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Beste lezers,

.Voor inwoners van Serooskerke is het heel normaal: wonen in een klein dorp, zonder school,
zonder winkels, zonder politiebureau. Boodschappen doen we in een andere plaats en daar
gaan we ook naar de dokter, de tandarts of een
restaurant. Allemaal zaken die je normaal gewoon
in je eigen woonplaats doet.
Na ruim 2 jaar ben ik er helemaal aan gewend dat
dit zo is en in ik zie het niet eens meer als een nadeel. Natuurlijk geldt dit alleen als je tijd hebt en
vervoer naar alle voorzieningen. Ik kan mij voorstellen dat dit voor oudere en alleenstaande mensen toch weer anders aanvoelt.
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Gelukkig hebben wij in Serooskerke weer veel
zaken die andere plaatsen niet hebben; mooie
natuur vlak naast de Tureluur en de Oosterschelde, dichtbij strand en bos en mooie gebieden om
te wandelen en te fietsen.
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En er is best vaak iets te doen, na de Straô hebben we weer een aantal mooie activiteiten gehad
zoals de Koningslunch, de Zeehondensafari en
natuurlijk de Barbecue, deze keer midden op
straat aan een heerlijke lange tafel.
In deze Tureluur is er een terugblik te vinden over
deze activiteiten en op de website
www.dorpsraad-serooskerke.nl staan de foto’s,
dus neem vooral even een kijkje.
Na de hete zomer wens ik allen een mooi najaar
en veel leesplezier!

