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De laatste loodjes, 

Na onze prachtige zomer en de zachte herfst zijn 
we benieuwd wat de winter gaat brengen. Niet al-
leen het weer; maar vooral in ons dorp en bij u per-
soonlijk.  

Voor de dorpsraad was dit een jaartje warm draai-
en; het 1e jaar dat we in deze samenstelling moch-
ten samenwerken. We hebben veel mogen organi-
seren en zijn erg blij met de grote opkomst die er bij 
al die evenementen was. 

Een jaar om met dankbaarheid op terug te kijken, 
waarin we ook veel hebben geleerd binnen de 
dorpsraad en waar we vaak enthousiaste en hart-
verwarmende reacties van u hebben gekregen.  

Ook volgend jaar gaan we verder op de ingeslagen 
weg, we hopen u allemaal weer te mogen begroe-
ten tijdens de High Tea die we dit jaar op zaterdag 
19 januari organiseren in het Dorpshuis. 

Natuurlijk is er ook in 2019 weer volop tijd om el-
kaar te ontmoeten tijdens alle activiteiten, we hou-
den u op de hoogte via onze bekende flyers in de 
brievenbus. 

Voor nu wens ik u allen geweldige feestdagen, een 
prachtig nieuwjaar en vooral veel gezonde en ge-
zellige dagen toe in het nieuwe jaar. 

Hartelijke groet,

 e  
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Van de Hervormde kerk Serooskerke. 

Als we deze kopij  maken komt het einde van het jaar alweer inzicht, het is 
volop herfst hoewel de thermometer nog boven het gemiddelde aangeeft. 
Als we zo richting het einde van het jaar zijn terecht gekomen gaan onze 
gedachten toch altijd even terug. 
Wat is er gebeurd in uw en in mijn leven. Wat is er gebeurd in ons dorp, in 
de kerkelijke gemeente. Mogelijk bent u ziek geworden of heeft u uw gelief-
de moeten  afstaan aan de dood. 
Andere mensen mochten gedenken dat ze zoveel jaar zijn getrouwd. Mis-
schien bent u wel getrouwd dit jaar. Allemaal gebeurtenissen die eigenlijk 
alweer geschiedenis zijn geworden. Maar ze zitten in ons geheugen. Blijde 
en droevige momenten in uw leven  wisselde elkaar af. En wat blijft is de 
herinnering aan hem of haar die we zo intens missen. Als kerkelijke ge-
meente is dat ook zo. Wij mensen komen en gaan, mensen vieren en ge-
denken. En boven dit alles staat God die vanuit de hoge hemel ons ziet 
voortbewegen op deze grote aarde, in ons dorp, met al onze noden en zor-
gen…Een gedenkwaardige dag was het voor onze gemeente toen onze 
dominee J van Belzen afscheid nam op 7 oktober jl.  De ziekte van zijn 
vrouw  Andrea vergde steeds veel energie van hem. Ze is overleden in het 
verpleeghuis te Vlaardingen op 24 augustus jl. We missen hem, zeker ook 
als kerkenraad. We kijken dankbaar terug op de  ruim twee en een half jaar 
dat hij onze gemeente mocht dienen…Een beetje vreemd dat de pastorie 
nu leeg staat. We hopen en bidden dat er spoedig een nieuwe dominee 
mag komen, en daar werken we aan…..Dankbaar mogen we ook zijn dat 
we weer een jaar kregen waarin we met veel mensen elders vandaan kerk-
diensten mochten houden. Uit het hele land weten ze Serooskerke te vin-
den. Soms denk je , hoe is het mogelijk, zo’n klein dorp en toch zoveel 
mensen van elders die het Woord van God willen horen. Zo komen er ook 
regelmatig mensen van Schouwen en daarbuiten om de kerkdiensten te 
bezoeken. En nieuwe leden komen er ook bij. Daar zijn we natuurlijk erg 
blij mee!  En dan is het fijn dat er op gezette tijden koffiedrinken is na de 
morgendienst in het dorpshuis, dat Iemand zei eens : Wat is dat toch bij 
jullie daar in de kerk,? Waarom komen al die mensen ?  
Ik zei, wel daarbinnen is te horen wat de ontzagwekkende God tot ons te 
zeggen heeft, door zijn dienaar  spreekt Hij . Ik zei; kom ook eens horen, 
het kost niets ...Hij zou er over nadenken. 

