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Voorwoord 

 

Dit is alweer het laatste nummer van de Tureluur in 2016. 

Sinterklaas en de Pieten zijn inmiddels alweer vertrokken en 
we maken ons weer op voor de kerstdagen en de jaarwisse-
ling. 

De kerstboom hebben we dit jaar gekregen van Johan Hart. 

Hij is wat kleiner dan in voorafgaande jaren maar zeker niet 
minder mooi, vinden wij. 

Voor de Dorpsraad/Dorpsgemeenschap was 2016 wel een 
enigszins turbulent jaar. 

Bestuurswisselingen, alsmede een wisseling van het dorps-
huisbeheer waren daar mede debet aan. Ook de teruglopen-
de belangstelling voor activiteiten, georganiseerd door de 
dorpsraad, verliepen anders dan we hadden gewenst. Zo 
ging het busreisje, wegens te geringe belangstelling, niet 
door. 

De vrijwillige bijdragen van de dorpsgemeenschap liepen te-
rug, alsmede de belangstelling voor diverse andere activitei-
ten. De dorpsraad maakt zich dan ook zorgen over de conti-
nuïteit van allerlei zaken in het komende jaar. Niet in het 
minst over het in stand houden van een volledige dorpsraad 

van 7 personen. 

Toch houden wij de moed er in en wensen u dan ook 
allen een gezond en voorspoedig 2017 toe! 

 

Dirk Sterkenburg, waarnemend voorzitter dorpsraad. 
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Van de Hervormde Gemeente van Serooskerke 
 

De laatste dorpskrant verscheen afgelopen zomer en sindsdien is er weer veel gebeurd in de 
wereld, in het dorp, maar ook in de kerk. De kerkdeuren waren elke zondag ‘s morgens en ‘s  
avonds geopend en de klok werd geluid als oproep om te komen. Velen gaven daar gehoor 
aan en was het goed om met zovelen samen te zingen en te luisteren naar de preken die de 
voorgangers hielden. Zij gaven een Boodschap door voor het leven van alle dag, maar ook 
welk toekomstperspectief er is voor allen die in God geloven, als we eenmaal dit leven moeten 
verlaten.  

 

De deuren van de kerk gingen ook open van half juli tot half september van maandag tot don-
derdag van 13.00 uur tot 17.00 uur en mochten we circa 450 bezoekers ontvangen in de kerk. 
We konden vertellen over het kerkgebouw, de dorpsgemeenschap en over ons kerk-zijn. 
Opvallend was dat er dit jaar naast Duitsers veel Belgische bezoekers waren. Er waren dagen 
van 4 bezoekers, maar ook van 30. We waren met 10 vrijwilligers en hopen ook volgend jaar 
weer de kerk open te stellen in de zomermaanden. 

 

Ds.van Belzen is sinds medio maart in ons midden en heeft inmiddels alle gemeenteleden be-
zocht. Hij heeft ook al met vele dorpsbewoners kennis gemaakt en is zeker geen onbekende 
meer in het dorp. Ook als gemeente hebben wij het goed met hem als onze dominee. Verbli-
jdend is dat hij de afgelopen maanden drie kinderen mocht dopen. Dit geeft ook weer hoop 
voor de toekomst. Daarnaast volgen een achttal mensen catechisatie. Ook is de Bijbelkring 
van start gegaan en komen we deze winter 8 keer samen met ca..20 à 25 mensen. Ds. van 
Belzen behandelt een gedeelte van de Bijbel en daar kunnen we vragen over stellen.  

 

We hebben afgelopen zomer weer dankbaar gebruik gemaakt van het Dorpshuis voor de kerk-
diensten, maar ook voor het koffiedrinken als gemeente met de gasten. Wij huren het 
dorpshuis alle zondagen van het jaar. Wij hadden altijd goede kontakten met de vorige be-
heerster Nita Breeuwer en dorpsraadvoorzitter Dick Verboom, waarvoor we hen langs deze 
weg beiden nog hartelijk dank zeggen.  Ook in hun opvolgers is er het vertrouwen dat we deze 
goede kontakten kunnen voortzetten.      

 

De komende maand is altijd een drukke maand in de kerk. Wij houden een Kerstbijenkomst als gemeente op za-
terdag 17 september als voorbereiding op het Kerstfeest.  Op 24 december  is er de jaarlijks terugkerende 
Kerstzangdienst  die om 20.00 uur begint en op 1e Kerstdag die op zondag valt zijn er gewoon 2 diensten. 
Oudjaarddienst is om 19.00 uur en op Nieuwjaarsdag,die ook op zondag is zijn er ook 2 diensten  Overbodig om 
te vermelden dat u in alle diensten van harte welkom bent en we u graag ontmoeten. Dit geldt overigens voor alle 
diensten die in de kerk gehouden worden!      
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Als je als ouderling of diaken benoemd wordt in de kerk is dat voor een periode van 4 jaar. Deze peri-
ode mag verlengd worden tot maximaal 3 x 4 jaar. Dit betekent dat er elke 4 jaar mensen aftredend zijn. 
Ondergetekende was dit jaar na 8 jaar aftredend maar ik heb me niet meer beschikbaar gesteld voor 
een volgende en laatste periode. De heer W.Roos uit Scharendijke zal per 1 januari 2017 mijn plaats in 
de kerkenraad innemen. Hij was eerder 9 jaar diaken in onze gemeente. Ik heb gedurende 8 jaar een 
bijdrage mogen leveren aan de dorpskrant en heb dit met plezier gedaan. Juist ook om zo te proberen  
een bijdrage te leveren aan een goede verstandhouding tussen het dorp en de kerk  En hoewel er heel 
weinig dorpsbewoners naar de kerk komen is deze goede verstandhouding er wel mijns insziens. Dit 
uitte zich bijvoorbeeld in het feit dat een dorpsbewoner onlangs zijn overtollige noten en peertjes 
uitdeelde aan de kerkmensen, waarvoor nog hartelijk dank.   

