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december      nummer 3     2015 

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. 

Als jullie dit lezen staan de Kerstdagen voor de deur 

.Alweer een jaar voorbij. Voor de Dorpsraad is dit weer een goed jaar 

geweest met heel veel leuke dingen die we georganiseerd hebben . 

Maar ik blijf het zeggen  Leuke dingen waar te weinig mensen van 

hebben genoten. 

Neem nu de Mosselavond lekker gegeten en een geweldig optreden van 

Marc Canto. 

 Het reisje in september jl, de B.B Q met  het optreden van Jeelz en zo 

kan ik nog wel even doorgaan . 

Ik hoop dat er wat meer mensen tijdens onze Nieuwjaars High Tea op 

zaterdag 16 januari 2016 hun neus laten zien, zodat we elkaar beter 

leren kennen en deze activiteiten vol kunnen houden. [Flyer volgt]. 

Dit voorwoord is het laatste van mijn hand. Na 6 jaar neem ik in februari 

tijdens de Algemene Jaarvergadering afscheid .Zes zeer leuke jaren 

gehad maar het is tijd voor andere leuke dingen. 

Zijn er mensen die zich geroepen  voelen om ook wat voor de 

Dorpsgemeenschap te doen laat het ons weten. 

Want zonder Dorpsraad word het wel erg saai in ons dorp. 

Tot slot wensen wij  in iedereen heel fijne Kerstdagen en een goed en 

een gezond 2016. 

 

Dick Verboom. 

Voorzitter Dorpsraad Serooskerke                                                                  

 



Tureluur december  nr. 3 2015 Pagina 1 
 

  Van de kerk  

 

Van  de Hervormde Gemeente  van 

Serooskerke 
 

 

Terugblik 

 Op zondagmorgen 6 september 2015 nam ds.A.de Reuver afscheid van onze 
gemeente in een kerkdienst in onze kerk. Het thema van de preek was: “Weest in 
geen ding bezorgd”, waarin hij de gemeente opriep om bij moeiten en zorgen niet zelf 
te blijven tobben, maar het in de handen van God over te geven. Ds.de Reuver 
memoreerde dat hij en zijn vrouw 5 goede jaren hebben gehad in Serooskerke. In de 
kerkelijke gemeente, maar ook onder de dorpsgenoten die hen altijd vriendelijk 
bejegend hebben.  In zijn dankwoord sprak hij bijzondere dank uit aan Huib en Stien 
Bouwman, bij iedereen in Serooskerke en omgeving bekend. Zij vonden bij hen altijd 
een open deur waar ze konden binnenvallen met een lach en een traan en 
alledaagse probleempjes, waarvoor Huib met een duik in zijn onuitputtelijke 
voorraadschuur altijd wel een oplossing vond. De voorzitter van de kerkenraad sprak 
een dankwoord tot ds en mevr.de Reuver en memoreerde de grote plek die zij beiden 
in de kerkelijke gemeente hebben ingenomen, gedurende de 5 jaren dat zij hier zijn 
geweest. Afscheid nemen doet dan pijn, maar de dankbaarheid overheerst.  

 Van 13 juli tot en met 10 september was de kerk van maandag tot en met donderdag  
‘s middags geopend voor bezoekers. Omdat er nogal wat regendagen waren was het 
aantal bezoekers wat minder dan voorgaande jaren. Ca.450. Er waren weer mooie 
ontmoetingen van allerlei aard en we zien er met genoegen op terug. Ook met 
Monumentendag 2015 op zaterdag 12 september was de kerk geopend. 

 Er waren vele bezoekers van de diensten op zondag, wat u zeker hebt kunnen 
waarnemen aan de vele auto’s in en om het dorp. Het Dorpshuis bood ook vaak 
uitkomst als de kerk te klein was en men daar de kerkdienst kon meebeleven met      
beeld en geluid. Bij het koffiedrinken dat we in de zomermaanden 2x per maand 
deden na de morgendienst was het druk. Wij kunnen het Dorpshuis dan ook niet 
meer missen!!  