    Enkele echtparen in de gemeente mochten gedenken dat ze 50 jaar 
getrouwd zijn en één echtpaar zelfs 70 jaar. Dat zijn heugelijke momen-
ten waarvoor je dankbaar mag zijn. 
   Enige tijd geleden is er in de kerk een nieuwe C.V. kachel geplaatst. De 
oude gaf  steeds wat  problemen. Daar zijn we  dankbaar zijn  en hopen 
dat we nu weer heerlijk warm zitten. 
   Het was goed om ook dit jaar weer op 1 februari de slachtoffers te ge-
denken van de ramp op 1 februari 1953, nu 65 jaar geleden. In de kerk 
was er een gedenkdienst waar onder meer ds. van Belzen het woord 
voerde. Mooi is het dat er ook steeds overlevenden bij zijn die ons kun-
nen vertellen wat ze hebben meegemaakt. In het dorpshuis konden we 
nog napraten en de vele foto’s bekijken  en artikelen lezen uit de collectie 
van Huib Bouwman.  
  Zo is het dan weer december geworden. De Kerstbijeenkomst  van de 
gemeente staat weer voor de deur als voorbereiding op het Kerstfeest. 
Op 15 december hopen we samen te komen in het dorpshuis. Op 24 de-
cember is er de jaarlijks terugkerende Kerstzangdienst die om 20.00 uur 
begint, daar bent u hartelijk welkom! en op 1e Kerstdag is er  één dienst. 
De Oudejaarsdienst is op maandag om 19.00 uur en op Nieuwjaarsdag is 
op dinsdag dan is er ook één kerkdienst om 10.00 uur. Als u wilt weten 
wat daarbinnen in de kerk te doen is, kom gerust u bent van harte wel-
kom . Dit geldt overigens voor alle diensten die in de kerk gehouden wor-
den! 
   Zo mogen we met vertrouwen het nieuwe jaar tegemoet zien. Met ver-
trouwen want God regeert nu en straks. Hij is het die u en mijn leven 
leidt, soms door de diepte heen, want het kan stormen hoor in een men-
senleven, daar weten sommige dorpsbewoners van mee te praten. 

Maar weet dat God erbij is, leg uw leven in Zijn hand, geloof alleen en u 
bent veilig en geborgen voor tijd en eeuwigheid!   
Namens de kerkelijke gemeente een gezegend Kerstfeest en voorspoe-
dig Nieuwjaar 2019 toegewenst. 

Namens de kerkenraad, B vd Linde. 
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Beste dorpsgenoten. 

Wat waren wij verbaasd toen wij 74 aanvragen kregen 
voor de mosselavond. Dat was nog nooit voorgekomen 
en wij , als dorpsraad , waren enorm blij met dit aantal. 
En toen wij zaterdagochtend de tafels gingen klaarzet-
ten  kwamen wij er al snel achter dat wij toch een andere 
samenstelling van de tafels moesten verzinnen. En dat 
werd de samenstelling die een ieder aantrof toen hij/zij 
kwam. 
Het was een leuke en gezellige rij mensen en een ieder 
had op deze manier contact met meerdere mensen dan aan de aparte tafels. 
We houden het er gewoon in. 
De smaak was raak zoals wij ook konden verwachten van de Maarstraat. Er 
was zelfs extra saté voor de mensen die ook mosselen hadden besteld. 
Als aanvulling hadden wij bedacht om nog wat muziek na afloop te spelen in 
de vorm van 2 dames en later een man die ook een demonstratie van hun 
danslessen gaven. 
Helaas waren er toen al veel mensen weg dus dat was een éénmalig pro-
beersel. Dat was voor ons ook weer een leermoment. Daar is blijkbaar geen 
behoefte aan. 
En zo zijn wij toch tijdens een vergadering aan het brainstormen om ook weer 
met wat nieuwe dingen te komen en het één zal wat meer aanspreken dan 
het ander. Wij proberen het iedereen naar de zin te maken. 
Al met al kijken wij terug op een gezellige avond en hopen wij volgende keer 
iedereen weer terug te zien. 

