsienen mee nair uus 
te nemen. Dit is aomai vurbie, want ik meéne dat ’t spilletje mit de plankjes verbo wier van 
wege de loteriewet! Vroeger wier d’r ’s aives aok nog e’danse, noe heve z’ enkel mar ’n film 
meer. Zö is d’r van de ouwe Straô nie zô vee meer overeschote. Net nog de paeren in de 
meziek. 

http://zea.wikipedia.org/wiki/Rienkriejen
http://zea.wikipedia.org/wiki/Burgh
http://zea.wikipedia.org/w/index.php?title=Wesschouwe&action=edit&redlink=1
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Gedicht Watersnood Ramp. 
Een stil verbond is gesloten. 

Witte schuimkoppen en gierende wind spelen hun spel. 

Nu de nacht invalt en ik gespitst meedein op het ritme. 

Bid ik tot de grootste kracht die denkbaar is. 

 

Gun ons een nieuwe dag, 

Schreeuw ik in het natuurgedruis. 

Waarna ik in stilte eenieder herdenk. 

Die ooit het leven heeft gelaten in de nacht van toen. 

Een nacht waarin zelfs geen ruimte was voor het laatste gebed, 

En waarna velen voor hen hebben gebeden. 

 

Waterkeringen sluiten nu hun deuren. 

Iets wat toen ondenkbaar was. 

Ik dank u vele gebeden zijn sindsdien gehoord. 

 

Alleen niet die van hen. 

Zij die verrast werden door het stil verbond 

Wat die nacht door de elementen der natuur, 

Heimelijk is gesloten. 

Voor hen is er geen morgen meer nooit meer. 

 

Voorgedragen door onze voorzitter D. Verboom tijdens de herdenking van 1 februari 
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Kinderknutselclub 
Hallo vaders, moeders, opa’s en oma’s! 

Wij hebben het idee opgevat om in het dorp een kinderknutselclub te beginnen. De opzet is om eens 

per maand op woensdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur met de kinderen in de leeftijdscategorie 

van 4 tot en met 12 jaar te knutselen. Natuurlijk zijn jongere kinderen onder begeleiding ook welkom. 

Om dit te kunnen realiseren hebben we hulp nodig. Per keer hebben we minimaal twee 

vrijwilligers/sters nodig die die middag helpen met de uitvoering.  

Het uitgangspunt is om onder andere te gaan knutselen met ‘low budgetmaterialen’. Denk daarbij 

aan lege wc-rolletjes, eierdozen, plastic dopjes van melkpakverpakkingen en ga zo maar verder. 

Zouden jullie allemaal mee willen sparen alsjeblieft? Mocht je knutselmaterialen overhebben, zoals 

kleurpotloden en sta je op het punt om het weg te gooien, wij houden ons aanbevolen! 

We vragen een kleine bijdrage van € 1,50 per kind. Dit is om de knutselmaterialen (zoals lijm, wol, 

verf en klei) en om een hapje en een drankje voor de kinderen te kunnen bekostigen. 

Wij staan open voor leuke ideeën (plakken, kleuren, maar ook dansen en spelen).  Laat ons die 

alsjeblieft weten, zodat we er met zijn allen iets leuks van kunnen maken voor je (klein)kinderen! 

Wanneer je je kinderen opgeeft dan vernemen we graag: 

- Je e-mailadres en telefoonnummer. 

- Hoeveel kinderen. 

- De naam van je kind(eren). 

- De leeftijd van de/het kind(eren). 

- Eventuele (voedsel)allergieën. 

Alvast hartstikke bedankt. Wij hebben er zin in   !!! 

Groetjes van Medi  mob: 0611751663 en Ineke mob:0611355096 

Antwoorden kan door onderstaande antwoordstrook in de brievenbus van Prunjewekken 10 (het 

hoekhuis) te deponeren, of door een email te sturen naar Medi of Ineke (zie emailadressen hieronder). 

Naam ouder/verzorger:………………………………………………………….. 