 

Nieuwe dominee 

 Op zondagmorgen 15 november 2015 kwam de gemeente na de morgendienst 
bijeen om te spreken over het voorstel van de kerkenraad om ds.J.van Belzen uit 
Delft te benoemen als opvolger van ds.de Reuver. Op 8 november had hij bij ons 
gepreekt en was er onder het koffiedrinken gelegenheid met hem kennis te maken. 
Er was grote eensgezindheid onder de gemeenteleden om met het voorstel in te 
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stemmen. Omdat hij van te voren aangegeven had een benoeming te aanvaarden is 
het verwonderlijk dat we na 2 maanden weer een nieuwe predikant konden 
bekendmaken. In de kerk geloven wij dat de mens wikt, maar dat God beschikt en dat 
hebben we duidelijk ervaren. Hij zal evenals ds.de Reuver voor 40% van de werktijd 
(dat is 2 dagen per week) werkzaam zijn in de gemeente.  

 

  

 Wie is ds. van Belzen? 
Hij is geboren in Middelburg op 20 maart 1951, maar groeide op in Ritthem een dorp 

vlakbij Vlissingen. Hij is gehuwd. Zijn echtgenote lijdt al 35 jaar aan de spierziekte MS 

en zij woont de laatste 8 jaar in een verpleeghuis in Vlaardingen. Samen hebben zij 4 

kinderen: 3 zonen die in Zwolle, Hattem en Marken wonen en één dochter die in Delft 

woont. Zij kregen 11 kleinkinderen.   

Hij werd op 16 januari 1983 predikant in Langerak; op 13 mei 1990 in Hattem en op 

18 juni 2000 in Maassluis. Hij ging met vervroegd pensioen op 1 oktober 2013 en 

verhuisde toen naar Delft. 

 

Vooruitblik 

 Ds. en mevr.de Reuver hebben een woning gekocht in Waddinxveen en hopen medio 
februari 2016 daarheen te verhuizen. Tot die tijd blijven zij in de pastorie wonen. 

 Ds..van Belzen hoopt dan in de week van 7 maart 2016 zijn intrek in de pastorie te 
nemen. Het voornemen is dat hij zich op zondag 13 maart 2016 aan de gemeente 
van Serooskerke verbindt door zelf voor te gaan in de kerkdienst die om 10.00 uur 
begint. 

 Op donderdag 24 december houden wij zoals al jaren gebruikelijk onze 
Kerstzangdienst. Deze dienst begint om 20.00 uur en het mannenkoor uit Goes 
verleent daarbij medewerking. Op vrijdag 25 december, 1e kerstdag,  is er alleen om 
10.00 uur dienst.  Met oud- en nieuwjaar is er eveneens dienst.  

 Ook dit jaar zullen er in de week van het Kerstfeest fruitbakjes worden bezorgd bij de 
leden van de gemeente van 70 jaar en ouder. Tevens zullen alle inwoners van 
Serooskerke een boekje ontvangen dat het Evangelie van Lukas als inhoud heeft. 
Het Kerstfeest is het feest van de geboorte van Jezus. In eenvoudige taal wordt dat 
omschreven, alsmede Zijn gang door het leven. 

 

Tenslotte 

 Zo is er weer  bijna een jaar voorbijgegaan en zitten we inmiddels in de donkere 
dagen voor en na Kerst. Velen vinden dat een gezellige tijd om door te brengen 
met ouders en kinderen. Maar een blik in de wereld laat zien dat velen zo niet met 
familie kunnen samen zijn. Denk alleen maar aan alle vluchtelingen. Maar ook in 
onze naaste omgeving kan men mensen tegenkomen die eenzaam zijn die geen 
ouders, geen kinderen en geen familie hebben of grote zorgen om hun 
gezondheid.  Bij ons in de kerk bent u van harte welkom. De diensten hebben we 
vermeld. Niet alleen dan, maar ook op alle zondagen staat de kerkdeur open voor 
iedereen. 