Een lieve groet van Tosca Loose namens de 
dorpsraad. 

Heidi  i e i e  

Vooruitzicht : Sneeuw 

Niets is zo zacht als sneeuw. 

Niets is zo wit als sneeuw 

Vlokken dwarrelen naar benee. 

De aarde verandert in een sneeuwtapijt 

Wat een prachtig gezicht. 

Natuur gericht ! 

Een hemels gebeuren 

Alom verspreid 

Stemt de mensheid 

Tot  

Tevredenheid  ! 

Een Nieuwjaar 2019 

Vol geluk 

Heidi 
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Sjoelavond 

Deze sjoel game is weer gespeeld 
en de prijzen zijn verdeeld 
het aantal deelnemers viel wat tegen 
maar dat kon niet tegen het plezier opwegen 
zij die er waren 
hebben dat ook wel zo ervaren 
het puntentotaal liep bij sommigen snel op 
die verdienden al vlug een schouderklop 
er was een wat snellere bak 
schoof je zo honderd punten met gemak 
zo was er ook een bak wat trager 
daar hoorde je al snel een klager 
maar over het algemeen 
kwamen alle bakken redelijk overeen 
mijn prestatie met de ronde schijf 
ik schoof als een prulle wijf 
mijn score was dan ook nihil 
en dat was geen onwil 
de schijfjes kwamen vaak tegen het console 
desalniettemin het was ook voor de lol 
er kan er maar een winnen 
de verliezers kunnen zich alvast bezinnen 
hun verlies met zich mee te dragen 
en het de volgende opnieuw te  

  

Deze prachtige sjoelbak   
als  trofee  is 

gemaakt door Chris de Graaf . 

Chris nogmaals bedankt ! 

Van de Dorpsraad kregen we dit jaar als verrassing een sleutelhanger met 
het wapen van Serooskerke als dank voor de donatie aan de kas. 

Hier een uitleg waar het wapen vandaan komt . 
De stamreeks van het Nederlandse adellijke geslacht Van Tuyll van Seroos-
kerken begint met Pieter Hugen Reynersz alias Serooskerke; hij kocht 
in 1483 de heerlijkheid Serooskerke. Hij wordt vermeld als burger 
van Zierikzee vanaf 1472 en was schepen en burgemeester van die plaats.  
Sindsdien noemden de leden van het geslacht zich enkel: 'Van Seroosker-
ke', vanaf 1600 namen ze de dubbele naam: 'Van Tuyll van Serooskerke' 
aan, waar later nog de -n aan werd toegevoegd 

Het wapen van Serooskerke de familie Van Tuyll van Serooskerken voert in 
haar wapen drie rode braks- of hondenkoppen op een zilveren veld. Dit bete-
kent moed, trouw en waakzaamheid. 

 De Hoge Raad van Adel bevestigde in 1817 dit wapen aan Serooskerke. De 
gemeente betaalde de verschuldigde leges echter niet. De Hoge Raad be-
vestigde daarna op 2 oktober 1821 de gemeente in het bezit van hetzelfde 
wapen, echter met gewijzigde kleuren: goud op blauw. Deze kleuren waren 
de oorspronkelijke van de familie Van Serooskerke. Het wapen is gelijk aan 
dat van Serooskerke op Walcheren  

Dit is het wapen van het geslacht 
van Tuijl van Serooskerken 

Het wapen gewijzigd 
in 1821 
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Ik heb namens de dorpsraad het kopje "lief en leed" on-
der 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 situa-
tie 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 

Januari 

 8      Tafelen in de buurt 
11 Kerstboomverbranding 
15 Crea 
19 Nieuwjaars High Tea 

Februari 
1 Herdenking Watersnoodramp 

 2   Pub Quiz 

12     Tafelen in de buurt 
19 Crea 
27 Algemene dorpsvergadering 

Maart 

12     Tafelen in de buurt 
16 Straô 
19 Crea 
April 
9     Tafelen in de buurt 
16 Crea 
17 Paasklaverjasavond 
22 Paas eieren zoeken 
27 Koningsdag 
Mei 
14     Tafelen in de buurt 
21 Crea 
.. Voorjaarsreisje 
Activiteiten in april ,mei onder voorbehoud. 
Dit ivb mogelijke verbouwing van het  
Dorpshuis 
Juni 
22 Barbecue 
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Wij zijn verhuisd !    Adres nu  : 
Duinzoom 1  4325 HA Renesse  