 

Wie in mijn plaats gaat schrijven in de dorpskrant is op dit moment nog niet bekend.                               
Voor mij was het de laatste keer en rest mij u allen het allerbeste toe te wensen, maar bovenal Gods 
zegen.   

Ik eindig mijn laatste bijdrage met enkele verzen uit een bekend lied uit de bundel van Johannes de 
Heer, waaruit wij elke zondagmorgen voor aanvang van de dienst enkele liederen zingen. Een lied ter 
bemoediging en vertroosting om niet allen in vreugde, maar ook bij  verdriet uw zegeningen te tellen. 

 

Als op ‘s levens zee de storwind om u loeit, 

Als ge tevergeefs uw arme hart vermoeit, 

Tel uw zegeningen, tel ze één voor één, 

En ge zegt verwonderd: Hij liet nooit alleen. 

 

Drukken ‘s levens zorgen u soms zwaar ter neer, 

Schijnt het kruis te zwaar u, zeg het de Heer’ 

Tel uw zegeningen, wil op Jezus zien, 

Dan zal ‘t harte zingen en de zorgen vlien. 

 

Tel uw zegeningen, tel ze één voor één, 

Tel ze alle en vergeet er geen. 

Tel ze, tel ze alle, noem ze één voor één, 

En ge ziet Gods liefde dan door alles heen. 

  

  

 

Goede feestdagen en een voorspoedig 2017 toegewenst. 

Met een hartelijke groet, M.Oosse 
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Vanuit de Pastorie 

  

Over tijd gesproken! 
  
Naar ik meen, zijn sinds kort, de wijzerplaten op de kerktoren verlicht. Het is u wellicht opgevallen. We noemen 
dat met een knipoog: ‘verlichte tijd’. 
Veelal wordt gesproken over de ‘donkere tijd’ waarin wij leven. Donker, omdat er zoveel mis is in de wereld van 
elke dag. Het gevoel van veiligheid ontbreekt; we  worden overspoeld met vreemde bevolkingsgroepen; en de 
snellen veranderingen zijn voor een gewoon mens niet meer bij te benen. 
Dat alles geeft, dat de tijd ons als zand door de vingers glipt. We verliezen grip op de tijd. 
Niet wij hebben de tijd, maar de tijd heeft ons. 
Waarschijnlijk krijgt u dit blad zo rond de jaarwisseling in handen. Al weer 2017 zeggen we dan. Wat gaat de tijd 
snel! 
Daarom ben ik wel blij dat we verlichte wijzerplaten hebben gekregen: er valt namelijk licht over de tijd. Dat be-
grip houd ik maar even vast, met uw goedvinden. 
Allereerst om aan te geven dat we wat nuchter in het leven moeten staan. De tijd is altijd even snel gegaan. Het 
is slechts ons gevoel dat meespeelt. Maar ook is er niet zoveel nieuws onder de zon. Ook als wij de tijd als 
‘donker’ beleven. 
Er is een prachtig nuchter gedeelte in de Bijbel (Prediker) dat zegt: Er is een tijd om geboren te worden en een 
tijd om te sterven; er is een tijd om te lachen en een tijd om te huilen; er is een tijd om stenen te verzamelen 
(lees: vrede) en een tijd om stenen te werpen (lees: oorlog). Met andere woorden: Er is geen nieuws onder de 
zon. 
Die nuchterheid werpt licht over onze tijd. Op z’n Zeeuws: ‘Tis oaltied zò gewêêst! 
Maar naast die nuchterheid is er ook nog wel wat vrolijks te zeggen. We leven niet zomaar in de overgang van 
het jaar 2016 naar 2017. Licht op de tijd zegt ons ook, dat we leven in het jaar Anno Domini 2017 (Het jaar van 
onze HEER 2017). 
Kortom, wij zijn sinds mensenheugenis vertrouwd met een jaartelling, die spreekt van het jaar (nu) 2017 na 
Christus. Met Zijn geboorte in Bethlehem is de wereld veranderd. Of: er is Licht gevallen over onze tijd. Die ver-
andering kent zijn gelijke niet. 
Daarom kunnen we - én nuchter, én vrolijk - de tijd onder ogen zien. 
Verlichte wijzers kennen een boodschap: 
  
                             Wat de toekomst brengen moge, 
                            Mij geleidt des Heren hand; 
                            Moedig sla ik dus de ogen, 
                           Naar het onbekende land. 
  