Jos Schroer
Voorzitter dorpsraad Serooskerke

1

23 Agenda
24 Service pagina
25 Eve mèkkere
28 Colofon

Van de Hervormde gemeente
Wanneer we deze kopij maken zijn de vakanties voor sommige mensen
reeds begonnen. Echter de grote vakantie is in volle gang als Tureluur uitkomt denk ik. We merken dit in de kerkdiensten, en u als dorpsbewoner
aan het verkeer dat er ‘s zondags is in het dorp. We kregen bericht van
sommige mensen die in onze regio jarenlang hun vakantie doorbrachten
dat ze vanwege ouderdom of ziekte dit niet meer kunnen. Vaak wordt dan
de caravan of vakantiehuisje verkocht. Jammer is dit maar zo gaat dat in
het leven. We worden ouder en dan kunnen we niet meer alles doen wat
we graag zouden willen.
We merken dat ook aan de eigen gemeenteleden , er zijn best wel wat zieken in onze gemeente, ook de ouderdom speelt hierin een rol. Zo komt het
dat sommige mensen niet meer naar de kerkdiensten kunnen komen. Het
doet de gemeente daarom goed als er jonge gezinnen bij komen, vaak ook
vaste gasten die een tweede woning hebben in de buurt. Ook onder de
dorpsbewoners zijn er die met ziekte te kampen hebben, we kennen ze en
we wensen hen zo mogelijk beterschap toe en kracht van God die kan en
wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood. Volkomen uitkomstgeven.
We zijn als gemeente blij en dankbaar dat we weer een nieuwe organist;
Dhr. Tim Adriaanse mochten ontmoetten.
U hebt natuurlijk ook vernomen dat onze predikant ds.van Belzen Serooskerke gaat verlaten. We vinden dit zeer jammer doch hebben begrip voor
zijn besluit. De ziekte van zijn vrouw en de bezoeken aan haar in het verpleeghuis in Vlaardingen kost veel energie. Dit betekend dat de kerkenraad
stappen zal zetten om een nieuwe dominee te zoeken .
Medeleven
De fam. P.D. Vliedland uit Ouddorp mochten op 7 juni jl. gedenken dat ze
50 jaar getrouwd waren. Een mijlpaal is een mensenleven. Veel kan er dan
gebeuren, mooie maar ook gebeurtenissen die je verdriet doen. En toch :
God droeg en draagt hen al die jaren, ook door de diepten heen Hij is het
die als het stormt in het leven ons de richting aangeeft. “Wat de toekomst
brengen mij geleidt des Heere hand”. Als we ons door de hand van God
laten leiden weten we dat we straks Thuis mogen komen.
De fam. W. Backhuys uit Kerkwerve mochten op 7 juni jl. eveneens gedenken dat ze 50 jaar getrouwd waren. Ook voor hen was en is de levensweg
niet zonder zorgen. De ziekte van Andrea geeft veel zorgen in hun leven.
Gelukkig kan ze thuis zijn met de mantelzorg van Wim. Belangrijk is dat we
in alle zorgen van het leven een Gids hebben, een Reisgids, de Bijbel,
waar we van op aan kunnen. Een Gids die ons op koers houd in dit drukke
leven en ons leert het pad van de Heere te bewandelen.
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De fam. v Staveren uit Scharendijke tobben al enige tijd met hun gezondheid. Mw. v Staveren is erg verzwakt door diverse kuren met medicatie en
onderzoeken. Haar man kan nog ondanks zijn beperking veel zorg geven.
Ook onze oude broeder J. Hofman uit Brouwershaven is al geruime tijd ziek.
Hij komt nog naar de diensten , maar voelt dat zijn krachten minder worden.
De families weten zich geborgen bij God voor tijd en eeuwigheid.
De kerkrentmeesters hebben vlakbij de ingang van de kerk de tegels opnieuw gelegd, deze waren verzakt en gaven problemen met het stallen van
fietsen. Er is ook besloten om een nieuwe cv ketel aan te schaffen. De oude
ketels geven nog als eens een storing. Ook denken de kerkrentmeesters na
hoe het water probleem in de kelder van de kerk is op te lossen. Dit is al
vele jaren een probleem. Zo proberen zij het kerkgebouw met hulp diverse
vrijwilligers in stand te houden. Aan de muur van de kerk, naast de hoofdingang links is een informatie kastje opgehangen door de kerkbeheerders.
Hierin is te lezen het rooster van predikanten welke voorgaan in de erediensten.
Zo past het ons als kleine gemeente om dankbaar te zijn voor alles wat er in
en om de kerk gaande is, we zijn niet zo groot maar een spreekwoord zegt
wie het kleine niet eert…
Ik moet denken aan wat ik eens las van die Urker visser aan het begin van
de vorige eeuw, hij viste wel, maar met het meest gammele bootje van het
hele eiland, op van alles nog wat. Hij was al jaren gelukkig getrouwd met
Marietje en ging iedere dag de Zuiderzee op om in het nodige levensonderhoud te voorzien.
Toen hij op een avond, na een lange dag vissen, de haven binnenkwam,
vroeg een voorbijganger belangstellend: „nou, heb je nog wat gevangen
dan?”, waarop de visser enthousiast antwoordde. „Jazeker,” zei hij: „ik had
een Petrusvangst!”, daarmee verwijzend naar Joh. 21:11. De voorbijganger,
nu toch wel wat nieuwsgieriger, vroeg daarop hoeveel hij dan wel niet gevangen had, waarop de visser twee kleine botjes (soort platvisjes) uit een
emmer te voorschijn haalde. „Wat,” vroeg de voorbijganger, „is dat alles?!”
„Ja,” zei de visser glunderend, „zo goed is de Heere
nou voor mij geweest vandaag, dat Hij niet alleen aan
mij, maar ook aan mijn lieve Marietje gedachtig is geweest!” Ja, Wie het kleine niet eert.. hé… We zijn een
kleine gemeente maar rijk en groot door het geloof
Christus.
Namens de kerkenraad, B v.d. Linde.
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Heidi’s mijmeringen
Herfststorm
De herfst vordert.
Dagen worden korter
Een dappere storm raast over het land
Grote zon doorlichte wolken jagen voorbij
Deze kruien op aan het einder
Om daarna te worden uiteen geslagen.

Dagen en nachten houdt de stormstand
Om uiteindelijk zijn temperament
te moeten prijsgeven.