Uit de PZC 
Meteoriet  even terug in Zeeland 
Overblijfselen van de meteoriet van Serooskerke komen voor het 
eerst sinds de inslag in 1925 terug naar Zeeland. Een brokje en drie 
buisjes gruis van het bijzondere gesteente zijn vanaf vrijdag 2 novem-
ber bijna een jaar lang te zien bij Volkssterrenwacht Philippus Lans-
bergen in Middelburg.  Wetenschapper Sebastiaan de Vet schreef 4 
jaar geleden voor onze dorpskrant speciaal een stukje  over deze  
meteoriet  wat we nu nogmaals willen publiceren ! 

Tumultueus avontuur van de Serooskerke meteoriet 
Sebastiaan de Vet 

VRIJDAG 28 AUGUSTUS 1925 HAD EEN HELE NORMALE DAG 
MOETEN WORDEN, MAAR OMSTREEKS 11.30 veranderde deze 
dag in een datum voor de geschiedenisboeken. Na een zwerftocht 
door de ruimte van 24 miljoen jaar sloeg bij Serooskerke op Schou-
wen een meteoriet in. Negenentachtig jaar later ondernam dit stuk-
je ruimtesteen een nieuw avontuur als gevolg van de diefstal van 
de brandkast met daarin de ruimtesteen uit sterrenwacht Sonnen-
borgh in Utrecht. 

In de nacht van 18/19 augustus 2014 werd in de Utrechtse sterrenwacht 
Sonnenborgh een kluis gestolen met daarin een aantal bijzondere mete-
orieten. Onder de gestolen stukken zat ook de Serooskerke’  een mete-
oriet die op 28 augustus 1925 insloeg op korte afstand van het heden-
daagse Serooskerke. Op die tumultueuze dag zagen landwerkers net 
voor het middaguur drie vuurbollen overvliegen met zoveel geraas dat 
volgens de overleveringen de runderen en paarden er van schrokken’. 
Twee van deze vuurbollen sloegen uiteindelijk in als een meteoriet. Het 
grootste brokstuk steen, dat tegenwoordig de Ellemeet’ wordt ge-
noemd, sloeg in op een weiland van de boer Blom in de westelijke helft 
van het hedendaagse natuurgebied Prunjepolder. Op ongeveer ander-
half tot twee kilometer afstand richting Serooskerke sloeg tegelijk een 
tweede steen in. Net als de steen op het weiland van boer Blom werd 
deze steen al snel opgegraven om vervolgens aan zijn lot overgelaten 
te worden op het land. Pas in 1927 nadat de Ellemeet’ al naar Utrecht 
was gestuurd voor wetenschappelijk onderzoek, dook deze tweede me-
teoriet weer op. Dhr. W.L. van de Linde, hoofdonderwijzer van de school 
in Serooskerke, las in een krantenbericht van het onderzoek dat aan de 
steen van Ellemeet werd uitgevoerd door onderzoekers in Utrecht. Eni-
ge tijd daarvoor was hij waarschijnlijk in het bezit gekomen van het res-
tant van de tweede meteoriet die bij Serooskerke viel, en stuurde dit op 
de Utrechtse sterrenkundige Prof. Appie Nijland. Zo belande de 
Serooskerke’ meteoriet bij de Utrechtse sterrenwacht, waar het vele 

 jaren in de collectie verbleef. 