Niet de tijd heeft ons, maar wij hebben de tijd. Verlichtingstijd! 
  
  
  
  
Van harte: de beste wensen voor de tijd die voor u/jou ligt, 
                                      
Ds. J. van Belzen 
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De romantiek van Kerst. 
 
 

Is toch wel een heel klein wonder. 
De romantiek van Kerst. 
Maakt ons leven heel even bijzonder. 
 
Ons jachtige leven haalt even adem.  
De tijd lijkt stil te staan.  
Mijmeringen over het voorbije jaar.  
Toekomstplannen voor de weg te gaan.  
 
De kerstboom staat,  
de kaarsjes branden. 
De beste wensen uitgesproken  
voor het nieuwe jaar. 
En we beseffen dat dit Kerst bijzonder maakt:  
we hebben even, heel even maar,  
weer aandacht voor elkaar?  
 
Die rust, die tijd,  
die interesse, die warmte. 
Eigenlijk kunnen we toch nooit zonder? 
Als we dat weten vast te houden. 
Is de romantiek van Kerst  
niet een klein, 
maar juist een heel groot wonder? 
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Vervolg Serooskerke rond 1900…. 

 
 
Op de Dijkweg 12 was nog een kruidenierswinkeltje, de winkel van wed Cootje 
Verboom –  Bal. De winkel was het linkse raam in het panden er was toen een 
voordeur. Er woonden ook 2 ongetrouwde zoons en een ongetrouwde dochter 
in. De zoons hadden een landbouwbedrijfje. 
W v.d. Werf was metselaar Hij woonde in het pand Dijkweg 4. 
Zijn werkplaats was op dorpsplein 11.Hij bereikte dat vanaf de weg, die tussen 
Dorpsplein 15 en 16 lag. 
Buiten het dorp waren er grote en kleine boerderijen. Bij de grote stonden enke-
le arbeiderswoningen waar de arbeiders woonden, de kleine boertjes werkten 
zo nodig ook bij een groot bedrijf. Na de aanleg van de haven kwamen daar 
een paar arbeiders wonen die daar werkten of ook in los verband bij een boer. 
Verder aan de linkerzijde van de zeedijk bij de tussendijk bij de Heerjesinlaag 
en de Weversinlaag stond nog het huisje van de kantonnier en boven op de 
zeedijk het huis van de dijkbaas Dhr. Heijt. Verder P. Berrevoets die de Heertjes 
inlaag pachtte en daar viste en vogeleieren gaarde en verkocht in het broedsei-
zoen.  
In 1921 kwam als jonge schilder hier P van Popering zich vestigen, wat toen 
concurrentie met de al wonende schilder J. Stoel betekende. 
Van Popering had eerst zijn werkplaats in het schuurtje dat bij het pand Dorps-
plein 2 staat. Op Dorpsplein 1 woonde toen J.Steur die toen rentenierde. Hij 
was vroeger landbouwer op de boerderij Ridderweg 8 
[N.M. v.d. Stolpe wiens overgrootvader hij was ] 
Toen J. Steur overleed kocht de schilder van Popering het huis. Eén kamer 
werd vermaakt tot werkplaats en dat is gebleven tot in de jaren zeventig toen de 
woning voor vakantiehuis verkocht werd. 
Van Popering volgde een cursus electies licht en was erkend instalateur,en te-
vens incasseerde hij voor de P.Z.E.M. op Serooskerke.. 
Je ziet dat bijna alle neringdoenden op Serooskerke wel een neven baantje 
hadden. Ondersteuning was er toen nog niet, alleen in ernstige nood kreeg men 
van de Burgerlijke armen, zo men zei of van de Diaconie Van Popering was nog 
penningmeester van de Burgerlijk Armbestuur uur, en ook penningmeester van 
het ziekenfonds “Door Eendracht Sterk” 
Opgericht in 1921. 
Het reglement is nog aanwezigen we zien dat meester Barentse de eerste voor-

zitter was. De contributie was 15 cent per weken tijdens ziekte kreeg men na de 

eerste week een uitkering van 6 gulden per week tot ten hoogste 13 weken, 

daarna moest men minstens 18 wekenweer betaald hebben voor men weer een 

beroep konden doen op de kas. Zowel arbeiders als kleine zelfstandigen mid-

denstanders  
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 Zowel arbeiders als kleine zelfstandigen middenstanders verzekerden zich. 
Maar door invoering van de ziektewet vielen de vaste arbeiders af. 
Na de ramp kwamen ook veel vroegere losse arbeiders en middenstanders in 
dienst van de drooglegging Schouwen-Duiveland en waren dus ook verzekerd. In 
1964 is het Fonds opgeheven. Er is enkele jaren later een vereniging tot steun bij 
ziekenhuisverpleging opgericht, samen met Renesse en Noordwelle. Dit is ook 
opgeheven bij verbetering van de sociale wetten. 
Er was een varkenshouders vereniging op het dorp. Vooral arbeiders verzeker-
den hun varken, zodat ze een tegemoetkoming kregen als het varken stierf. Het 
was de vlees voorziening voor een heel jaar. 
Er was een mussengilde, die jaarlijks haar vergadering hield, degene die de 
meeste musseneieren ingeleverd had was Koning. Na het officiële gedeelte werd 
er een gezellig samenzijn van gemaakt dat soms lang duurde. 
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 Beste dorpsgenoten,  

Wij vragen ons af wat er met onze inwoners aan de hand is!  

