Tureluur
Augustus 2019
Lekker even uitrusten…..

Inhoud

.Het is heerlijk weer vandaag, een mooi zonnetje en

1 Voorwoord

een zacht briesje. Beter dan de enorme hitte van de
afgelopen tijd. Tijdens Concert at Sea werden soms
temperaturen gemeten van rond de 40 graden en nu
als ik dit stukje schrijf, in de tuin, gelukkig weer een
beetje minder.
We zitten op de helft van het jaar 2019 en kunnen als
Dorpsraad met plezier terugkijken op de 1e helft. De
activiteiten die we hebben georganiseerd werden
goed bezocht en de deelnemers die ik gesproken heb
waren gelukkig erg tevreden over wat er is georganiseerd.
Vooral de BBQ was weer een hoogtepunt met veel
gezelligheid en erg goed verzorgd door de cateraars
van de Maarstraat uit Zierikzee.
De Dorpsraad is ook erg blij met alle goede gaven die
u heeft gedaan, dit is voor ons een mooie financiële
ondersteuning maar vooral een blijk van uw betrokkenheid en instemming.
Vanaf eind augustus pakken we de draad weer op,
we gaan de website aanpassen en actueel maken, al
onze adverteerders opnieuw benaderen en op de site
vermelden, uitstapjes en activiteiten in het Dorpshuis
organiseren en nog veel meer.
We hopen u straks ook weer te mogen ontmoeten bij
één of meerdere activiteiten.
Maar eerst even lekker uitrusten, fijne zomer gewenst!
Jos Schroer
Voorzitter van de Dorpsraad.

1

2 Hervormde Gemeente
8 Kleurplaat
9 Prijsvraag
10 wist u dat
11 Dorps BBQ
12 Reisje
13 Bedankjes
14 Strao
16 Recept
17 Prikbord
20 Dorpshuis activiteiten
21 Agenda
22 Service pagina
23 Eve mèkkere
24 Colofon

Van de Hervormde Kerk
Als deze Tureluur uitkomt is de zomer volop in gang.
Merkbaar in de kerkdiensten dat er al veel vakantiegangers zijn in deze regio in en om ons dorp. Ja ook in
ons dorp, want van de camping in Serooskerke ontmoeten we steeds de vaste gasten die hier geruime tijd verblijven. In de zomer zijn we eigenlijk één grote familie,
mensen komen van heinde en ver om het Woord van
God te horen. We zijn dankbaar dat dit nog steeds mogelijk is, ook in Serooskerke. Sommige gasten vragen wel eens hoe het komt dat zo’n kleine
gemeente het volhoud. Daar is maar één antwoord op ”Door Gods trouw”.