Emailadres:……………………………………………………….telefoonnummer:…………………………………….. 

Ik zou graag ………….. kind(eren) opgeven om te komen knutselen. 

Na(a)m(en):…………………………………………………………………………………van het/de kind(eren) 

Leeftijd(en):……………………………………… 

(Voedsel)allergieën:…………………………………………. 

 

⃝ Ja ik geef mij op om eens per maand op woensdag met de kinderen te komen knutselen. 

⃝ Ik geef mij niet op om eens per maand met de kinderen te komen knutselen, maar ik kan    

      in de volgende vorm wel helpen, namelijk:…………………………………………………… 

⃝ Ik geef mij niet op om te komen helpen, maar ik vind het een leuk initiatief en wil dat bij    

     deze laten weten.  
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Dorpsraad  
Verslag activiteiten van de Dorpsraad/Dorpsgemeenschap van de afgelopen 
maanden. 
 
In januari begonnen we met de inloop middagen, die we iedere maand houden. 
Een gratis kopje koffie met iets erbij, een drankje een hapje  en een gezellig 
praatje. De mannen doen hun best bij het biljart en de vrouwen willen wel een 
spelletje doen. Diverse spelletjes zoals rummi-cub, mens erger je niet en 
natuurlijk staat de sjoelbak klaar. Jammer genoeg zien we niet zoveel nieuwe 
gezichten die middag, kom ook eens kijken het verplicht tot niets. 
 
Ook was er de Nieuwjaars High Tea, een succes iedere keer. Endrik en 
Jannekee gaven ook weer hun visie op het afgelopen jaar. Een geslaagde 
middag. 
 
Ook de crea avonden zijn nog steeds een succes, die zijn ook ieder maand. 
Onder leiding van Lenie de Vrieze worden de mooiste dingen gemaakt door 
zo’n 15 dames.  Een gezellig avondje iedere keer. 
 
Op 1 februari was het de herdenking van de watersnoodramp van 1953. Een 
sobere maar mooie herdenking met zo’n 60 nabestaanden en belangstellenden. 
 
Om dorpsgenoten die nog werken of op woensdag geen tijd hebben, in de 
gelegenheid te stellen om elkaar te ontmoeten hadden we op 14 februari een 
Valentijnsmiddag georganiseerd. 
Helaas was de opkomst niet wat we er van verwacht hadden. 
 
Op 25 februari de algemene vergadering van de Dorpsraad die wel voldoende 
belangstelling kreeg. 
 
In maart was het weer klaverjassen .Ook een activiteit die we zeker niet moeten 
vergeten .3x in het jaar zit het dorpshuis vol met enthousiaste kaarters.  
Mensen uit Serooskerke en daar buiten.  
 
Op 10 maart hadden we een stamppotten buffet .Uitstekend verzorgt door 
restaurant de Schelphoek. Er schoven zo’n 25 mensen aan ,die boerenkool, 
zuurkool of hutspot aten. 
 
En dan natuurlijk het hoogtepunt van het jaar Straô op 21 maart. 
Het was wel een koude dag ,maar dat mocht de pret niet drukken. 
Ik wil nog even de vrijwilligers en sponsoren bedanken die deze dag weer tot 
een feestdag gemaakt hebben. 
Ik vermeld nog even alle prijswinnaars van die dag: 
 
Beginnend met de kinderen: 
Versierde fietsen  
0 tot 3 jaar 
1 Djaden van Oosterhout 
2 Tess Kristalijn 
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3 Davy Stoel 
 
4 t/m 5 jaar  
1 Dylan van oosterhout                                      
2 Fay Linde Verburgh 
3 Denne Touniet 
6 t/m 9 jaar  
1 Dagmar van Goor 
2 Iris van Goor 
3 Marit de Vrieze 
 