Waar is de saamhorigheid? Waar is het met zijn allen de schouders eronder?   

Waar zijn jullie????  

Wij weten het niet meer……  

  

Het bestuur van de  Dorpsraad bestaat nu nog  uit 7 leden  . 

In februari met de algemene vergadering treden Dirk Sterkenburg  [interim voor-

zitter] ,Janny Bom [secretaresse ] en Wouter van Elburg [penningmeester] af en 

deze zijn niet herkiesbaar. 

  

Dit houdt in dat de Dorpsraad minder dan 5 bestuursleden  heeft en dan niet  

naar behoren kan functioneren. 

 We hebben diverse mensen benaderd maar niemand die zitting neemt.  Zo kan 

het bestuur niet meer blijven bestaan, en dan gaat er in onze ogen veel verlo-

ren…  

Wie moet dan uw verhaal en wensen vertegenwoordigen naar de gemeente, poli-

tiek enz.?  

Straô, ouderenmiddagen, biljarten, BBQ, Sinterklaas, mosselavond  

crea avonden ,vallen onder de paraplu van de Dorpsraad. Ook deze  gaan 

dan verloren! Ook het voortbestaan van het Dorpshuis is dan wankel. 

 

 Is dat wat de bewoners willen? Een dood dorp? 

Alleen wonen en voor de rest zoek het maar uit ? Wij als aftredend bestuursleden 

hebben de afgelopen jaren ons best gedaan en zouden het heel jammer vinden 

dat wat wij opgebouwd hebben te niet gedaan wordt. 

  

Bij deze doen wij een oproep naar u als dorpsgenoot! Wilt u goed nadenken of u 

niet een uurtje per week over hebt voor het dorpsleven? Voor de leefbaarheid van 

ons mooie Serooskerke?  

 

Laten we weer meer met elkaar gaan en de schouders eronder zetten!!!  

Voordat het te laat is……  

Interesse ? Laat het ons weten via een briefje, een mailtje of  spreek ons aan! 

  

Het bestuur van Dorpsraad/Dorpsgemeenschap Serooskerke  
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Via onze dorpskrant wil ik graag 
de Serooskerkse lezers bedan-
ken die mij, na mijn rare val en  
hersenschudding zo attent heeft be-
dacht met kaarten, e-mailberichtjes, 
bloemen en lekkers. 
Ook gaat mijn dank uit naar de familie Otto voor wiens deur ik die 
‘salto’ maakte. 

Zij waren zeer bezorgd maar het is heel goed afgelopen! 

Ook vanuit de Hervormde kerk in ons dorp mocht ik vele attente 
reacties ontvangen. 

Voor de goede orde: ‘Twister’ had nog een kleine ‘rekening’ met onze 
hond Sjefke te vereffenen. Alhoewel zijn baas hem al binnen had gebracht 
piepte hij de deur uit om dit Sjefke duidelijk te maken… hij was enige tijd 
geleden door Sjefke ‘opgejut’. Twister is echt een lieve hond maar ja, hon-
den zijn net mensen!  

 

Hartelijke groet van Laura 

Heeft iemand een kooi voor een 

cavia over ? 

Het is voor onze logeer-

cavia. 

Janny Bom 

 

Heeft u informatie voor 
op ons prikbord? Mail 
naar info@dorpsraad-

serooskerke.nl      en wij 
plaatsen uw bericht! 

 
Bij voorbaat dank! 

mailto:info@dorpsraad-serooskerke.nl
mailto:info@dorpsraad-serooskerke.nl
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De Mosselavond 2016 

 

Er was weer reikhalzend naar uitgekeken 

door met name de culinair onderlegde 

dorpsgenoten, 

maar 5 november was het dan weer zover. 

De Mosselavond van Serooskerke. 

 

Ook dit jaar hadden velen de weg naar het 

dorpshuis weer weten te vinden. Zo troffen 

wij daar 

onder andere aan, een gepensioneerde 

schoenlapper, met alle respect,  een ietwat 

onduidelijke maar sympathieke voormalige 

kunsthandelaar, een brugwachter uit Vin-

keveen in ruste, als ook een nog steeds 

actieve vrachtwagenchauffeur met zijn fa-

milie en wat er verder zo aan in goede 

doen verkerende illustere pensionado’s 

rond liep en aanzat. 

  

Ook waren er gelukkig wat jongere men-

sen, die de gemiddelde leeftijd van het 

aanwezige mossel minnende publiek 

enigszins omlaag bracht. Helaas niet veel, 

maar misschien is het een aanzet voor 

meer bij volgende evenementen. Immers 

ons dorp heeft diverse jongere mensen 

mogen begroeten de afgelopen maanden. 

 

De avond zelf, was een geslaagde combi-

natie van gezelligheid, heerlijk eten, prima 

bediening en 

een ongedwongen sfeer. Gewoon een 

avond waar iedereen met iedereen praat, 

eet, drinkt en zich amuseert, ondanks dat 

er dit jaar geen livemuziek was.  