Heidi

•

Wolken zeggen iets over de atmosfeer

•

De lucht zit vol met waterachtige bolletjes , ze zijn rond en
spectaculair [Mamawolken]
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Beste inwoners van Serooskerke.
Hierbij wil ik graag een klein stukje schrijven over het onderhoud van ons
lieflijke dorpje.
Wij, als dorpsraadleden, hebben heel wat naar de gemeente gebeld, gemaild
en zelfs geappt betreft het snoeien van onze heggen en het onkruidvrij maken van ons dorp.
Aangezien het volgens de gemeente was uitbesteed aan derden liet het
snoeien enorm lang op zich wachten.
Het zag er gewoon zo onverzorgd uit dat als ik persoonlijk het dorpje binnen
kwam ik direct de gedachte kreeg van, wat ziet het er armoedig uit.
Het onkruid stond hoog, al het groen ging verdorren door de droogte, kortom,
het was verschrikkelijk.
Na veel geduld werden dan toch de heggen gesnoeid en het dorp gedeeltelijk onkruidvrij gemaakt.
Nu heb ik een verzoek aan alle bewoners.
Hoe fijn zou het zijn als iedere bewoner het onkruid wat in de tuin, op de
stoep, voor het huis op straat zou bijhouden en zou zorgen dat het er
allemaal verzorgd uit zag.
Dat, ook als is het een stukje tuin van de gemeente, je het wil sproeien zodat
de prachtige hortensia's, rozen etc. niet dood zouden gaan van de dorst.
Dat bewoners, die het niet zelf kunnen, wellicht een beroep kunnen doen op
medebewoners die nog wel in staat zijn om dat klusje te klaren.
Wat zou ons dorp er dan toch geweldig uitzien. Verzorgd, vol bloemen,
prachtige bomen en nu verzorgde heggen.
Ik hoop echt van ganser harte dat wij ons daar allemaal hard voor willen maken en dat we volgend jaar als alles weer gaat groeien en bloeien wij trots
kunnen zijn op ons dorp.
Vriendelijke groet.
Tosca Loose.
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Lieve mensen,
Zaterdag 23 juni was het weer zover; tijd voor de jaarlijkse BBQ van Serooskerke .
Wat hebben wij met z'n allen gehoopt op een droge en zonnige dag. En dat
geluk hadden wij.
Met een vest aan konden wij zeker naar buiten en rond 15.00u werden alle
tafels en stoelen naar buiten gebracht.
De tafels ,die ik altijd op de tv zag in de vorm van de reclame van Boursin,
zag ik hier werkelijkheid worden.
Het leek wel Frankrijk of Italië met de lange tafel midden op straat en de
mooie kerk op de achtergrond Het was een gezellig gezicht.
Onze cateraar, de Maarstraat heeft de BBQ weer prima verzorgd en
iedereen heeft heerlijk gegeten.
Na een poosje begon het toch wat fris te worden en werden de tafels en
stoelen weer naar binnen gebracht.
Een deel van de deelnemers ging in de kerktuin een gezellig
spelletje "KUPPEN" en de anderen gingen gezellig binnen kletsen en naar
het voetbal kijken. Want als je zo stil zit wordt het toch wel wat frisjes,
dat heb je snel aan de kust.
Een mooie middag en avond, we kunnen terug kijken op een gezellig
evenement.
Hartelijke groet.
Tosca Loose.
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Een laatste groet.
De meesten van u zullen wel op de hoogte zijn: Uw dorpsdominee gaat u
verlaten. Een korte terugblik op de dorpsbewoners en het dorp zelf, met kerk
en pastorie. Het was goed toeven hier in het pittoreske plaatsje, waar het
dorpshuis een centrale plaats inneemt, als ontmoetingsgebeuren voor de
dorpsbewoners. Goed georganiseerd en met prettige mensen die het beheren. Ook als kerkgenootschap zijn we dankbaar voor de goede contacten.
Sowieso was het prettig omgaan met elkaar.
Al zijn de dorpsbewoners veelal geen kerk-betrokkene, ze gunnen ons een
goede plek in het ‘lieflijke’ kerkje: de ruimte om als christelijke gemeente bijeen te komen, en ons geloof te belijden en uit te zingen.