Ringsteken voor de kinderen 
4 t/m 5 jaar  
1 Fay-Linde Verburgh                                             
 
6 t/m 9 jaar 
 1 Marit de Vrieze 
 
Versierde pony's  
1. Inge Flikweert 
2. Ankie Flikweert 
3. Xanna Everaers  
4. Annika Mol 
                                                           
Versierde paarden 
1. Bodil van Toor 
2. Els Priemis 
3. Linda de Glopper 
4. Mirella van de Velde 
5. Rosanna van de Velde 
6. Jolanda Post 
7. Melissa van Oosterhout 
8. Manon Buys 
9. Elianne Boerlage 
10. Miranda de Glopper 
11. Marjolein Roskam 
12. Jolanda de Glopper 
13. Ilse van der Slikke 
14. Lisa Wijburg 
15. Jolanda Fokker 
 
Ringsteken 
1. Jolanda Post 
2. Ilse van der Slikke 
3. Els Priemis 
4. Nicole Bil 
5. Lisa Wijburg 
6. Mirella van de Velde 

 

Alle Sponsoren bedankt  !!! 

Plus Scharendijke.  1 mand, 2 

dozen boodschappen 

Schelphoek, broodjes en bier 

Vleesboerderij, bon 25 euro 

Ruiterhuis Zierikzee, pakket 

paardenspullen, zakje snoepjes bij 

bestelde bonnen (13x 5 euro) 

Delta Warenhuis, bon 25 euro 

Klaverweide, 50 euro voor drankjes 

e.d.   onderweg. 

Sluis dier en tuin 2 bonnen 10 euro 

Life en garden 3 bonnen 10 euro 

Country garden 3 hortensia's 

Bolle 5 bonnen 5 euro 

Theetuin Serooskerke 4 bonnen 

koffie en taart 2 pers. 

Molen de lelie 2 pakketjes 

Jumbo, 2 Grolsch 2l flessen 

Verhage, tasjes paardenspullen 

Bootflora, 2 bundels tulpen 

Uw groene vakwinkel, voerbak 

gevuld met paardenspullen 

ABN AMRO, 150 muffins, tasje 

promotiemateriaal 

Sijgje Klop, 2 bonnen 

paardenmassage 

Mikado, vogelhuisje, kruidenpotjes, 

Everaers, bon high tea 2 pers. 

World of drinks, 5 flessen wijn 
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Open brief aan (ouders / verzorgers van) de overlast veroorzakende oudere jeugd in Serooskerke. 
 
Serooskerke, 16 maart 2015. 
 
Jongens,  
 
Jullie weten zelf wel, wie ik bedoel met “de overlast veroorzakende jeugd”. Jullie dus. 
Jullie zijn weer ontwaakt uit je winterslaap. En meteen was het raak in de nacht van zaterdag op 
zondag 14 en 15 maart 2015. Zo rond 04.00 uur schreeuwen naar elkaar. Luidruchtig zijn op het 
dorpsplein en in de Dijkweg. Daar worden wij, mijn vrouw en ik en hoogstwaarschijnlijk ook andere 
buurtbewoners, wakker van. En dan ook nog vlak na 04.00 uur knallend vuurwerk afsteken. Leuk 
misschien voor jullie, maar niet voor ons. Zeer zeker niet. Dat is ongepast. Hoort niet. Verboden zelfs. 
 
In de lente, zomer en herfst van 2014 hebben mijn vrouw en ik jullie herhaaldelijk verzocht om geen 
lawaai te maken na 22.00 uur op het dorpsplein op en bij het grasveld van de kerk of in het 
speeltuintje bij de kerk of in de straten / wegen, die van het dorpsplein alle richtingen oplopen. Ik, en 
ik denk dat ik dit meld namens alle omwonenden / inwoners, wil na 22.00 uur verlost zijn van jullie 
overlast. Geschreeuw en geknal ver na middernacht kan echt niet. Houd alsjeblieft rekening met 
anderen. Je bent niet alleen op de wereld. Ik wil een goede nachtrust. Wij allemaal willen een goede 
nachtrust. Zonder door lawaai gestoord te worden. Bedenk, dat jullie stemmen ’s nachts ver dragen. 
Zachtjes praten wordt dan al gauw als hard ervaren. En eenmaal wakker kan je dan niet meer in slaap 
komen. Dus alsjeblieft, geen lawaai meer na 22.00 uur. Nu niet, nooit niet. 
 