Een avond zoals we dat gewend zijn in 

Serooskerke en natuurlijk weer voortreffe-

lijk georganiseerd en u aangeboden door 

de Dorpsraad. Waarvan akte. 

 

Voor de bereiding van de mosselen, de 

salades, kipspiesjes enz. enz. tekende ook 

nu weer onze onvolprezen “huiscateraar” 

Maarstraat Eten & Drinken, die ons ook nu 

weer verwende met een 

culinair hoogstandje.  

 

Een vermelding verdient ook onze gast-

vrouw van het dorpshuis, geassisteerd 

door enkele gezinsleden, waarover zij na-

tuurlijk de scepter zwaaide, voorzag zij 

éénieder van al dan geen alcohol houdend 

nat. Bedankt Anja. 

 

En iedereen die er was ook bedankt, voor 

jullie komst en voor de fijne positieve reac-

ties. 

We hopen dat jullie een “plezante”avond 

hebben gehad en natuurlijk last but not 

least heerlijk hebben gegeten. 

 

 

Rest mij eigenlijk niet anders dan ook nu 

weer een beroep te doen op je gevoel voor 

leefbaarheid van dit dorp. ONS DORP. Er 

mogen en kunnen toch geen evenemen-

ten, die we al zo lang hebben en koeste-

ren, verloren gaan alleen omdat er een ge-

brek is aan vrijwilligers. Kom op, zoveel tijd 

kost het niet, moe wordt je er ook niet van 

en vele dorpsgenoten zullen je dankbaar 

zijn dat ze volgend jaar weer een mossel-

avond hebben of een Straô, Barbecue, 

enzv. 

 

Namens de Dorpsraad/

Dorpsgemeenschap. 

Wim Bolt 
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Er zijn  deze keer 2 kleurplaten ingeleverd  en wel door de broertjes Terlouw .Christiaan en 

Tim jullie verdienen ieder een prijs.  Komen jullie ze ophalen in het dorpshuis? 

Doen jullie allemaal een keertje mee ? 

Inleveren bij  Anja de Glopper  of in de brievenbus doen bij  het Dorpshuis. 
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Oplossingen voor de puzzel  inleveren bij Anja de Glopper Dijkweg  29 

Of in de brievenbus van het dorpshuis. 

De winnaar van de vorige puzzel is  

Trudy Terlouw. 

Er staat een lekker flesje wijn klaar voor je in het dorpshuis ! 
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                                                                   STRAO 
 
Strõ ,stra, strarijden, straô of straôrieën  
 
Is een jaarlijks terugkerende boerenfeestdag 
Op het Nederlandse eiland Schouwen-Duiveland 
Straôrieën word alleen in Burgh-Haamstede , 
Ellemeet, Noordwelle, Renesse, Scharendijke, 
en Serooskerke  gedaan. Tijdens  het evenement 
rijden rijkelijk  versierde  Zeeuwse paarden voor de eerste maal 
in het jaar het strand en de zee in.                
 
Het straôrieën werd vroeger gedaan als de 
paarden  na een lange winter op stal  weer aan het werk gingen. 
De werkpaarden , vooral die met veel haar aan hun benen , 
kregen last van hun benen en hoeven . Om de benen te verfrissen, 
Stramheid, en mok werden de paarden voeten in de zee gespoeld. 
Volgens was het ook goed tegen nachtmerries. De betovering werd door 
het  zeewater verbroken. 
 
 
Degenen die voor het eerst  meedoen met straô   moeten achteraan de stoet rijden. 
Degene die het vaakst  heeft meegedaan rijdt voorop  en blaast een koperen hoorn. 
 
 
De eerste vermelding van het straôrijden  dateert uit 1643 Van oorsprong werd dit feest 
gehouden op de eerste maandag voor de vasten tijd. Na  
1955 is dit verzet naar de  zaterdag . 

 
 
Groetjes  Peter. 
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Schouws/ Turkse klankles 

 

 

 

binnikkur ?  kbindur 

binjidur ?   jubintur 

isumdur ?   umistur 

iseurdur ?   euristur 

bimmur ?   mubindur 

binuldurdur ?  uldurbindur  

binzur ?   zubindur 

   Zoh mah wat  Schouwse woorden leze op un kouwe winteraevend 

Eve Mèkkere 

Nog wat Zeeuwse les ! 

Tekkallisgete  

Pakkunpaeroare  

Lètenontterevennuut  

Assemdernoemaruuttèle  

Lèssenoematuus  

Eiturhetàezie   

Einogdost 

Die binne binne binne binne, 

mah die buute binne binne buuten. 

A j joekte ei moh jie krauwe en atut zere doe moh je opouwe. 

Dattekallanghezien 

taekjeoptekkentjedoeajweghaet 

 

Voh noe een gezellige Kossemisse in un helokkug Nieuwjaer 

Jaone 

 

 

’t Veugeluusje 

Ik e hun drukbeklante zaek 

Un veugelresterant 

Voh veugels uut de buurte,                                             

De mèrel is gerant. 

Un éle reeke mossen zit, 

in ulder grieze pak, 

Mit vee geruzie in m’n prak. 