Ook de watersnoodherdenking in februari heeft een centrale plaats in de harten van de dorpsbewoners.
Mooi omdat met velen te delen. En verder voorziet de dorpskrant ‘De Tureluur’ in de behoefte contacten met de dorpsgenoten te onderhouden. Ik denk
dat dat erg belangrijk is.
Een paar vrolijke noten die ik me zal blijven herinneren :
- Een autobestuurder die zijn raampje opende en naar het winkelcentrum
vroeg. Zelden wordt me de weg gevraagd, maar dan hier in dit ‘dorpske’
vraagt men naar…… Hij moest in Serooskerke op Walcheren zijn en was uit
Middelburg hierheen komen rijden.
- Een prominente Serooskerkenaar vertelde mij, dat soms ‘rare vogels de tijd
verstoren’ in ons dorp. Het gaat hier om kraaien die en masse de torenklok
behuizen en zo de tijd in verwarring brengen.
Dat vind ik in overdrachtelijke zin een leuke woordspeling: ‘rare vogels die de
tijd verstoren’.
Je hebt soms van die zwarte kraaien nodig om stil te staan bij de tijd.
Nu is dan de tijd gekomen om definitief met emeritaat te gaan. Zo heet de
pensionering bij een predikant. Het waren maar twee en half jaar. Maar ze
zullen mij net zo heugen als de vorige gemeenten die ik veel langer heb gediend. Het was goed hier te zijn als medebewoner onder u.
Ik ben, denk ik, voor velen een dorpsdominee geweest als-zijnde mens onder
de mensen.
Dat heb ik van mijn Meester geleerd. Als gelovige belijden we, dat God mens
is geworden in Zijn Zoon, onze Here Jezus Christus. God-met-ons in een
mensengedaante. Wij zijn niet meer dan onze Meester. Hij was ,zonder zich
te onderscheiden, de meest nabije onder ons.
Zo wilde ik dorpsbewoner en tegelijk dominee zijn. Wellicht word ik zo nog
een tijdje herinnerd?
Dankbaar kijk ik terug op mijn aanwezigheid onder u.
Met een hartelijke groet van ds. Jan van Belzen
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Zeehondensafari 24 mei
Na jaren was het dan toch weer zover! Het jaarlijkse busreisje georganiseerd
via de Dorpsgemeenschap. Door samenwerking met Ons Clubje uit Scharendijke, was het mogelijk een bus (van de AMZ) vol te krijgen, met als bestemming Sint Annaland. Daar werd tegen 14 uur ingescheept op de Frisia 2
en was er ontvangst met koffie, thee en een flinke punt gebak. Daarna werd
koers gezet naar de Oosterschelde om naar de Roggenplaat te varen waar
we ons konden vergapen aan de daar rustig zonnende zeehonden. Het was
mooi helder weer, dus ze waren heel goed te zien. Velen van ons klommen
naar het bovendek en hadden een prachtig uitzicht over het water. Is weer
eens wat anders dan vanaf de dijk het water opkijken.
Op de terugweg werd de koffie ingeruild voor (meestal) iets sterkers in een
glaasje en ging het gezellig kwebbelen gestaag door. Rond half 6 konden
we weer de bus in en vervolgde de reis naar Woensdrecht om daar bij partycentrum Non Plus Ultra aan te schuiven voor het diner. We werden bijzonder
hartelijk ontvangen en het drie gangenmenu was van voor tot achter verrassend en feestelijk bereid! Aspergesoep, kipfilet met diverse verse groenten,
gebakken aardappelen en friet, en niet te vergeten het dessert van ijs, slagroom met warme chocoladesaus erover, binnengebracht met veel vuurwerk!!
U gaat toch volgend jaar ook (weer) mee als u dit leest?
Voldaan en best een beetje moe werd de thuisreis ingezet, met onderweg
flinke onweersbuien (achteraf de laatste regen tot nu?). De pet ging rond
voor onze geweldige chauffeuse en eenmaal terug in Serooskerke namen
we afscheid van onze Schaerendiekse medereizigers en we waren het allemaal eens: dit is voor herhaling vatbaar!!
We bedanken Ons Clubje voor het organiseren van dit reisje en wie weet