Verder heb ik jullie toen in 2014 ook gevraagd om niet op de straat te voetballen vlak voor mijn deur. 
Het schoppen tegen de bal en het stuiteren op de straatstenen dreunt erg door in dit oude huis hier 
en de kans op een gebroken ruit is zeer wel aanwezig. En ik wil geen gebroken ruit. Ik kan wel vragen 
om voor je eigen deur te gaan voetballen, maar dan veroorzaken jullie overlast bij je directe eigen 
buren. En die zijn daar waarschijnlijk ook niet van gediend. Ik vraag het jullie nu ook weer: Niet op de 
straat voetbalen alsjeblieft vlak voor mijn deur. Dank alvast voor de medewerking.  
 
Er is een voetbalveldje even buiten het dorp. Maak daar toch gebruik van. Dan zijn jullie niemand tot 
last. En als dat veldje niet voldoet, geef dan bij de gemeente of bij de dorpsraad aan, wat er aan 
mankeert. Misschien kan er dan voor gezorgd worden, dat het veldje egaal wordt gemaakt (ik weet 
het, nu zijn er kuilen waar je je enkels kunt breken) of dat er verlichting komt of dat er een bankje 
komt. Zodat het in het dorp wat minder luidruchtig wordt en jullie een eigen plek krijgen.  
 
Beste ouders / verzorgers van de betreffende jongelui, 
 
Wilt u alstublieft het bovenstaande met uw zoon / zonen bespreken. Want misschien leest uw zoon 
deze dorpskrant “De Tureluur” niet. Ik dank u hartelijk daarvoor. 
 
Bert Westerhuis 
Dijkweg 1 
Serooskerke (SD) 
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Programma open dag Zuidkust van 
Schouwen 

 

 
Zondag 3 mei: 11.00 – 17.00 uur  

 
Locatie Schelphoek 
 
Doe- en activiteitenmarkt met diverse kramen 
Bij de Schelphoek word je van harte welkom geheten door de boswachters van 
Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer en Nationaal Park Oosterschelde. Op deze markt 
van je allerlei informatie over de streek, de nieuwe natuur aan de Zuidkust van Schouwen, 
de Oosterschelde en cultuurhistorie van het eiland Schouwen-Duiveland. Tevens kun je bij 
de informatiestand fietsroutes krijgen van de Zuidkust van Schouwen. 
 
 

Vlinders kijken 
Wat: Ga samen met boswachter Andre op zoek naar plekken waar vlinders vaak te 
zien zijn en maak kennis met prachtige Zeeuwse soorten  
Aantal tochten: 2x 
Aanvang: 12.00 en 14.00 uur 
Duur: 1,5 uur 
Kosten: Volwassenen: 2,50 euro, kinderen: 1 euro  
 

Op de foto met de boswachter 
Wat: Ooit al eens gedroomd om een echte boswachter te worden? Grijp nu je kans 
en word voor even boswachter en vereeuwig jezelf op de foto 
Duur: 11.00 – 17.00 uur 
Kosten: gratis 
Locatie: Schelphoek  

Wandeltocht De strijd tegen het water 
Wat: Wandel samen met een gids door de geschiedenis van de eeuwige strijd tegen 
het water en ontdek zelf in het landschap waar de gevolgen nog zichtbaar zijn 
Aantal tochten: 2x 
Aanvang: 12.00 uur en 15.00 uur 
Duur: 1,5 uur 
Kosten: Volwassenen 2,50 euro, kinderen: 1 euro 
 