De koalmeese in de pimpel-
meese  

Mee ulder zwarte petje 

Vinde ulder taefeltje gereèd 

Al an m’n pindanetje, 

De mérel kiekt ut aolemeh an 

In dan roept ie : ho stop! 

Dan jaegt ie aole klanten weg 

In eet de rest zellef op 



15  

Sinterklaas is weer in het land 

Zaterdag 26 november was het weer zo ver, de Sint en zijn pieten brachten een 

bezoek aan Serooskerke. Dit jaar nam de Goedheiligman maar liefst zeven pieten 

mee! Een groepje pieten kwam rennend aan via de Delingsdijk naar het dorpshuis. 

‘Sinterklaas is in de sloot gereden!’, werd er door de pieten geroepen. Samen met 

de kinderen en hun ouders liepen de pieten weer richting de Delingsdijk. Daar kwa-

men Sinterklaas en de andere pieten aan met een trekker. Ze hadden de auto in-

middels uit de sloot gehaald.  

Eenmaal aangekomen in het dorpshuis was het één en al gezelligheid. Er werd ge-
danst, geknutseld en natuurlijk kreeg iedereen een cadeau.  
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Manege Grol is een familie bedrijf wat in 1974 van start ging met enkele pensionpaarden.  

                                                       Al snel werd de vraag naar verhuurpaarden en stallen erg groot. 

         In 1979 werd de eerste binnenbak gebouwd van 20 x 40m en werd in 1997 een 2e grote investering ge-

daan: 

- Nieuwe binnenmanege 20 x 60m  - Nieuwe gedraineerde buitenmanege 20 x 60m  - Nieuwe gedraineerde 

longeerplaats     - 19 nieuwe stallen    - Nieuwe poetsplek en zadelkamer - Nieuw springmateriaal  - Nieuw 

solarium  - Een wasplaats met koud en warm water  - Uitbreiding kantine   die iedere dag geopend is van 

08.00 uur tot minimaal 24.00 uur, het gehele jaar door   - Een dakterras die in de zomer geheel aangekleed is 

met bloeiende planten. 

         1999 werd opnieuw geïnvesteerd in een nieuwe schuur die plaats biedt aan 38 paarden. 
        En in 2007 werden de weides opnieuw aangepakt, door er nieuwe drainage in te leggen en door ze af te 

zetten met ecoweier (dit is het nieuwste van het nieuwste op het gebied van schrikdraad). Tevens werden er 

bomen gepland, zodat de paarden over enkele jaren heerlijk eronder kunnen schuilen. 

        Ons bedrijf is in het bezit van circa 42 hectare land, wat gedeeltelijk wordt gebruikt voor hooi en stro 
te oogsten, verder wordt het als weilanden voor de paarden gebruikt.  
       De directie van manege Grol bestaat uit Cees ( verantwoordelijk voor de stalling en paarden/

boxenverhuur),  
en Daan-Willem Beije (verantwoordelijk voor het kantine gedeelte). 

Vraag naar de mogelijkheden voor lessen en boxhuur via onderstaande adresgegevens: 

E. STOEL  TEGELWERKEN   

SANITAIR & TIMMERWERKEN   
Dijkweg 12  4327 AE Serooskerke 

Heeft anders dan in de advertentie op de kaft van deze  

Tureluur het volgende emailadres       

erik-stoel@hetnet.nl  

En de website www.aangepastgemak.nl  

             Welkom bij MANEGE GROL          Stoofweg 10, 4325 BB Renesse 

Tel: 0111-461623                                 info@manegegrol.nl                www.manegegrol.nl 

mailto:erik-stoel@hetnet.nl
http://www.aangepastgemak.nl
mailto:info@manegegrol.nl
http://www.manegegrol.nl
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Servicepagina 
 
Algemeen: 
Huisartsenpraktijk Simons – Bij de Vaate         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 Ser-
vicelijn. Door het invullen van het formulier op de website geeft u direct uw melding aan ons 
door. 
Het formulier vindt u op de site van de gemeente Schouwen –Duiveland. 
U kunt uw melding ook telefonisch doorgeven. Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag tus-
sen 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 
Iedere dinsdag komt de reinigingsdienst vanaf 8.00 u uw rolemmer legen. 
De even week de groene, de oneven week de grijze. 
 
Restaurant. 

HRC ‘de Schelphoek’ Serooskerkseweg 24  tel 0111-671212 
In het zomerseizoen is theetuin ‘het Tuijnhuis’ Oude Zandweg 6 open. 

 
Fritureluur 
Snackwagen aanwezig vanaf april t/m oktober. Juli en augustus iede-
re dag geopend, in de andere maanden op dinsdag gesloten. 
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Een heerlijk romige soep van prei met een fris-

se smaak van knolselderij en knapperig spek  

Ingrediënten  
½ knolselder ij  

200 gr prei (f i jngesneden)  
750 ml boui l lon  

Scheut room  
1 uit je  

1 eet lepel ol ie  
4 plakken katenspek  

croutons  
Materialen  
Staafmixer  

Bereiding  
Bak het spek krokant in een droge koekenpan en laat uit lekken op een keukenpapiertje. Schi l  
de knolselder ij  en snijd in blokjes. Snipper ook de ui. Fruit de ui aan in een soeppan met een 

klein scheutje ol ie.  Voeg de knolselder ij  toe en bak kort mee. Voeg dan ook de prei toe.  