Door Zijn Woord dat zondag aan zondag wordt verkondigt. Een eredienst
met een sobere liturgie waarin het alleen gaat om de eer van God en om
Zijn WOORD. Er is van alles en nog wat te bedenken om het gezellig te
maken in de dienst. Dat is echter allemaal achterhaald en zal geen stand
houden.
Blij zijn we en dankbaar dat we straks weer een nieuwe predikant mogen
begroeten, op D.V. 7 juli zal de bevestiging en intrede zijn in de kerk van
Haamstede. Ons kerkje is te klein om de te verwachten mensen te ontvangen. We kunnen alleen maar zeggen dat de Heere goed voor ons is als
gemeente van Serooskerke dat we zo snel eigenlijk weer een eigen dominee mogen hebben…Als kerkelijke gemeente hebben we ook met tegenslagen te kampen. Teleurstellingen, rouw , verdrietige omstandigheden
(anders gezegd: tegenwind) worden ook gelovigen niet bespaard. We denken aan de fam. van Staveren uit Scharendijke, het is alweer een hele tijd
dat Anne en Arie met ziekte hebben te kampen. mw. Janna Mijnders uit
Stellendam, de moeder van onze organist Matthijs, haar levensweg is op
deze hoge leeftijd moeilijk en er zijn veel zorgen, ze verblijft in een verzorginshuis . Mw. Andrea Backhuys uit Kerkwerve is al reeds enige tijd
ziek, daarbij komt ook nog dat haar man knieproblemen heeft. We denken
aan de gemeenteleden die verzorgings of verpleeghuis verblijven, de Fam
A.P. Boogerd , Jan de Meij, beiden in de Duinen van Haamstede. Nelly vd
Linde in de Wieken te Zierikzee…. Ook was er vreugde in de gemeente,
De fam. H v Effrink uit Zierikzee mochten gedenken dat ze 50 jaar waren
getrouwd, dankbaar zijn ze dat ze dit mogen beleven. Echter ook een
tegenslag bij deze familie, Mw.J.v Effrink moest worden opgenomen in het
ziekenhuis, na onderzoek bleek een ernstige ziekte de oorzaak van de
klachten te zijn, op dit moment ondergaat ze een zware chemotherapie, en
mogelijk later een operatie. Zo ook vreugde bij de fam. B vd Linde uit
Haamstede, ook zij waren 50 jaar getrouwd. Op 25 mei mocht de fam. A
vd Hoek uit Kerkwerve gedenken dat ze 40 jaar in de echt zijn verbonden.
De Heere spaarde en bewaarde de jubilerende echtparen voor elkaar…
Soms kunnen er omstandigheden zijn in je leven dat je het niet meer ziet
zitten, ze je maken en verdrietig, je raak ervan in de put. Het is immers
niet altijd alleen vrolijkheid wat we in het leven tegenkomen.
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Daar weten sommige dorpsbewoners ook van mee te praten. Juist in die
omstandigheden hebben we een Heiland, Die naar ons omziet en tot ons
zegt: "Zijt wel-gemoed, Ik ben er bij!". Hij is de Hogepriester, Die voor ons
bidt en Die ons te hulp komt in onze zwakke momenten, wanneer wij naderen tot Zijn genadetroon (Hebr. 4:14-16). Hij schenkt verkwikking, troost en
tilt ons er weer bovenuit. Hij bemoedigt ons door Zijn troostrijke woorden
vanuit de Schriften. Hij schenkt ons kracht om door te gaan. Hij draagt ons
door de moeilijke tijden heen. Hij is (naar Zijn belofte) met ons, wanneer wij
op Hem zien (Matth. 28:20)………..
Bestaat God wel? Dit vroeg een man eens aan mij. En of ik het kon bewijzen. Ik zei dat ik dat niet kon, ik wees en vertelde hem uit de Bijbel. “Maar
kunt u bewijzen dat God niet bestaat”? vroeg ik aan hem. Dat kon hij natuurlijk ook niet..
Ik moest denken aan het volgende verhaal:
Een man ging naar de kapper om zijn haar en baard te laten knippen. Ze
begonnen te discussiëren en spraken over vele zaken. Al gauw kwamen ze
bij de bekende vraag of God wel bestaat. De kapper zei: “kijk, ik geloof niet
dat God bestaat.” “Waarom zeg je zoiets”? vroeg de man. Nou, iemand
hoeft alleen maar naar de wereld te kijken en hij zal zien dat
dat God niet bestaat. Als God echt bestaat, zouden daar dan zoveel zieke
mensen zijn? Zouden daar zoveel gehandicapte kinderen zijn? Nee, als Hij
echt bestond, zou er geen ellende zijn op de aarde. Ik kan me niet voorstellen dat een God dit allemaal kan toestaan. De man was even stil maar zei
verder niets. De kapper was inmiddels klaar en de man verliet de zaak. Onderweg naar huis zag hij een oude man op straat met heel lang haar en ongetrimde baard. De man ging onmiddellijk weer terug naar de kapperszaak
en zei tegen de kapper: “KAPPERS BESTAAN NIET!” “Maar ik ben toch
een kapper en ik sta hier vlak voor je,” antwoordde de kapper. “NEE!”
Schreeuwde de cliënt. “Kappers bestaan gewoon niet. Als zij echt bestonden, zouden er geen mensen meer rond lopen met lang haar en ongetrimde
baarden op de wereld.” De kapper antwoordde: “Ach, wij kappers bestaan
zeker wel. Het zijn gewoon de mensen die niet naar ons komen.”… “Exact!”
ging de man verder. “Dat is het hem nou juist. God bestaat ook zeer zeker
wel. Het zijn juist de mensen die niet naar Hem gaan en Hem niet opzoeken. En daarom is er zoveel ellende op de aarde…. Laten we daarom de
Heere God ernstig zoeken en als we zoeken zullen we Hem zeker vinden!
Namens de kerkenraad, B vd Linde.
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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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Heidi’s mijmeringen
Fiets met plezier
Waarom recreant staar je verbijsterd
Naar de massa fietsers in ons land .
Het ligt duidelijk voor de hand .

De fiets is op eigen initiatief
Een onmisbaar snorrend vervoermiddel
Door regen en wind
Onthoud : Fietsen is gezond
en
het kost bijna niets

Zet hem op !
Heb ook oog vooral
Wat groeit en bloeit aller wegen!