 Mede namens kerkenraad en gemeente Gezegende Kerstdagen en een 
voorspoedig Nieuwjaar toegewenst en een hartlijke groet,   

M.Oosse 
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Agenda 
 

 

December 
15  Tafelen in de buurt    Aanvang 11.30 u   Kosten € 5 pp 

16 Kerstklaverjassen                      Aanvang 20.00u  Zaal open 19.30 u  Deelname € 5 

17 Kerststukjes maken    Aanvang  19.30 u  Kosten € 2.50 per gemaakt stukje  

Januari  

16 Nieuwjaars High Tea   Aanvang  14.30 u  Kosten € 5 pp 

19 Tafelen in de buurt   Aanvang  11.30 u   Kosten € 5 pp 

20 Crea avond     Aanvang  19.30 u  Kosten € 5 pp   

27 In loopmiddag        Aanvang 14.00 u 

 

Februari  

  1  Herdenking Watersnoodramp  Aanvang 14.00 u 

  9 Tafelen in de buurt   Aanvang 11.30u Kosten € 5 pp 

17 Crea avond    Aanvang 19.30 u  Kosten € 5 pp 

17 Inloopmiddag   Aanvang 14.00 u 

24 Algemene Dorpsraadvergadering Aanvang 20.00 u Zaal open 19.45 u 

 

Maart  

16 Paasklaverjassen   Aanvang 20.00 u Zaal open 19.30 u  Deelname € 5 

     Crea avond 

19 Straô  

23 Inloopmiddag   Aanvang 14.00 u 

28 Eieren zoeken met de Paashaas Aanvang 11.00 u 
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Eve Mekkere 
 

Kerst as kind. 
’t Ei ’n êle nacht hesneeuwd, ’n witte wereld is je dêêl 
De poezen doe verwonderd d’r beklag 
Vader zet de fietsen klaer, wan me motte d’r nog uut 
Vandaehe is ’t op ’t durp ’n hrôôten dag 
De zondagschole viert tradietioneel z’n eihen feest                           
Dat haet altied deur in weer en wind 
Onze sporen in de sneeuw bin de êêste van dien dag 
Verwachtingsvol beleef je kerst as kind 
 
Mevrouw Berrevoets leest ’n kerstverhaal 
En de kinders zienge vesjes 
In Jan de Meij in z’n beste pak  
Die let op alle kaesjes 
 
De kerk’is lekker werm, en ok nog sfeervol anheklêêd 
Echte kaesjes in ’n echten bôôm 
Kinders voere stikjes op, ouwers bin stik hrôôs 
De leiding oudt ’t êle spul in tôôm 
En je krieg ’n applesiene, en je krieg ok ’n mooi boek 
’t pakpapier verwijder je hezwint 
Hin Arendsoog of Pietje Bell, mè W.G. van der Hulst 
Stichteluk beleef je kerst as kind 
 
In ’t schemer trug nir uus, de kolekachel ophestookt 
Vader doe de oute blinden toe 
Ik knoeie wat mie kaesjes op ’n aanrecht van hraniet 
Ik zou ’t nog wè ’s over wille doe 
 
En elk jaer om dezen tied dienk ik even trug an die zurhelôze kinderjaeren. 
An dat knusse kerkje op m’n heboortedurp. 
En besef ik dat dat portaal mie ons boek en appelsiene eihenluk de poorte was ni ’n 
vedder leven. Dan probeer ik ’n moment te vinden da ‘k even m’n ôhen dicht kan 
doe, en die wermte en ’t heluk uut m’n kinderjaeren opnieuw beleve. 
En dan zie ‘k wee oe a vrede d’r in al z’n eevoud uutzag : 
 

Un gezellige kossemisse in un gezond in goed Nieuwjaer  

 Joane 

 

 

 

 

 

 

Dorpsreisje 25 september 
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Dorpsreisje 

 

Naar  Appeltern, tingieterij ' t Oude Ambacht,Land van Maas en Waal 

 

Om kwart voor zeven vertrokken wij, mijn vriendin Anneke en ik ,naar Serooskerke. 

Om tien over half acht kwam de bus aan, die ons naar het mooie land van Maas en 

Waal bracht. We reden door prachtige dijkdorpjes in de buurt van Tiel.  

Om tien uur werden we hartelijk ontvangen door het personeel van tin gieterij ' t 

Oude Ambacht, in Alphen, met koffie en gebak. Er werd door een medewerker 

uitgelegd hoe men vroeger en nu tin goot. Daarna werd onze groep, in totaal van 40 

mensen, in tweeën gesplitst. We kregen een demonstratie van hoe men een vaas 

van tin maakte. 