 
 
 
 

 

 

 

Giet de bouil lon er bij  en laat 20 minuutjes zachtjes pruttelen. Pureer de soep glas met een 

staafmixer en roer de room er door. Serveer de soep in een glaasje of kommetje met een 

plakje gebakken katenspek en wat croutons. Garneer eventueel met wat verse prei .  

Suggestie voor uw kerstdiner. 

Voor en nagerecht. Hoofdgerecht mag u zelf verzinnen ! 

https://www.bing.com/images/search?q=kerst&view=detailv2&&id=9E800D1D2E521561B1567F7F197174A68D612082&selectedIndex=559&ccid=UsLaQpvs&simid=608009564682324336&thid=OIP.M52c2da429becbcb4d61d2891a5836e16o0
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Ingrediënten 
1/2 kopje sterke koffie 

260 gram opgeklopte slagroom 
250 gram mascarpone 

1 theelepel vanillesuiker 
Scheutje Baileys 

Cacaopoeder 
Paar blokjes pure chocolade 

Benodigdheden 
2 kleine glaasjes 

Rasp 

Bereiding 
Als je de sterke koffie net hebt gezet, laat hem dan even afkoelen. Roer de mascarpone samen met 
de vanillesuiker tot een glad geheel. Voeg dan al roerend beetje bij beetje de koffie en een scheutje 

Baileys toe. Spatel dan de slagroom erdoorheen. 

Neem 2 kleine glaasjes en schep een laagje van het mascarponemengsel erin, gevolgd door een dun 
laagje cacaopoeder. Herhaal dit tot het glaasje vol is. Eindig met het mascarponemengsel. Rasp de 

pure chocolade eroverheen en zet in de koelkast tot je het toetje serveert.  

 

 

 

https://www.bing.com/images/search?q=kerst&view=detailv2&&id=9E800D1D2E521561B1567F7F197174A68D612082&selectedIndex=559&ccid=UsLaQpvs&simid=608009564682324336&thid=OIP.M52c2da429becbcb4d61d2891a5836e16o0
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December 

17 Kerstbuffet     aanvang 11.30 u           kosten   € 15 

20 Tafelen in de Buurt   aanvang 11.30 u      kosten   € 5 

 

Januari  2017 

11 Crea     aanvang   19.30 u     kosten € 5 

14 Nieuwjaars High Tea  Aanvang  14.30 u     kosten  € 5 

24 Tafelen in de Buurt  aanvang   11.30 u        kosten  € 5 

 

Februari 

1    Herdenking Watersnoodramp 1953  aanvang 14.00 u 

8 Crea      aanvang 19.30 u           kosten € 5  

14 Tafelen in de Buurt                  aanvang  11.30 u      kosten € 5 

22 Algemene Vergadering   Dorpsraad        aanvang  20.00 u  

 

Maart 

8       Crea           aanvang 19.30 u       kosten € 5 

18     Straô 

 

 April 

5 Crea      aanvang 19.30 u       kosten € 5 

12 Paasklaverjassen    aanvang  20.30 u           kosten € 5 

17 Paaseieren zoeken   aanvang  11.00 u 

27 Koningsdag 

Kijk ook eens op de deur van het dorpshuis ,er zijn regelmatig nog andere 

activiteiten te doen! 



21  

Gerda van Wageningen bezoekt het dorpshuis. 

 

Donderdagmiddag 17 november bracht Gerda van Wageningen een bezoek aan                  

Serooskerke. 

Onder het genoot van koffie/thee en een bolus vertelde ze over haar werk als                     

streekromanschrijfster. 

Er waren ongeveer 30 aanwezigen. 

Gerda woont in de Hoekse Waard .Ze heeft 2 zoons 1 woont er in Londen en de ander bij 

haar in de buurt. 

Ze is opgegroeid in Rotterdam waar haar vader schipper was. 

In haar jeugd kwam ze veel bij haar oma en andere familieleden op Kerkwerve. 

Hier is haar liefde voor Schouwen-Duiveland ontstaan. 

Ze heeft veel met haar oma gesproken en daar haar inspiratie voor haar boeken uit gehaald. 

Van de bezoekers wilde ze iets over de watersnoodramp van 1 febr. 1953 weten. 

Haar nieuwe boek gaat hier over. 

Het manuscript ligt bij haar uitgever. 

Er kwamen wat verhalen over de watersnoodramp , de ene persoon had meer meegemaakt 

dan een ander. 

Haar nieuwste boeken liggen begin 2018 in de winkel. 

Gerda heeft 183 boeken geschreven maar stop er niet mee haar 

werk is haar hobby. 

Een andere hobby van haar is fotografie. 

Aan het eind van de middag konden we ons meegebrachte boeken 

laten signeren. 

Janny bedankt Gerda voor haar aanwezigheid met een bos          

bloemen en een applaus uit de zaal. 

Daarna ging ze naar huis met hondje Saartje. 

Ik vond het een gezellige middag bedankt hiervoor.  