Maak je eigen natuurschilderij 
Wat: Samen met een gids struin je door de natuur op zoek naar mooie natuurschatten 
om je eigen natuurschilderij te maken 
Duur: 11.00 – 17.00 uur 
Kosten: 1 euro  
 

Blote voetenpad 
Wat: Ontdek hoe het is om met je blote voeten door de natuur te struinen 
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Duur: 11.00 – 17.00 uur 
Kosten: gratis 

 
Broodjes bakken en popcorn poffen 
Wat: Rooster je eigen broodje en pof de mais boven het vuur 
Duur: 11.00 – 17.00 uur kosten gratis 

 
Spectaculair houtzagen 
Wat: Ontdek welke bijzondere figuren je allemaal kunt zagen uit een boomstam 
tijdens de demonstratie houtzagen met kettingzaag 
Duur: 11.00 – 17.00 uur 
Kosten: gratis 
 

Neskastjes maken 
Wat: Timmer je eigen nestkasje en geef de vogels een nieuw thuis in je eigen tuin 
Duur: 11.00 – 17.00 uur 
Kosten: 5 euro 
 

 
 

Locatie Heerenkeet  
 
 

Doe- en activiteitenmarkt met diverse kramen 
Bij de Heerenkeet word je van harte welkom geheten door de boswachters van 
Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, Nationaal Park Oosterschelde en NME Schouwen-
Duiveland. Op deze markt van je allerlei informatie over de streek, de nieuwe natuur aan de 
Zuidkust van Schouwen en Nationaal Park Oosterschelde. Tevens kun je bij de 
informatiestand fietsroutes krijgen van de Zuidkust van Schouwen. 
 
 
 

Fietstocht ‘Op grens van land en zee’ 
Wat: Fiets mee en ontdek samen met een gids de prachtige natuur van de Zuidkust 
Aantal tochten: 2x 
Aanvang: 13.00 en 15.00 uur 
Kosten: Volwassenen 2,50 euro, kinderen: 1 euro 
 

Vogels kijken aan de Zuidkust van Schouwen 
Wat: Samen met twee gidsen van Vogelbescherming Nederland ga je op zoek naar 
vogelsoorten die in de inlagen aan de Zuidkust van Schouwen leven. 
Aantal tochten: 2x 
Aanvang: 13.00 en 15.00 uur 
 

   Excursie zeekraal en lamsoor snijden 
Wat: Samen met een gids ga je het veld in en leer je meer over de kweek en teelt van 
zeekraal. Daarna bereiden en proeven we enkele zilte zaligheden ter plaatse.  
Aantal tochten: 2x  
Aanvang: 13.00 en 15.00 
Duur: 1,5 uur 
Entree: Volwassenen: 2,50 euro, kinderen: 1 euro 
 
Het weer meten en observeren 
Wat: Onderzoek samen met oud-weerman Jos Broeke de wolken en voer zelf 
metingen uit naar temperatuur en luchtvochtigheid 
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Aantal tochten: 2x 
Aanvang: 12.00 uur en 14.00 uur 
Duur: 1,5 uur 
Kosten: Volwassenen 2,50 euro, kinderen 1 euro 

 
 
 
Maak je eigen schelpenschilderij 
Wat: Met schelpen kun je ontzettend mooie dingen maken. Maak je eigen prachtige 
schelpenschilderij 
Duur: 11.00 – 17.00 uur 
Kosten: 1 euro 
 

Ontdek de brakwaterkist  
Wat: Neem een kijkje in de onderwaterwereld van Zeeland en ontdek wat er hier 
allemaal leeft 
Duur: 11.00 – 17.00 uur 
Kosten: gratis  
 

Schminken 
Wat: Kies je lievelingsdier en laat je schminken als een zeehond of bruinvis 
Duur: 11.00 – 17.00 uur 
Kosten: gratis 
 

 
 

 

Andere locaties 
 

Vogels kijken met de boswachter 
Wat: De boswachter staat de hele dag klaar om je te vertellen over de mooiste vogels 
aan de vogelboulevard 
Duur: hele dag 
Aanvang: 11.00 uur 
Eindtijd: 17.00 uur 
Kosten: gratis 
Locatie: Zuidkaap 
 