Daarna togen wij naar Appeltern, om daar te genieten van een heerlijke lunch. 

Omstreeks twee uur stapten wij op de rondvaartboot, waar we konden genieten van 

de mooie omgeving in het land van Maas en Waal. 

Om kwart voor vijf vertrokken wij naar Etten-Leur, waar wij zes uur aankwamen bij 

restaurant de Twee Gebroeders.  

Vooraf kregen wij een lekker soepje, gevolgd door het hoofdgerecht met kalkoenfilet 

en een heerlijk toetje na. 

Om half 8 togen wij weer richting Serooskerke. 

 Het was een zeer geslaagde dag. 

 

 

Desirée Zuidhof 
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Prikbord 

 

 

 
Mededeling: hierbij het verzoek om op 31 december vanaf  

19.30u  en 23.00u geen enkel vuurwerk af te steken i.v.b. de 

kerkdienst en met het uitlaten van onze honden. 

Bijvoorbaat dank. 

Hierbij wil ik de dorpsgenoten ,die mij genomineerd hadden, 
voor de kleurrijkste persoon van Serooskerke hartelijk 

bedanken. 
Ik was zeer vereerd en verrast . 

Janny Bom 

 
 

mailto:info@deschelphoek.nl
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Bedankt 

Hallo,  

Ik wil alle dorpsgenoten bedanken voor alle kaarten, bezoekjes , 

bloemen,  

lieve woordjes ,  en een zelf geplukte Roos uit eigen tuin, die ik 

tijdens 

mijn  ziekbed , door een ongeval heb mogen ontvangen.  

Zo lief,  

En dat deed mij en mijn man erg goed.!  

Ben weer aan het herstellen, en gaat de goede kant  op. 

 

Vriendelijke Groeten,  

Geert & Anita  

Frederikstaat 18                        
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Sinterklaas 
 

De wind waait door de tuin  

de witte lokken over zijn kruin  

Sinterklaas is vertrokken  

gelukkig zonder al te grote brokken  

want gas is gevaarlijk spul  

ook voor zo'n oude knul  

maar deze Sinterklaas  

is toch ook wel een beetje dwaas  

zat met zijn privé chauffeur  

in een caravan aan de likeur  

twee werkpaarden moesten hem er uit halen  

in de paardentram , die ouwe zat te balen  

hing daar ook nog de Poetin twee in de lucht  

zijn maar snel het Dorpshuis ingevlucht  

toen is Klaas alsnog gearriveerd  

in een kar achter het peerd  

door hoofd Piet het Dorpshuis in gebracht  

waar hij al werd verwacht  

alle kinderen zongen uit volle borst  

en Sinterklaas had alweer dorst  

dus leve de lol  

het Dorpshuis zat nok vol  

de Zwarte Pieten zorgden voor veel leut  

en Sinterklaas nam nog maar een neut  

pakjes werden door Sint en Piet uitgedeeld  

niemand heeft zich verveeld  

nu zijn we er mee klaar  

gelukkig duurt het weer een jaar. 

                                                        Jan Kloet 
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Mosselavond 7 november 2015 

Het was weer zover, de jaarlijkse “Mosselavond”  ook bekend als het gezelligste 

eetfestijn in November van heel Schouwen Duiveland. Toute Serooskerke gaf dan 

ook weer acte de présence. 

Nou ja bijna dan, ondanks enkele afzeggingen, was het weer beregezellig en de 

sfeer zat er meteen goed in. 

Slim als de Dorpsraad is, was de catering uitbesteed aan Maarstaat Eten & Drinken 

waardoor men kon rekenen op een voortreffelijke bereiding van de mossels de 

spiesen en overige gerechten als salades en sauzen. 

Ook de neuterij was in de vertrouwde handen van onze huisschenksters, die ook 

voor de inname van de consumptiebonnen garant stonden. Een geruststellend idee 

naar wij dachten.  

Heel even zag het er naar uit dat de “Dansvloer Diehards” onder ons, het met een 

cassette-bandje moesten doen. Maar gelukkig was Mark Canto bereid om zijn vrije 

avond op te offeren voor dit festijn. Dus speciaal ingevlogen uit Serooskerke-Oost, 

zorgde Mark, live on stage, met zijn mooie stemgeluid voor een fantastische 

muzikale omlijsting van deze avond.  