Steen van een dwergplaneet 
Voor wetenschappelijk onderzoek is de Serooskerke nooit gebruikt, aange-
zien de Ellemeet meteoriet al uitvoerig was beschreven, onderzocht en ver-
deeld naar studiecollecties in het buitenland. Dankzij dit onderzoek weten 
we onder meer dat het soort gesteente waar de Ellemeet en Serooskerke 
uit bestaan, afkomstig is van de dwergplaneet 4 Vesta. Dit stenen hemelli-
chaam met een middenlijn van 525 km draait in 3,6 jaar om de zon. Heel af 
en toe worden er door botsingen met brokken ruimtepuin stukken gesteen-
te van Vesta de ruimte in geschoten. Zo ook verging het een veertig centi-
meter groot brokstuk 24 miljoen jaar geleden dat na een lange reis op 28 
augustus 1925 op ramkoers lag met het eiland Schouwen. Dat er meteorie-
ten inslaan is al bijzonder, maar dat het ook nog mogelijk is de oorsprong 
van het stukje steen in ons zonnestelsel is vrijwel uniek.  

Sebastiaan de Vet is planeetonderzoeker bij de Universiteit van Amsterdam 
en sterrenwacht Sonnenborgh. Voor zijn onderzoek naar de historie van de 
inslag van de Serooskerke en Ellemeet meteorieten in 1925 is hij op zoek 
naar de belevingen van inwoners van Serooskerke en omliggende dorpen 
die in oude archieven of dagboeken te achterhalen zijn.  
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De vertaling  van de Zeeuwse 
zinnen van de vorige Tureluur: 

Wie binnen zijn ,zijn binnen maar 
wie buiten zijn, zijn buiten. 
De kinderen gooien met kluiten 
naar de kikkers in de sloot. 
Een mug kan wel vliegen maar 
een vlieg kan niet muggen. 
Recht door oversteken . 
De gordijnen hangen op de    
vensterbank 

Beste mensen, 
Even een berichtje betreffende de aan-
vraag voor een beeld bij de Stichting Renesse voor 
onze prominente dorpsgenoot  Jaap[ Jacob ] Vierge-
ver . Het is in gediend ,dus wachten tot het in behan-
deling wordt genomen.. 
Namens de Dorpsraad 
Mirella Tromper 
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Gourmet pret met de Kerst. 
Lekkere & originele        
gourmetgerechten 

 Hertenbiefstukjes met cranberrycompote 
Voor 6 stuks heb je nodig: olijfolie, 1 rode ui in dunne ringen, 6 kleine stuk-
jes hertenbiefstuk (gesneden van 1 a 2 grote hertenbiefjes), 3 eetlepels 
cranberrycompote en 6 eetlepels slagroom. Snijd een hertenbiefstuk in klei-
nere stukjes. Verhit de olie in de gourmetpannetjes en bak hierin twee of 
drie rode ui-ringen. Bestrooi het hertenbiefstukje met zout & peper. Bak het 
biefstukje bij de rode ui zo heet mogelijk, tot hij aan weerszijden bruin is. 
Doe er nu een halve eetlepel cranberrycompote en een eetlepel slagroom 
bij, bak nog 1 minuut door. En je wilde gourmetgerecht is klaar! 

 Courgette met kaas & kerrie 
Je hebt nodig: een courgette, kleine pakjes vette kaas en kerriepoeder. Het 
klinkt misschien een beetje gek, maar het is echt heel lekker! Snijd plakjes 
courgette van ongeveer een halve centimeter dik. Doe wat olie in je gour-
metpannetje en leg de courgetteplak erin. Doe hier een klein plakje vette 
kaas op en tot slot een flinke snuf kerriepoeder. Het resultaat is een origi-
neel gourmethapje! 

 Zelfgemaakte kipnuggets 
Voor vier personen heb je nodig: 1 schaal kipfilethaasjes 300 gram, 1 snufje 
zout, 1 snufje peper, 2 eieren, 0,5 el oregano. 1 el paprikapoeder, 75 g 
bloem, 75 g paneermeel, 3 el olie. 
Halveer de kipfilethaasjes in de lengte en bestrooi met zout en peper. Klop 
de eieren los met de oregano en de paprikapoeder. Strooi de bloem in een 
diep bord en de paneermeel in een tweede diep bord. Wentel de kip achter-
eenvolgens door de bloem, het eimengsel en het paneermeel. Verhit een 
beetje olie in een gourmetpannetje en bak de nuggets in 6 min. rondom 
goudbruin en gaar. Keer ze regelmatig.  