doen we het volgend jaar andersom, we houden de contacten warm hierover.
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Wij zijn verhuisd! Adres nu :
Duinzoom 1 4325 HA Renesse
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Ik heb namens de dorpsraad het kopje "lief en leed" onder mijn
beheer. Ik doe enorm mijn best om een ieder waar mindere tijden, of waar een felicitatie op zijn plaats is ,een bezoekje te
brengen. Dat lukt over het algemeen best goed maar soms ben
ik niet van een bepaalde situatie op de hoogte
Dus dan zal waar nodig geen reactie komen vanuit de dorpsraad. En dat spijt ons dan bijzonder.
Hierbij wil ik een oproep doen om mij even te
contacten wanneer iemand wat hoort , leuk of
minder leuk Men mag mij ten alle tijden bellen
onder ons telefoon nr. 852491 of onder
0610307864.
Lieve groet.
Tosca Loose namens de dorpsraad
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Deze keer weer een recept op verzoek dat gemaakt is bij
Tafelen in de buurt .
Pauls Kip kerrie
Ingrediënten 4 personen.
500 gr kipfilet in blokjes
Flinke ui ,teen knoflook
Bakje champignons
1 rode paprika
Soja saus naar smaak
tl paprika poeder
olijfolie
sambal naar smaak
3 eetlepels kerriepoeder
Gemberpoeder ,laos en sereh naar smaak
Koks of kookrook
Maizena of allesbinder
Kippenbouillon van een blokje
Bereiding
Snij de ui, knoflook paprika en champignons .Fruit de ui en knoflook en bak
vervolgens de kipblokjes mee .Kerrie en paprikapoeder even mee bakken
Voeg de champignons en paprika toe en bak het geheel gaar onder het toevoegen van de overige kruiden en sojasaus
Doe er de koksroom bij, breng aan de kook en doe er de bouillon bij afhankelijk van de hoeveelheid saus die je wil hebben.
Binden met maïzena of allesbinder. Eventueel naar wens nog wat ananas
stukjes toevoegen.
Trucje ,als de saus te scherp is of te zout ,wat gember sap of honing toevoegen.
Eet smakelijk
Paul
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Wijn en bloemen.
Toen wij in Maart tijdelijk in Serooskerke kwamen wonen, stond al vrij snel Tosca Loose met haar hondje
voor de deur met een fles wijn die ze namens de
Dorpsraad kwam brengen. Wat een leuke verrassing!
Dat hadden wij helemaal niet verwacht als tijdelijke
bewoners.
En toen ze ook nog onlangs bloemen kwam brengen
voor mijn man, die een knieoperatie had ondergaan,
waren wij weer verrast, wat een attent dorp is Serooskerke.
Wij hebben het enorm gewaardeerd, het was jammer
dat we niet konden deelnemen aan de barbecue vanwege de operatie van mijn man, we waren het zeker
van plan geweest. Maar wie weet, volgend jaar?
Hartelijk dank dorpsraad namens
Wim en Ineke Ras
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Even bijpraten over de ontwikkelingen rondom HRC De Schelphoek
en de Fritureluur.
Eerst een paar jaar terug in de tijd:
De gebiedsvisie voor de Schelphoek die in 2014 in de inspraak was gebracht met een concreet plan voor een ‘zorgresort’ deed veel stof opwaaien. Heftige reacties van voor- en tegenstanders waren het gevolg. Naar
aanleiding van deze reacties heeft de gemeenteraad in december 2014
besloten om een nieuwe verkenning uit te voeren naar de mogelijkheden
van het gebied de Schelphoek. Met overheden, eigenaren, ondernemers,
dorpsraad, betrokken organisaties, belangengroeperingen en bewoners is
in 2015 een proces gestart om te verkennen welke bebouwingsmogelijkheden en ontwikkelingsmogelijkheden er dan wel zijn.
Dit traject heeft geleid tot een nieuwe gebiedsvisie voor het Schelphoekgebied die door de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland in december
2016 is vastgesteld.
Daarbij is het volgende kader bepaald:
•
•