Wederom een gezellige avond, u aangeboden door uw dorpsraad, die aan het eind 

van de avond diverse complimenten mocht ontvangen voor het organiseren van een 

hele fijne avond. Want naast het zeer smakelijke eten (ook de meest kritische 

mosseleter, moest dit beamen) had men zich prima geamuseerd.  

Kortom een geslaagd en smakelijk evenement, wat hopelijk volgend jaar weer op de 

agenda staat. 

Hopelijk? Ja, want zonder nieuwe dorpsraadleden is het einde van vele activiteiten in 

zicht. 

Dus mocht je een beetje tijd over hebben, graag wat voor je medebewoners willen 

organiseren, plezier hebben met activiteiten als de Mosselavond, High-Tea, Straô 

enz  Meld je aan.  

Nee, het schuift niets, niente, nada gewoon liefde, oud papier een consumptiebon als 

je geluk hebt. 

Maar het geeft zoveel voldoening, plezier, gezelligheid en de mogelijkheid om 

initiatieven te nemen  en uit te werken. 

Voor ons dorp, maar ook breder door contacten met andere dorpsraden, gemeente  

en overige instanties, zowel maatschappelijk als zakelijk. Netwerken noemen ze dat 

tegenwoordig toch.  

Zie je binnenkort. 

Mocht je interesse hebben ? Even een mailtje naar info@dorpsraad-serooskerke.nl  

Of kom eens langs op een activiteit of spreek een dorpsraadlid gewoon aan als die in 

het wild op het dorp loopt ! 

 

Wim Bolt 

mailto:info@dorpsraad-serooskerke.nl
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Gedicht  
 

 
 

 



Tureluur december  nr. 3 2015 Pagina 11 
 

kinderkleurplaat 
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puzzel 
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Boer zoekt vrouw 

Geschiedenis uit Serooskerke [met dank aan Bas Bijkerk ] 

 In 1866 trouwt boerenknecht Kornelis Stoel [21] uit  Serooskerke met 
 Anna Kosten[20],dochter van een landbouwer uit Ellemeet. In 1867 wordt hun 
dochter Kornelia geboren. Het meisje wordt slechts 24 dagen oud en overlijdt op 26 
mei van dat jaar. Anna verlaat op 7 juli 1867 de echtelijke woning om er nooit meer 
terug te keren. Later blijkt ui de rechtbankverslagen dat ze door haar broer is 
opgehaald om terug te gaan naar haar ouderlijk huis. Haar vader laat haar blijven 
,want hij is “ bekend met het volslagen gemis aan overeenstemming tussen zijn 
dochter en haren man en begrijpende dat het toch niets worden zou. “ In die jaren is 
een wettige reden voor het aanvragen van echtscheiding ‘, kwaadwillige verlating ‘ 
Die tenminste 5 jaar duurt. Pas na 9 jaar vraagt Kornelis in 1876 echtscheiding aan. 
Hij is dan landbouwer en kan de proceskosten betalen. Dat is ook wel nodig ,want de 
rechter besluit dat, ‘overwegende ,dat hoewel geen wettige oorzaak tot het verlaten 
van de echtelijke woning gebleken is ,niettemin uit de verklaring der getuigen 
kenbaar geworden is dat de eischer [Kornelis] aanleiding tot die verwijdering heeft 
gegeven.”De scheiding wordt uitgesproken op 22 januari 1877.Anna hertrouwt op 19 
oktober van datzelfde jaar te Ellemeet met tabaksplanter Cornelis Maters en 
verlaatde provincie. 
 