Groeten van Marja Romijn-Hart. 
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De Kerstboom 

 
 
Bomen worden in vrijwel alle culturen op de 
een of andere manier vereerd. Bij veel voor-
christelijk volken was de eeuwig groene boom 
het symbool van groei, licht en bloei. Op oude 
afbeeldingen uit Babylon zien we Nimrod altijd 
met een groenblijvende tak in zijn hand. In 
Egypte was de palmboom een representatie 
voor de boomgeest Osiris. In Rome werd de 
dennenboom vereert en was verbonden met de 
god was Baal-Berith (=heer van de den). De 
spar was het symbool voor de Germaanse Mid-
winterviering. In Engeland en Amerika gebruikt 
men de mistletoe (ook vogellijm of maretak ge-
noemd) als symbool van vriendschap. In India 
versiert men bijvoorbeeld bananenbomen. Ook 
gebruikt men hier mangobladeren in plaats van 
hulst en olielampjes in plaats van kaarsen. In 
de vijfde eeuw dook de spar op als Boom des 
Levens in mysteriespelen in Germaanse ker-
ken. De boom werd behangen met appels (de 
zonde) en ouwel (de redding). Later werden de 
appels en ouwel vervangen door koekjes in al-
lerlei leuke vormen. In de negende eeuw ver-
bood Karel de Grote het opzetten van een 
kerstboom en in de tiende eeuw deed paus 
Martinus II hetzelfde in Italië. Pas in de zeven-
tiende eeuw dook de versierde spar weer in het 
openbaar op. Een aquarel uit 1601 vertoont St. 
Christophorus bij een boom vol etens- en drink-
waren, waar het kerstkind naar grijpt. En iets 
later, uit 1605, komt het bericht uit Straatsburg: 
men richt met Kerstmis een dennenboom in de 
kamer op en behangt die met veelkleurig ge-
knipt papier, appelen, oblieën, klatergoud. In 
de 18e eeuw wordt nog herhaaldelijk melding 
gemaakt dat voornamelijk de zeer rijke mensen 
een boom in huis plaatste. Pas in 1841 werd dit 
gebruik door Prins Albert de echtgenoot van 
Koningin Victoria ontdekt. Hij liet een grote 
dennenboom optuigen naar Duits voorbeeld en 
al snel volgde de Engelse adel en later ook de 
gewone burgers. Toen overigens in 1851 door 
een paar Duitse emigranten in Amerika, een 
grote "kerstboom" werd neergezet, vonden de 
bestaande kerken het zo'n vreselijke heidens 
gebruik dat men de minister er toe bewoog de 
kerstboom te laten weghalen. Ook het Vaticaan 
waarschuwde in de 19e eeuw tegen "de invoe-
ring van het heidense gebruik van de kerst-
boom" in Italië. In het begin van de negentien-

de eeuw zette deze traditie goed door in ons 
land. Heden (1999) koopt 45% van de Neder-
landse huishoudens (ruim 3 miljoen) een kerst-
boom. In zeven procent van de verkopen betrof 
het een kunstboom. 1,1 miljoen huishoudens 
had geen boom in huis. In de meeste gevallen 
ging het hier om eenpersoonshuishoudens. De 
boom met kluit wint terrein. In 1999 had 64% 
van de verkochte bomen een kluit. Er worden 
steeds duurdere bomen gekocht, zoals blauw-
sparren en de Nordmann-spar. De gemiddelde 
prijs van een boom met kluit was 21 gulden. 
Ruim eenderde van de bomen werd gekocht bij 
een tuincentrum, 17% bij een handelaar op 
straat en 16% bij de kweker. Het liedje: "o, 
dennenboom o, dennenboom, wat zijn uw tak-
ken wonderschoon", geeft wel aan dat de 
boom nog vereerd wordt. Het vereren van bo-
men of boomgeesten is al heel oud en is voor-
namelijk vanuit de noordelijke landen tot ge-
heel Europa door gedrongen. Zo vinden we op 
een Zweedse rotstekening zelfs een afbeelding 
dat men een boom meeneemt op reis per 
schip, om zo een voorspoedige reis te garan-
deren.  
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Publicatie in de          

Tureluur hoeft niet            

automatisch te          

betekenen, dat de re-

dactie of het bestuur 

van de Dorpsraad/ 

Dorpsgemeenschap 

het eens is met het   

gepubliceerde. 

Oplage:  150 stuks 

Verschijnt: 3x per jaar 

Voor donaties  

Iban NL26 RBRB 0919 9937 37 

T.n.v. Dorpsgemeenschap  

Serooskerke 

Email info@dorpsraad-serooskerke.nl 

website: 

 www.dorpsraad-serooskerke.nl 

en 

www.facebook.com/ 

serooskerkeschouwen 

Redactie: 

Anja de Glopper 

Janny Bom 

Foto’s 

Jan Kloet en 

Anja de Glopper 

 

De Tureluur in kleur 

ontvangen? 

Geef je email op ! 

Mail : 

info@dorpsraad-

serooskerke.nl 

Copy 

Inleveren 

Uiterlijk 

8 april 2017 

mailto:info@dorpsraad-serooskerke.nl
http://www.dorpsraad-serooskerke.nl
http://www.facebook.com/