Heidi
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Sjoelavond
Vrijdag 10 mei was er voor de derde keer een sjoelavond.
Wat was er weer een opkomst, zo'n 28 deelnemers van jong tot oud.
De eerste 2 keren had ik gewonnen en kreeg een trofee, plantenbak en
een kadobon.
Nu ging ik er heen met de gedachte de derde keer zal het niet lukken .
Het is leuk om te winnen maar de gezelligheid is belangrijker ,en dat zijn
die sjoelavonden!!
Na eerste van mijn sterke tafel te zijn geworden gingen we de finale rondes in.
We moesten 3 rondes gooien en het bleef spannend tot de laatste ronde
voorbij was.
Ben was een sterke tegenstander en ook Huib ging goed.
Toch bleek ik net iets beter te hebben gegooid en mocht ik voor de derde
keer de eerste prijs in ontvangt nemen .
Deze keer kreeg ik de wisselbeker mee en een mooie plantenbak.
De wisselbeker is gemaakt door mijn vader waar ik heel trots op ben.
Op naar de volgende sjoelavond .iedereen blijven oefenen zodat het nog
spannender word.
Groetjes Lianne
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Waar is dat nou ?
Een nieuwe prijsvraag in de Tureluur !
Iedereen loopt wel eens een rondje door het dorp ,maar zien we dan de
mooie oude of nieuwe dingen aan een huis of in een tuin?
Hieronder 3 foto's van dingen die je tegen kan komen op je wandeling
door het dorp en omgeving. Aan jou de taak om precies de adressen met
huisnummers op te schrijven en de oplossing in de bus van het Dorpshuis
te doen. Onder de goede oplossingen wordt een doos Zeebanket verloot!

Jammer op de vorige puzzel is er geen reactie gekomen !
Maar een tweede kans .Oplossing vorige puzzel staat op het prikbord !
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Wist u dat :

Er op dinsdagmiddag hard aan de conditie gewerkt
wordt ?

Camilla

Dat er dan een uur goed bewogen wordt op muziek?
Dat onze “juf” Camilla super enthousiast is telkens wat nieuws verzint?
Dat het vooroordeel dat het alleen voor ouderen is ,allang achterhaald is ?
Dat het goed voor je lijf en geest is?
Dat we gezellig koffie drinken en daarna nog koersballen?

Dat we dit erg leuk vinden en ook goed voor de sociale contacten is ?
Dat winnen bij ons niet belangrijk is. Maar het plezier voor op staat.
Dat we nog dames of heren kunnen gebruiken die willen komen bewegen of
koersballen?
Dat het gewoon even binnen lopen is op dinsdag om 14.00 u. ?
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Beste bewoners,
En daar stonden we dan met de gehuurde tafels en stoelen van de
Fa Koeijer" uit Brouwershaven. Dit bedrijf heeft de helft gesponsord, wat
enorm vriendelijk is.
Met die forse wind om 16.00 uur stonden we al met kippenvel op onze
armen. Hoe gek dat ook klinkt. De wind stond pal op het dorpshuis dus
het was er gewoon fris. En toen was het nog niet eens 18.00 uur. Dus
werd al snel besloten dat we naar binnen moesten uitwijken. Geen
tafels en stoelen gebruikt. Heel erg jammer.
Vorig jaar was het zo leuk om buiten met elkaar te eten. Lange rij tafels en stoelen met de kerk op de achtergrond. Toch net een Frans
plaatje. Hopen op volgend jaar dan maar.
De sfeer was er echter niet minder om.
Nieuwe bewoners kwamen zich voorstellen en lekker mee eten.
Mensen verplaatsten zich tijdens het eten en zo had je met iedereen
een praatje.
Het eten was weer voortreffelijk geregeld door "de Maarstraat" en er
was ruim voldoende voor iedereen.
We kunnen weer terugkijken op een zeer geslaagde barbecue.
Ik wens een ieder nog een paar zonnige maanden toe en vanaf september staan er weer leuke evenementen op het programma.
Vriendelijke groet van
Tosca Loose namens de dorpsraad.
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We gaan weer op reis!
Op donderdag 19 september 2019
We doen dit weer in samenwerking met Ons clubje Scharendijke.
Het programma ziet er als volgt uit:
12.30 uur Vertrek bus vanaf de Dorpsweg.
14.15 uur Aankomst in Hilvarenbeek bij het Museum Dansant voor een bezoek aan het Orgelmuseum. De enige rondleiding in Nederland waarbij u niet
hoeft te lopen. Terwijl u zit, komt de rondleiding langs. U maakt een rondreis
door de tijd, in een cabaretachtige sfeer hoort u alles over de geschiedenis
van de orgels uit de tijd dat het woord onthaasten nog uitgevonden moest
worden. En we vertellen ook wat er voor werk zit achter de kleurige orgelfaçades en hoe eigenlijk de muziek op de boeken gemaakt wordt. Een terugreis in de tijd met volop gelegenheid voor een dansje in ons orgelpaleis
“Museum Dansant”. Het bezoek is inclusief koffie/thee en een heerlijke Brusselse wafel met slagroom bij aankomst. En een sapjesbuffet tijdens de pauze, incl. wijntje of biertje.
18.00 uur Afscheidsdiner bij restaurant de Grevelingen Bruinisse.
Er is daarvoor een keuze 1. Vlees 2. Vis
+/- 20.00 uur Thuiskomst
De prijs van dit geheel verzorgde middagje uit is € 39,-