•
•

•

De natuurlijke en landschappelijke uitstraling van het gebied
Schelphoek blijft behouden
Op de locatie waar momenteel HRC De Schelphoek staat mag
nieuwbouw gerealiseerd worden in lintbebouwing. Deze nieuwbouw
mag bestaan uit 2 bouwlagen met daarboven een kap-dakconstructie
waarbij het is toegestaan dat de kap boven de dijk uitsteekt
Ter vervanging van de huidige standplaats van Fritureluur wordt een
bouwblok toegekend voor een permanente snackbar.
Het initiatief ligt bij betrokken (markt) partijen , de gemeente wacht
initiatieven af, geeft partijen de ruimte en neemt een regisserende rol
op zich.
De gemeente zal het initiatief nemen om (markt)partijen bij elkaar te
brengen. Het doel daarvan is om samen met deze partijen tot het
volgende resultaat te komen:
Het gebied rond het havenplateau wordt geschikt gemaakt voor
dagrecreatie, met in ieder geval een toiletvoorziening;
De botenhelling wordt aangepast zodat deze voldoet aan de
huidige eisen;
Het strandje wordt toegankelijk gemaakt voor kleinschalige
dagrecreatie.
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Het lijkt er misschien op dat er sinds dat raadsbesluit weinig meer is gebeurd. Maar schijn bedriegt. Zowel Rijk en Margreet Bosland van HRC De
Schelphoek als ook Mikèl en Sabine van der Salm van de Fritureluur hebben de handschoen opgepakt en zijn met voortvarendheid aan het werk
gegaan. Veel zaken zijn de revue gepasseerd; technische aspecten, financiering, bedrijfseconomische haalbaarheid etc. etc. Daarbij is het niet alleen
gegaan om de uitwerking van hun eigen plannen, maar ook om zaken die
beide bedrijven in gezamenlijkheid willen ontwikkelen.
Goed om dat even kort toe te lichten: Volgens plan gaat de Fritureluur zo’n
50 meter verderop aan de westkant van de stoplichten nieuwbouw realiseren. Dat betekent dat aan de oostkant HRC De Schelphoek zit en Fritureluur 2.0 aan de andere kant. HRC De Schelphoek en Fritureluur willen in
samenspraak met gemeente en Staatbosbeheer in “het bos” tussen hun
bedrijven in, een goed ingepaste parkeergelegenheid realiseren (dus niet
zomaar strak asfalt) en verder moet er een nieuwe toegangsweg worden
aangelegd naar parkeerterrein en de bedrijven, omdat de huidige afslag
vanaf de N57 gaat verdwijnen.
Achter de schermen is in goede harmonie aan deze gezamenlijke planontwikkeling gewerkt. Toch ziet het er naar uit, dat ondanks alle positieve
inspanningen de uitvoering nog wel even op zich zal laten wachten.
Daaraan liggen verschillende factoren ten grondslag. Rijk en Margreet
Bosland zijn tot de conclusie gekomen dat zij ‘niet meer de leeftijd hebben’
om een zeer ambitieus plan zoals het ontwikkelen van een nieuw hotelrestaurant met 30 – 40 kamers zelf uit te gaan voeren. Maar ………….nog
jong genoeg zijn om iets nieuws te beginnen. Ze hebben recent ‘Pension
Plompetorenzicht’ overgenomen en exploiteren deze zomer zowel HRC De
Schelphoek als Plompetorenzicht. Zij blijven echter ook proactief betrokken
bij het ontwikkelen van het nieuwe hotel-restaurant. Ze zijn graag bereid
om zich tot het uiterste in te spannen om de nieuwbouwplannen van de
grond te krijgen. Er hebben inmiddels gesprekken plaatsgevonden met een
projectontwikkelaar die serieuze plannen heeft om de uitvoering en exploitatie van dit hotel-restaurant ter hand te nemen. Na het zomerseizoen zullen deze ontwikkelingen geconcretiseerd worden.
Deze koerswijziging impliceert, dat de nieuwbouw van HRC De Schelphoek
een zaak van langere adem wordt, waarbij uitvoering binnen enkele jaren
niet realistisch is. Gezien de bovengenoemde gezamenlijke aanpak van
verschillende aspecten, betekent dit dat ook de nieuwvestiging van de
Fritureluur op de beoogde locatie met dezelfde termijn moet worden uitgesteld.
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Deze koerswijziging impliceert, dat de nieuwbouw van HRC De Schelphoek
een zaak van langere adem wordt, waarbij uitvoering binnen enkele jaren
niet realistisch is. Gezien de bovengenoemde gezamenlijke aanpak van
verschillende aspecten, betekent dit dat ook de nieuwvestiging van
de Fritureluur op de beoogde locatie met dezelfde termijn moet worden uitgesteld.
Mikèl en Sabine hebben laten weten dat zij vanuit hun bedrijfsvoering deze
periode van uitstel niet kunnen velen. De huidige snackwagen is verouderd
en te klein. Om kwaliteit te kunnen (blijven) bieden, zouden ze graag zo
spoedig mogelijk een vaste en definitieve locatie willen inrichten. Nu dat op
korte termijn niet mogelijk is, heeft de Fritureluur enige tijd terug bij de gemeente een aanvraag ingediend om met ingang van 2019 op de huidige
locatie enkele tijdelijke units te mogen plaatsen. Vanuit de Fritureluur wordt
er vurig op gehoopt, dat het college van B & W met deze ‘tijdelijke nieuwbouw’ voor de Fritureluur kan instemmen.
Verder is nog van belang om te melden, dat enige tijd terug per raadsbrief
aan de gemeenteraad is meegedeeld, dat de gemeente over verbetering
van de bereikbaarheid in de baai naar de trailerhelling en de verbetering
van het strandje in gesprek is met Rijkswaterstaat, Provincie en Staatsbosbeheer.
Gelukkig maar, want het zou jammer zijn als de verantwoordelijkheid voor
de kwaliteitsimpuls voor het Schelphoekgebied enkel en alleen bij de
(horeca) ondernemers zou worden neergelegd, terwijl de betrokken overheidsinstanties (Gemeente, Waterschap, Staatsbosbeheer) met de armen
over elkaar zouden blijven toekijken. Goed dus om vast te stellen dat ook
die partijen hun verantwoordelijkheid willen nemen. Het Schelphoekgebied
verdient dat!!