 Notenburgertjes met belegen kaas 

Je hebt nodig voor 8 burgertjes: 95 gram pistachenoten, 270 gram kikker-
erwten, 1 ei, 1/2 zakje selderij a 40 gram (alleen de blaadjes), 1 tl zonne-
bloemolie en 8 plakjes belegen kaas. 
Doe de pistachenoten, kikkererwten, het ei en de selderij in een keuken-
machine. Maal in 10 sec. tot een pasta. Haal uit de kom en maak met natte 
handen 8 burgertjes. Verhit de olie in een gourmetpannetje en bak 1 bur-
ger in 8 min. aan beide kanten bruin en gaar. Leg vlak voor serveren 1 
plakje belegen kaas op de burger. Steek de kaas met een (ster)vormpje uit 
voor een feestelijke presentatie en bestrooi met paprikapoeder . 

 

Thaise rosbiefrolletjes 

Nodig: 75 g peen julienne (lucifer dunne reepjes), 1 bosuitje (in ringe-
tjes), 1 eetlepel verse koriander (fijngehakt), 4 rosbieflapjes à la minu-
te (dunne plakjes), 2 theelepels Thaise rode currypas-
ta (pot), roerbakolie, vissaus (of sojasaus). 

Peen julienne in zeef overgieten met kokend water. Laten uitlekken en 
afkoelen. Bosui en koriander door peen julienne mengen. Rosbieflapjes 
uitspreiden en aan beide kanten bestrijken met currypasta. Wortelmeng-
sel erop leggen en vlees stevig oprollen. Rolletjes vastbinden met stukje 
keukentouw en op schaaltje leggen. In pannetje scheutje roerbakolie ver-
hitten en rosbiefrolletjes rondom bruinbakken. Vissaus erover sprenkelen 
en even mee warmen  
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Eve Mèkkere . 

Me waere dur bie è ,wae bie ? Noe dah onze Keunieng in Keuninginne 
ier op ut eiland waere. Jao ut was dan weh un bliksum bezoek, mah 
wulder ebbe ze hoed kunne zie. 

Ze waere eest in Renisse in toen in de Slikwegt, mah wulder 
[Ikke ,Aodriana in Moatje] binne nae de republiek  Brû e hae. 
Stonge natuurluk vooran in op un plekke wae ze uut zouwe stappe. 
Maesen wat un beveiliging in andere pliesies.Natuurluk gienge die vlak 
voh je neuse stae mah toen de stoet dur ankwam gienge ze gelokkug 
opzie.  

Noe Alexander ah un keurug pak an ,in onze burhemeêster ok.  
Mevrouw Dorst die   oaltied mee de burhemeester mee haed as dur wat 
van ut Konienklukûûs is, ad un Zeeuwse tasse bie dur .Noe dah von ik 
waeh heslaegd. Of ze die laeter misschien nog an Maxima hehee eit as 
andienken weet ik nie.  
Mah Maxima zag dur wih uut as un plaetje. Oe dat maens op van die 
ôôge stelten kan loape snap ik nie. Ik zou dur ôôgtevrêês van kriege.  
Mee un rooie noed op dur oad ,in un vee kleurige jurk .Mee die jurk 
most ze niet te vee tegen de zonne in gae stae want ie schiende  duh. 
Volgende keer hewoon un onderjurkje bie de Hema gae koape ! Is dah 
ok wih opgelost. 
Na un stief kwartiertje giengen ze de bôôt op nah Flipland.In konde me 
wih naer ûûs.  
Kiek zoh ei je wir us wat op un duh de weekse diensdag in ik wih un 
stikje voh in de Tureluur. 

Deze keer  hin Kerst hedicht ,mah ik ope dah julder toch dit jaer 
wih van mien stikjes henote ebbe. 

e i e e e   i     e d  
e 

Beste bewoners van Serooskerke. 