Wilt u meegaan en verzekerd zijn van een plekje in de bus? Aanmelden kan
nu al bij Anja de Glopper: tel. 0623516600,
via e-mail : dorpshuisseroos@zeelandnet.nl of een briefje in de brievenbus
van het dorpshuis met naam, adres en de menukeuze 1 of 2 kan ook.
Graag vooraf betalen. Dit kunt u doen, door de aanmelding met het geld in
een enveloppe door de brievenbus van het dorpshuis te doen. Of overmaken
via bankrekeningnummer NL94RABO 0327224274 t.n.v. A.M.J. de Glopper
onder vermelding van ‘Reis Serooskerke’
Begin september komt er nog een flyer in de bus, maar u hoeft zolang
niet te wachten met aanmelden!
Graag tot dan!!!
De dorpsraad
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Dankbetuiging
Mede namens mij kinderen wil ik mijn oprechte dank uitspreken voor uw warme belangstelling en medeleven voor de
moeilijke tijd die we doormaakten tijdens de ziekte en het
overlijden van mijn lieve vrouw Stien.
We hebben
zeer veel kaarten en telefoontjes gekregen, overal vandaan,
van veel mensen kregen we bezoekjes zowel van de kerkelijke als de dorpsgemeenschap. Overweldigende belangstelling was er op de dag van de begrafenis, kerkgebouw en
dorpshuis waren geheel bezet. Onze dank gaat uit naar ds.
A. de Reuver voor het leiden van de rouwdienst, en
ds.
J van Belzen , met beide predikanten hadden we en heb ik
fijne goede contacten. Dit meeleven van u allen hebben wij
zeer op prijs gesteld en heeft ons erg goed gedaan. De leegte en het gemis is er. Een grote troost is dat ik mag weten
dat Stien nu bij haar Heiland is, ze verlangde ernaar om
naar Huis te gaan.
Dat dit perspectief mag geven voor de toekomst.
Met vriendelijke groeten , Huib Bouwman. Serooskerke.

Hierbij wil ik ook namens Willy iedereen
bedanken voor de belangstelling in wat voor
vorm dan ook, tijdens en na mijn ziekenhuisopname.