Beleef de vogeltrek 
Wat: Op dit moment begint de Roggenplaat onder water te lopen en vliegen vogels 
naar de Zuidkust. Bekijk samen met de boswachter de grote groepen over je heen 
vliegen vanaf de Prunjehil 
Aanvang: 12.30  
Eindtijd: 14.30 uur 
Kosten: gratis 
Locatie: Prunjehil  
 

Boswachter op zee 
Wat: Ontdek de spannende schatten van de zeeboswachter en maak kennis met de 
geheimen van de zee 
Duur: 12.00 – 16.30 uur 
Kosten: gratis 
Locatie: Plompe Toren  
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Nieuwe expo Plompe Toren 
Wat: Kom de gloednieuwe expositie over verdronken dorpen en de prachtige natuur 
van de Oosterschelde bekijken 
Duur: 09.00 – 18.00 uur 
Kosten: gratis 
Locatie: Plompe Toren 

 
Vaartocht over de Oosterschelde 
Wat: Ontdek de Oosterschelde vanaf het water en ga op zoek naar zeehonden en 
bruinvissen 
Aantal tochten: 2x 
Aanbiedende partij: MS Onrust 
Vaartochten:  

- Familievaartocht 11.00 – 12.30 uur, Volwassenen 13 euro, kinderen 9,50 euro. 
- Familievaartocht 13.30 – 15.00 uur, Volwassenen 13 euro, kinderen 9,50 euro 

Om zeker van een plaats te zijn kun je voor online reserveren via www.ms-onrust.nl   
Locatie: Haven Burghsluis  
 

Ontdek de nieuwe natuur van Levensstrijd 
Wat: Bekijk een van de laatste gebieden in Plan Tureluur: Levensstrijd. Benieuwd 
welke bijzondere planten en dieren er te vinden zijn? Vraag het aan de gids. 
Duur: 12.00 – 15.30 uur (doorlopend)  
Kosten: gratis 
Locatie: Levensstrijd (natuurbelevingspunt) 
Eventueel in excursievorm of met promotietafel in gebied  

 
Ontdek de nieuw ingerichte Koudekerkse Inlaag 
Wat: Boswachter Widmar vertelt je alles over de vernieuwde Koudekerkse Inlaag aan 
de voet van de Plompe Toren 
Duur: 12.00 – 15.00 uur (doorlopend) 
Kosten: gratis  
Locatie: Plompe Toren 
 

 
 
 
 

Struinen met de boswachter - LEDENSPECIAL - voor leden Natuurmonumenten 
Wat: Loop samen met de boswachter door het gloednieuwe Gasthuisbevang en 
ontdek welke vogels en planten er voorkomen 
Aantal tochten: 2x 
Aanvang: 13.30 en 15.00 uur 
Duur: 1 uur 
Kosten: exclusief voor leden van Natuurmonumenten  
Locatie: Gasthuisbevang  
 

Vogels kijken met boswachter Ted – LEDENSPECIAL - voor leden 
Natuurmonumenten 
Wat: Zoek samen met boswachter Ted naar de vogels van de Zuidkust, hij weet over 
elke vogel een bijzonder verhaal te vertellen 
Aantal tochten: 2x 
Aanvang: 12.00 en 14.00 uur 
Kosten: exclusief voor leden Natuurmonumenten 
Locatie: Plompe Toren 

http://www.ms-onrust.nl/
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Het oude  uurwerk in de toren. 
De Dorpsraad kreeg een brief van de gemeente dat als er onderhoud aan de 
kerktoren gepleegd wordt, dat er uurwerk verlichting aangebracht wordt. 
In het Dorpshuis staat het “oude “uurwerk van de toren. Hier onder een vergadering 
van de voormalige gemeente Serooskerke betreffende het aanstellen van een 
klokkenist en klokluider. 
 