Hierbij wil ik nog  eens terugkomen op het veel te hard rijden door ons leuke 
dorp. 
Aangezien er de afgelopen week een kat is aangereden, 1 is doodgereden, 
en 1 kat bijna is aangereden vind ik het weer eens tijd om dit punt onder de 
aandacht te brengen. 
Vorig jaar is er een test geweest met een kastje  vanuit de gemeente dat onze 
gemiddelde snelheid kon bepalen. 
We kwamen er toen best goed uit. En als dorpsraadsleden waren wij best blij. 
Toch heb ik persoonlijk mijn vraagtekens geplaatst. 
Waarom: Omdat als je zo'n kastje ziet staan, je attent wordt gemaakt op je 
snelheid. 
Zodra het kastje  werd weggehaald en er vanuit de gemeente geen verdere 
mogelijkheid meer was om onze bewoners te attenderen op hardrijden vlogen 
er weer heel wat auto's over  de Dijkweg. 
Ik als bewoner van de Dijkweg weet ook precies wie dat zijn. . Het zijn vaak 
dezelfde auto's, en dus ook dezelfde mensen. 
Ik kan u erop aanspreken maar wie ben ik.??????????? 
Veel prettiger is het als u er zelf over gaat nadenken. En dat hoop ik hiermee 
te bereiken. 
Doe het toch niet. Het scheelt maar een paar seconden . 
Dat is toch nooit het leven van  een dier of erger nog, een kind waard. 
Ik wens voor 2019 dat een ieder die hard door ons dorp rijdt dat wil verande-
ren . 

Hartelijke  groet. 
Tosca Loose. 

Als aanvulling op bovenstaand bericht van Tosca ,wil ik ook even attenderen 
dat op de Dorpsweg ook maar 30 km gereden mag worden. 
Deze weg is ook een racebaan ,daar de verkeersdrempel geen belemmering 
is voor de meeste automobilisten! 

Ook sluipverkeer is daar debet aan.! [Ik hou mijn hart vast voor de toekomst] 
Laten we met zijn allen  zorgen voor een veilig dorp  ,is het zo moeilijk om je 
voet voor even van het gaspedaal te halen ,of 5 minuten eerder van huis te 
gaan ? 

Janny Bom 
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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 parkeerovertredin-
gen kunt u terecht bij de Servicelijn. Door het invullen van het formulier op de web-
site 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. 
Vuilnis 

In de even weken wordt op dinsdag de GFT opgehaald en op woensdag het 
plastic . In de oneven weken wordt op dinsdag het restafval opgehaald. 

Kaas 
De kaasboer Biemond rijdt op donderdag tussen 15.00u en 16.00u door het dorp. 

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 geo-
pend, in de andere maanden op dinsdag gesloten. 

Sinterklaasfeest, 24 november 2018. 

Zie ginds komt de stoomboot…. Nou ja, de boot ontbrak alleen even. 
En door autopech moesten we het laatste stukje naar Serooskerke 
lopen. Een heel avontuur voor onze Sint, maar met hulp van ons, de 
Pieten, is dat allemaal weer geluk. En als je dan alle kinderen ziet 
wachten bij het dorpshuis, kun je ook niets anders dan lachen!  
Door dat stuk lopen bleek de conditie van de Pieten ook niet meer 
wat het geweest is. Dus besloot Sinterklaas een parcours uit te zetten 
om dit eens even aan te pakken. En dit kon natuurlijk niet zonder hulp 
van de kinderen. Nadat de Pieten geslaagd waren voor de test, kre-
gen ze een heus Pietendiploma. Niet alleen de Pieten, maar ook alle 
kinderen hebben deze gekregen, voor hun grote inzet.  
Maar de kinderen kregen nog wat extra’s. Naast alle pepernoten die 
de Pieten in het rond deelden, kregen ze natuurlijk van de Sint een 
extra presentje, omdat ze dit jaar alweer zo lief geweest zijn.  
En zo is het Sinterklaasfeest in Serooskerke wederom een enorm 
succes geweest en kijken we weer uit naar volgend jaar. Wij zijn er 
natuurlijk ook weer bij. Tot in 2019! 

Ook namens Sinterklaas, 
Lieve groeten van de Pieten. 
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De Tureluur in kleur 

ontvangen? 

Geef je email op ! 

Mail : 

jannybom@zeelandnet.nl 

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. 

Oplage:  190 stuks 

Verschijnt: 3x 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 

Redactie 

Janny Bom 

Dorpsweg 23 

4327 AA Serooskerke 
0111-671422 

jannybom@zeelandnet.nl 

Kopij inleveren 

Uiterlijk 1 april 2019 

Graag digitaal in 

 Lettertype Arial      grote 10 
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