18

Donderdagmorgen 26 juli 2018.
Net stap ik mijn huisje binnen met de blauwe deur aan de Schoolstraat, na
een lange rit vanuit Hoorn waar de jaarlijkse weversmarkt heeft plaatsgevonden, als mijn telefoon “pling” zegt. Eerst koffie en dan kijken wie wat van mij
wil. Het is Anja de Glopper. Of ik een stukje wil schrijven over de reanimatie
cursus die we enkele weken geleden hebben gevolgd in het dorpshuis.
Deadline: dit weekend ! Ja maar de auto moet nog leeg worden gehaald,
alles weer netjes in het atelier worden gezet ([na dat deze ook eerst weer
een schoonmaakbeurt heeft gehad. ] Auto geheel leeghalen en schoonmaken, want morgen ga ik mijn nieuwe
bus ophalen…………… Druk druk
druk…..
Dus antwoord ik: “Ja hoor dat doe ik
wel ”.
Op de dinsdagavonden 19 en 26 juni
volgde onderstaande schrijfster met
enkele dorpsgenoten een reanimatiecursus in ons eigen dorpshuis, gegeven
door Ineke Tanis. Ineke bleek een gezellige “tante” te zijn die de cursus met
de nodige humor gaf. Ons regelmatig omduwend of erin luizend brachten wij
de leerzame en beslist niet saaie avonden met elkaar door. Heel veel vragen
werden er beantwoord en besproken en er werd uiteraard op poppen geoefend, zowel met onze handen en met het aansluiten van de AED, die buiten
aan het dorpshuis hangt.
Al moest ik zelf wel letterlijk voor de 2e avond, half slapend van de bank worden gehaald door één van de medecursisten, daar ik het natuurlijk weer helemaal was vergeten. Kunnen daar misschien ook cursussen voor gegeven
worden in ons dorpshuis ?
Ikzelf krijg wel om de 2 jaar bij mijn werkgever een opfriscursus Bedrijfshulpverlening, maar wilde toch graag meer over het reanimeren leren. En dat is
zeker in deze 2 avonden gelukt.
En nu maar hopen dat geen van ons allen het ooit in de praktijk hoeft uit te
voeren, en wens ik u verder nog een gezonde en zonnige zomer toe.
Groetjes
Kiki Strooker.
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Wat is er allemaal in het dorpshuis te doen?
Maandag
9.00 tot 10.30 Yoga (september t/m juni)
19.15 tot 20.45 Yoga (september t/m juni)
Info: Yoga Schouwen-Duiveland;
Jacqueline Piket : 0633 752233
Dinsdag
14.00 tot 15.00

15.15- 16.30

Bewegen op muziek voor 50+
(september t/m mei)
Info: Allévo; info@allevo.nl
of via Dorpshuis
Koersballen voor 50+ (september t/m mei)
Info: Janny Bom, jannybom@zeelandnet.nl

Woensdag
13.00 – 17.00 Recreatief Biljarten
Info: Dorpshuis Serooskerke:
dorpshuisseroos@zeelandnet.nl
19.00-22.15

Donderdag
Vanaf 19.00

Stijldanslessen ( beginners/gevorderden)
Info: Dansclub Schouwen-Duiveland;
dansclubsd@hotmail.com

Recreatief Biljarten
Info: Dorpshuis Serooskerke.