Vergadering van de Gemeente raad van Serooskerke op maandag den 31 januari 
1887. 
Voor zitter: den heer J. Hoogenboom Bz  Burgemeester 
Benoodigde leden: O. van de Klippe, H. Goemans Jz, J. Klompe Jz, W. Bije , M. 
Legemaate en 
 W. Boot Jz. 
 
In deze raadsvergadering wordt besproken over het aantrekken van een klokkenist 
en klokluider 
Voor het inmiddels geïnstalleerde toren uurwerk en klok. 
 
Hij moet de klok luiden, die de verpligting kreeg opgelegt minstens met 25 trekkingen 
aan de klokstang goed hoorbaar te luiden. 
Voorts is hij verpligt een goed toezigt te houden op het binddak in zijnen geheelen 
omvang, en bij het ontdekken van bestaande gebreken daaraan dan onverwijlt ten 
kennis te brengen van B. en W. 

 
Instructie voor den klokkenist en klokluider 
Den gemeente Serooskerke [Schouwen] 

Art 1 
Den klokkenist en klokluider is verpligt het toren uurwerk 
van alle vuil en verdikte olie te zuiveren, en daarvan gezuivert te houden , het zelve 
zoveel mogelijk op tijd te regelen, zo dikwijls op te winden als wordt vereischt, 
benevens te smeren met klokkenolie, wanneer dit nodig is. De benoodigde olie word 
hem van nog de gemeente vergoed. 

Art 2 
Hij is verpligt de klok dezer gemeente gedurende zes werkdagen der week, 
tweemalen daags te luiden en wel des morgens te acht en des middags ten twaalf 
ure. 
Telkenmale moet hij minstens met vijfentwintig trekkingen aan de klokstreng goed 
hoorbaar luiden. 
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recept 
Aspergesoep 

3 sjalotjes 

 1 kg asperges 

 10 g boter 

 5 el bloem 

 zout 

 versgemalen peper 

 1 bosje bieslook 

 nootmuskaat 

 2  eidooiers 

 200 ml melk 

Pel en snipper de sjalotten. Snijd de kopjes van de asperges, blancheer ze 
kort en snijd de rest in stukken. Smelt boter in een pan en fruit de sjalotten 
en rauwe asperges. Strooi de bloem erover. Roer door elkaar tot alle 
bloem wordt opgenomen. Blus af met het kookvocht van de 
aspergepunten tot 1,5 liter aangevuld met water. Kook de asperges gaar 
en pureer de soep. Breng op smaak met zout, peper en een snufje 
nootmuskaat. Meng de eidooiers en de melk. Zeef de soep en roer het 
eimengsel erdoor. Verwarm 5 minuten goed door maar laat niet meer 
koken. Snijd de bieslook fijn. Serveer de soep met de kopjes van de 
asperges en garneer met bieslook. 
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Met pensioen of een leuke hobby zoeken ?  
Huur een volkstuin aan de Oude Zandweg . 
Er zijn er nog vrij . 
Inlichtingen : Gemeente Schouwen Duiveland 
 

Adressen voor het opgeven de  

kinderknutselclub: 

Medi Mulders Prunjewekken 10 

meemul@zeelandnet.nl 

mobiele nummer 0611751663 

Ineke Boerlage Dijkweg 3B 

i.boerlage@rbse.nl 

mobiele nummer 0611355096 

mailto:info@deschelphoek.nl
mailto:info@deschelphoek.nl
mailto:meemul@zeelandnet.nl
mailto:i.boerlage@rbse.nl
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kinderkleurplaat 
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puzzel 
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Asperges à la flamande 
 