ij
n

Ook de Dorpsraad hartelijk dank voor de
mooie bos bloemen .
Henk Dalebout
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STRAO
Door Janne van Gilst
03-04-2019
In maart 2017 was ik voor het eerst
aanwezig bij de strao op Serooskerke. Datzelfde voorjaar kwam ik voor
het eerst in aanraking met de strao
en ben ik naar die van Ellemeet en
Scharendijke geweest. Dit waren de
eerste strao’s die ik meemaakte. Ik
ben geboren en getogen in Colijnsplaat en had zeker al eens van de
strao gehoord, maar was er nog
nooit bij aanwezig geweest. Voor
een ander fotoproject over landbouwtradities, kwam ik bij de strao
terecht. Ik was gelijk diep onder de
indruk van de traditie. De prachtig
versierde paarden, het benen wassen en het galopperen op het strand.
Er kwamen verschillende onderwerpen samen waar ik al een langere
tijd in geïnteresseerd ben en ik wist
dus vrijwel direct dat ik er een fotoproject over wilde maken. Elementen
die mij interesseren zijn bijvoorbeeld
het gebruik van de trekpaarden. Een
ras wat ik kende uit verhalen van
mijn opa, die als boer op NoordBeveland nog met deze dieren heeft
gewerkt. En natuurlijk het onmisbare
element van de zee en het strand en
het ritueel van het benen wassen wat
hier plaatsvindt. Het idee dat er vroeger werd geloofd dat boze geesten
weg zouden worden gewassen,
sprak erg tot mijn verbeelding.
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Ik ben aan de Koninklijke Academie
van Beeldende Kunsten in Den Haag
opgeleid als Documentair Fotograaf.
Op mijn 17e vertrok in vanuit Colijnsplaat om in Den Haag te gaan studeren. Dit was toch wel een beetje een
cultuurschok. Ik had nog nooit in zo’n
drukke stad gefietst en was gelijk
verbaasd over hoe iedereen in het
verkeer op elkaar reageerde, vaak
erg boos en geïrriteerd. Ook herinner
ik mij nog goed dat ik het doodeng
vond om op de roltrap naar beneden
te gaan. Ik kende maar één roltrap,
in de Hema in Goes, en deze ging
alleen omhoog. Zo waren er allerlei
dingen waar ik aan moest wennen
en waar ik, nu ik er op terugkijk, wel
om kan lachen.
Bij de opleiding Fotografie ga je gelijk op zoek naar wat jou fascineert,
want een sterke fotoserie maak je
vaak door een onderwerp te kiezen
waar je passie voor hebt. Het werd al
snel duidelijk dat mijn interesse lag in
de natuur, het landschap en hoe was
dit als mens vormen en ervaren. Ook
Zeeland en de veranderingen die de
Provincie doormaakt, gaan me erg
aan het hart en ik laat met mijn fotografie dan ook graag zien dat de Provincie Zeeland meer is dan alleen
strand en toerisme. Er bestaan door
heel Nederland toch vele vooroordelen over ‘onze’ Provincie en ik wil
juist een andere kant ervan laten
zien.

Tijdens mijn eerste strao op Serooskerke besloot ik portretten te maken
voor de schuur waar de paarden
worden verzameld om te worden
opgetuigd. Maar al snel kwam ik
erachter dat er een element miste;
de zee en het strand, waar de traditie plaatsvindt. Ik besloot daarom
om in 2018 en 2019 verder te gaan
met het maken van portretten op
het strand. Dit heb ik bij elke strao
meerdere malen gedaan, zodat ik
uiteindelijk ruime keus had om een
sterke selectie aan portretten in mijn
boek te gebruiken. Het moest een
weerspiegeling zijn van de werkelijkheid; er staan traditioneel versierde trekpaarden in maar ook gewone
rijpaarden, en van typische paardenmeisjes tot echte boeren. Ik
moet zeggen dat ik de strao bij Serooskerke als heel bijzonder heb
ervaren. Volgens mij is er sprake
van een erg hechte gemeenschap
en iedereen was vanaf het begin
enthousiast over mijn project, ik heb
me erg welkom gevoeld. Het lijkt me
een bijzonder en gezellig dorp om in
te wonen.

Na mijn eerste keren fotograferen
bij de strao heb ik het Zeeuws Museum benaderd voor een samenwerking. In opdracht van het museum heb ik de film ‘Na Gedane Arbeid’ gemaakt, over het trekpaard
en de strao. Het uitgangspunt van
deze film is het optuigen van het
trekpaard. Want op het moment van
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optuigen verandert de functie van
het paard. Omdat het trekpaard
voorheen in de landbouw werd gebruikt, zie je enerzijds een trekpaard
wat voor het ploegen wordt opgetuigd, en anderzijds een trekpaard
wat voor de strao wordt opgetuigd.
De film is nog tot 3 mei 2020 in het
Zeeuws Museum te zien.

Daarnaast is er deze zomer, van 13
juli tot 4 augustus, een selectie aan
foto’s van mijn project over de strao
te zien in Zierikzee tijdens de World
Press Photo expositie. Deze vindt
plaats in en om de Nieuwe Kerk.
Kom vooral kijken en genieten mijn
foto’s van de strao en andere prachtige fotoprojecten!
www.jannevangilst.com
Het fotoboek ‘Strao’ is te koop via
bol.com en bij alle grote Zeeuwse
boekhandels, waaronder Boekhandel de Vries en de Kleine Stern.