Op zondagochtend is er regelmatig koffiedrinken na de diensten
van de Hervormde Gemeente Serooskerke;
Info: www.hervormdserooskerke.nl
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September
28 Najaarsreisje
Oktober
2 Crea
13 Sjoelavond
17 Herfstklaverjasavond
Halloween
November
3

Mosselavond

6

Crea

24 Sinterklaasfeest
December
7

Intratuin Halsteren

11 Crea
19 Kerstklaverjasavond
22 Kerstbuffet
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Servicepagina
Algemeen:
Huisartsenpraktijk Simons – Bij de Vaate
HAP
Wijkagenten F. Hullekes / D. de Vries
Alarmnummer

0111-461280
0900-1585
0900-8844
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 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 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
In de oneven weken wordt op dinsdag de GFT opgehaald en op woensdag het
Plastic . In de even weken wordt op dinsdag het restafval opgehaald.
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 iedere dag geopend, in de andere maanden op dinsdag gesloten.
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Eve mèkkere
Ier een gedicht in nog wat zinnen in ut Zeeuws die julder kunne gebrùùken
om iemand uut ‘Olland wat Zeeuws bie te briengen
Den oest is bienae riepe
Den oest is bienae riepe
’t Land liekt un lappedéken
Die èè’l de wieje polder dekt,
Netjes is glad’estreeke.
‘’ k zie aol de halmen ,goud in geel
Mèè soms wah groen dae tussen,
Bie de dulve an de kant
De korenblommen als un blauwe rand
Oe mooi is dan ons polderland
As ut zoh leid te wachte
As strak de boer de oest,
Binne aelt mee karrevrachten.
Van straomen korrels as glanzend goud
Dan vreet de combienn
Die mooie lappedeken kael
Mee ronkende machienen
Ik weet ut weh ,zo hoort ut ok
Zoh ,moet ut ok weh gae
Mah ik vind ut toch zoh mooi om die oest nog op ut land te zieh stae
Noe de zinnen ,de vertaelieng staet in de volgende Tureluur,
Die binne binne binne binne mah die buute binne binne buute.
De huus hooj mi kluuten nae de puuten in de dulve.
Un mohhe kan weh vliehen me un vliehe nie mohhen.
Stok over blok gae.
De herdienen ange op de sponge.
De groetenisse Jaone

25

Dansclub
Schouwen-Duiveland
Danslessen voor alle leeftijden

Altijd al willen leren stijldansen? Grijp nu je kans!
Iedere woensdagavond geven wij stijldanslessen voor
iedereen die nog nooit gedanst heeft tot Topklasse.
Stap gezellig binnen en vraag naar de mogelijkheden!

1e jaars van 19:00 tot 20:20
2e jaars van 19:40 tot 21:00
3e jaars van 21:00 tot 22:20
Op zoek naar een leuke activiteit op zaterdagavond?
Bezoek voor een avond vol gezelligheid ons

Danscafé

Nog nooit gedanst of gewoon zin in een lekker drankje
aan de bar? Van harte welkom.

Gratis entree!
Aanvang 20:30

Kijk op onze
website voor de data.
Bij ieder Danscafé hebben we een thema, houdt
onze website in de gaten
voor een actueel overzicht
van de thema’s inclusief
uitleg.
Dorpshuis Serooskerke
(SD) Dorpsplein 13

www.dansclubsd.com 0630092990
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•

Paardrijlessen door deskundige instructie

•

Strandritten onder begeleiding

•

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

Stoofweg 10, 4325 BB Renesse
Tel: 0111-461623
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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.

Redactie
Janny Bom
Dorpsweg 23
4327 AA Serooskerke
0111-671422 - 0638190465
jannybom@zeelandnet.nl

Oplage:

200 stuks

Verschijnt: 3 x per jaar
Donaties kunt u overmaken op rekeningnummer
NL26 RBRB 0919 9937 37
T.n.v. Dorpsgemeenschap
Serooskerke
Wilt u contant doneren?
U kunt dan uw donatie in een envelop afgeven bij het dorpshuis
Email:

info@dorpsraad-serooskerke.nl

Website:

www.dorpsraad-serooskerke.nl

Facebook: www.facebook.com/serooskerkeschouwen

Kopij inleveren volgende Tureluur
De Tureluur in kleur
ontvangen?
Geef je email op !
Mail :
jannybom@zeelandnet.nl
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