 
De ingrediënten 

 2 kg witte, schoongemaakte asperges 

 4 eieren 

 zout 

 suiker 

 1 stukje foelie 

 150 gr. boter 

 2 el fijngesnipperde peterselie 

 (versgemalen) peper 

 nootmuskaat 

60 minuten 

6 personen 

Bereiden 
 Kook de eieren in ca. 8 minuten hard. 
 Breng de asperges in ruim water met zout, weinig suiker en foelie aan de kook. 
 Kook ze vervolgens in ca. 12-15 minuten (beet)gaar. 
 Zet het vuur uit en laat de asperges in het kookvocht afkoelen en verder garen. 
 Pel intussen de eieren en snijd of prak ze fijn. 
 Laat de boter op zeer laag vuur smelten, maar niet koken, zodat de vaste delen in de 

boter zakken en het bovenste deel helder wordt. 
 Verwarm intussen de asperges en laat ze goed uitlekken. 
 Leg de uitgelekte asperges op verwarmde borden en verdeel het gehakte ei en de 

peterselie erover. Of serveer de asperges op een schaal en geef ei en peterselie 
apart. 
Giet het heldere deel van de boter in kommetjes en zet de pepermolen en de 
nootmuskaat op tafel. 
Lekker met gekookte (kriel)aardappeltjes en (voor de niet-vegetariërs) in 
aspergekookvocht warm gemaakte plakken beenham.  
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Service  

Servicepagina   
Algemeen : 
Huisartsenpraktijk  Simons – BijdeVaate           0111 461280 
HAP                                           0900-1585 
Wijkagenten  F Hullekes / D de Vries             0900-8844 
Alarmnummer       112 
 
Melding openbare ruimte  / Servicelijn 
Voor opmerkingen, klachten en tips op het gebied van uw woonomgeving, afval, 
overlast door evenementen /slopen/geur/geluid en vragen over parkeerovertredingen 
kunt u terecht bij de Servicelijn. Door het invullen van het formulier op de website 
geeft u direct uw melding aan ons door . 
Het formulier vind u op de site van de gemeente Schouwen –Duiveland. 
U kunt uw melding ook telefonisch doorgeven .Wij zijn bereikbaar van maandag t/m 
vrijdag russen 9.00u en 16.00u 
 via het telefoonnummer 0111- 452111 
 
Serooskerke 
 
Biblio Servicebus 
Staat op dinsdagmiddag van 16.15u tot 17.00u aan de Dorpsweg. 
U kunt hier pinnen ,postzegels, vvv bonnen kopen . 
OV opladen en ook gewoon boeken lenen. 
  
Groenten 
Op dinsdag rijdt de groentewagen van Dekker door het dorp. 
 
Kaas  
De kaasboer Biemond rijdt op donderdag tussen 15.00u en 16.00u door het dorp. 
 
Vuilnis 
Ieder dinsdag komt de reinigingsdienst vanaf 8.00u uw rolemmer legen. 
De ene week de groene en de andere week de grijze .U heeft hier een schema voor . 
 
Restaurant. 
HRC de Schelphoek Serooskerkseweg 24  tel 0111-671212 
Theetuin 
In het zomerseizoen is de theetuin  “het Tuijnhuis “ aan de Oude Zandweg 6 open. 
 
Fritureluur 
Aanwezig vanaf april t/m oktober In juli en augustus iedere dag geopend, in de 
andere maanden op dinsdag gesloten. 
 
 



Tureluur mei  nr. 12015 Pagina 22 
 

Sluitingsdatum inleveren kopij 

volgende Tureluur is: 

26 juni 

 2015 

 

Redactie: 

Margreet Bosland; 
Jarno Heerschap; 
De auteurs van de 
stukjes. 

 
 

Redactie 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

Oplage:  160 stuks 

Verschijnt:  3x per jaar 

Iban  NL59 INGB 0005 0275 35 

Tnv Dorpsgemeenschap 

Serooskerke 

info@dorpsraad-serooskerke.nl 

www.facebook.com/         

serooskerkeschouwen 

Publicatie in de Tureluur hoeft 

niet automatisch te betekenen, 

dat de redactie of het bestuur 

van de Dorpsraad/ 

Dorpsgemeenschap het eens 

is met het gepubliceerde. 