Foto dorpsraad Serooskerke

Op verzoek van gasten van Tafelen in de buurt :

Eton mess
Ingrediënten
500 g aardbeien
3 el suiker
250 ml slagroom, min. 35% vetgehalte
250 g meringue kant-en-klaar
1 takje verse munt, alleen de blaadjes
Verder nodig
Staafmixer, 4 dessertglazen
Bereiding
Maak de aardbeiensaus (dit kan al een dag
van tevoren)
Was de aardbeien (kroontjes laten zitten) en laat goed uitlekken. Verwijder
de kroontjes van de aardbeien. Doe de helft van de aardbeien in een pan
met 1,5 eetlepel suiker. Kook op middelhoog vuur, totdat de aardbeien
zacht zijn en hun sap loslaten. Pureer de aardbeien en schenk de aardbeiensaus in een kom. Laat volledig afkoelen en bewaar tot gebruik afgedekt in
de koelkast.
Afmaken
Verwijder de kroontjes van de overige aardbeien en snijd in vieren. Klop de
slagroom stijf met de overige suiker. Verdeel de helft van de aardbeien over
de bodem van 4 dessertglazen. Bedek met de slagroom en grof verkruimelde meringue. Eindig met de overige aardbeien en aardbeiensaus.
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Volkstuin te huur !!
Volgende zomer van heerlijke verse groente genieten?
Kweek je eigen groente in je volkstuin aan de
Oude Zandweg.
Inlichtingen :
Gemeente Schouwen Duiveland
Cluster Ruimte en milieu .
tel 0111 45226
TAV Joke Wattez
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Wat is er allemaal in het dorpshuis te doen?
Maandag
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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Juli / Augustus geen activiteiten
September
17

Crea

19

Najaarsreisje Museum Dansant

Oktober
8

Tafelen in de Buurt

15

Crea

16
25

Herfstklaverjasavond
Sjoelavond

?

Halloween

November
2
Mosselavond
12

Tafelen in de Buurt

19
23

Crea
Pubquiz

29

Intratuin Halsteren

30

Sinterklaasfeest

December
10 Tafelen in de Buurt
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10

Crea

18

Kerstklaverjasavond

19

Kerstbuffet

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 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
Hele jaar geopend behalve dinsdag
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Eve Mekkere.
In meie binne mee un krootje Seerkerkenaers in een paer
van dae bûte nae Boonman in Nieuwdurp eweest.
Iederèèn gieng op eihen gang dae nae toe. Want me
moste nog wat lifsters opaele.
Wat ei je dae noe zou je zegge .Noe me eh dae lekker
ehete in ok een interessant verhael eh ore over de zwarte
besse . Noe dat dae bessesap van emaekt wier wist ik ah ,in dah die ok in
de cassis van de Hero gienge , zie me wel is op de tv.
Mah de wien is ok erreg lekker .Me moste natuurluk geliek proeve. Noe un
wientje van 14,9 % .
Dae gae je van achteruut loape as je nie uutkiekt !
De stemmieng zat er dus al oardig in nae un glaesje.
Noe nog un rondleidieng in un bezoekje aan ut wienkeltje in ut zat dur wih
op.
Toen ofesproke dah me nog un afzakkertje gienge aele bie ut Oliegeultje op
Burghsluus .
Mah me zouwe gezaemeluk terug rieë .Dae gienge me dus de fout in . Dae
in de buurte binne ze an de wegt bezig .Ut stog zwart van de gele borden .
Dus een paer rondjes over de rotondes in me waere op de goeie wegt .
Wulder waere nae un aelef ure in Burgsluus saeme mee 8 aore in zate lekker in un reke op ut terras .
Mah wae was Arjoana ?
Arjoana in Meriete mee dur lifsters adde een afslag hemist .Noe even un appje. Zulder waere op pad nae Zeeuws Vlaenderen! Noe adde ze de kans om
ok us un keer voh niks de tunnel duh te gae in dat ebbe ze mah edae .
Dah kan as je un verkeerde afslag neemt in nie mih kan droae. Je geef je
riebewies an de ene kant of in je rieë de tunnel duh in je kan um an de aore
kant wih opaele. Prebeer ut ok mar us !
Gelokkig toch de wegt nae Burghsluus evonde in nog vee helache .
Wih un leuke in avontuurlijke middug eh oad .Durpsraed bedankt!
Aolemaele un hoeie zomer .In tot in de Tureluur van december.
Jaone
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Publicatie in de Tureluur hoeft niet

Redactie

automatisch te betekenen, dat de
redactie of het bestuur van de
Dorpsraad/Dorpsgemeenschap het
eens is met het gepubliceerde.

Janny Bom

Oplage:

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

180 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?

Graag digitaal in apart bestand

Geef je email op !

Lettertype Arial grote 10

Mail :

jannybom@zeelandnet.nl

jannybom@zeelandnet.nl
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