Boer zoekt nog een vrouw  
11 jaar na de scheiding trouwt de dan 43 jarige Kornelis met Grietje Ringelberg[25] 
uit Ellemeet, ook een landbouwers dochter. Ruim voor het huwelijk is op 17 februari 
1887 al een zoon Jan geboren. Er volgen nog twee zoons, Marinus en Pieter. Pieter 
overlijdt na 3 maanden. De kinderen wonen op dat moment bij hun vader, want 
moeder Grietje heeft op 15 september 1891 , een week na de geboorte van Pieter , 
“in de nacht heimelijk het echtelijk huis verlaten “ . terug naar haar ouders in 
Haamstede .Zes jaar later , als Grietje de scheiding probeert aan te vragen ,verteld 
ze waarom ze het huis ontvluchtte : “Dat haar gemelde echtgenoot haar niet alleen 
dikwijls afranselde en de grofste beledigingen toevoegde, maar zelfs dikwijls ,telkens 
als de verzoekster in hoogzwangere toestand verkeerde, haar uit de èèn meter hoge 
bedstede op de stenen vloer gesmeten”. Grietje vraagt dan ook echtscheiding aan op 
grond van mishandeling waardoor haar leven in gevaar wordt gebracht. Op verzoek 
van Kornelis wordt de scheiding afgewezen op een vormfout : Grietje heeft een 
veerklaring van onvermogen tot betalen  gekregen van de burgemeester van 
Haamstede ,maar ze woont officieel nog in Serooskerke .Een half jaar later vraagt 
Kornelis toch zelf de echtscheiding aan ,weer op grond van kwaadwillige verlating. 
Ook hij dient een verklaring van onvermogen in. Blijkbaar is het hem ook niet 
financieel voor de wind gegaan. De scheiding wordt uitgesproken op 26 oktober 
1897. 
Grietje hertrouwt in Haamstede op 18 januari 1901 met verver Abraham van der Lee 
en verlaat met hem de provincie. 
Kornelis blijft de rest van zijn leven alleen. 
 
*Serooskerke[s]  5 februari 1845 
x Serooskerke [s] 28 december 1866 / echtscheiding 22 januari 1877 
x Serooskerke [s] 19 september 1888/ echtscheiding 29 november 1897 
† Serooskerke [s]       28 september 1918 
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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 woon omgeving ,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 tussen 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-Hotel 
HRC de Schelphoek Serooskerkseweg 24  tel 0111-671212 / www.deschelphoek.nl 
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. 
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Nieuwjaarswens  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Het bestuur van de Dorpsraad / Dorpsgemeenschap 

Serooskerke 
Wenst U  

Prettige Kerstdagen 
En  

Een goed en gezond 2016 
 

Dick, Wim, Janny, Dirk, Anja, Margreet en Louis. 
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Recept 
 
 

HOOFDGERECHT - 15 MIN + 35 OVENTIJD - 3 TOT 4 PERSONEN * 

Ovenschotel met knoflook aardappeltjes en filetlapjes met een krokante korst van honing, tijm en 

panko 

  

Ingredienten 

500 gr aardappels (vastkokend in partjes) 

scheut olie 

2 teentjes knoflook 

peper en zout 

4 varkensfiletlapjes 

6 eetlepels panko  

1 eetlepel honing 

(verse) tijm 

1 theelepel mosterd 

½ eetlepel citroensap 

  

Bereiding 

Verwarm de oven op 200 graden. Vet een ovenschaal in met een beetje olie. Verdeel de 

aardappelpartjes er in. Meng een scheutje olie met 2 uitgeperste of fijngehakte knoflook. Bestrooi 

de aardappeltjes met wat peper en zout en verdeel de knoflookolie er over. Zet de ovenschaal 20 

min in de oven. 

  

Verhit een beetje boter in een pan. Bak de varkensfilets 4 a 5 minuutjes. Roer in een kommetje 

de honing, citroensap, een scheutje olie, tijm en mosterd los. Schep daarna de panko er door. 

Haal de aardappeltjes uit de oven en leg de varkensfiletlapjes er op. Verdeel wat van het panko-

mengsel er op. Zet de ovenschaal nogmaals 15 min in de oven tot de panko krokant wordt. 

Lekker met bijvoorbeeld boontjes of een salade. 
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Sluitingsdatum inleveren kopij 

volgende Tureluur is: 

 

Redactie: 

Margreet Bosland; 
Janny Bom; Anja de 
Glopper. 
De auteurs van de 
stukjes. 

Redactie 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
  
 
 
 

 

      4 april 2016 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

  

 

Oplage:  160 stuks 

Verschijnt:  3x per jaar 

Iban NL26 RBRB 0919 993 737 

 

 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. 


