Tureluur
April 2018
Op naar de zomer!
In de nacht na de uitgestelde Straô ging de zo.mertijd in.
Een week eerder moesten we als Dorpsraad nog
beslissen dat de Straô niet door kon gaan vanwege het koude weer in combinatie met de sneeuw.
Maar op 24 maart, de laatste dag dat er nog wintertijd van kracht was lukte het wel, en hoe!
Prachtig weer, een heerlijk zonnetje en iedereen
blij en tevreden. Veel dank aan de dames van de
organisatie, Marja Flikweert en Jolanda Post.
Maar ook een enorm compliment aan alle vrijwilligers, helpers, ruiters is hier zeker op zijn plaats,
het was weer een prachtig evenement!
Op zaterdag 31 maart zal de Straô van Schouwen
Duiveland tijdens een bijeenkomst in Burgh
Haamstede erkend worden als immaterieel cultureel erfgoed van de Unesco. Een geweldig succes
voor alle mensen die zich hiervoor hebben ingezet, niet in de minste plaats onze burgemeester,
de heer Gerard Rabelink. Natuurlijk zijn wij aanwezig tijdens dit mooie moment, de Straô van Serooskerke mag hier natuurlijk niet bij ontbreken.
En dan wordt het zomer; tijd voor lange dagen,
misschien wel vakantie of lekker genieten van
strand en natuur hier in de buurt. Geniet er maar
van, we wonen in een prachtig gebied, daar zal
het zeker niet aan liggen.
En de Dorpsraad blijft ook deze zomer actief,
houd uw brievenbus maar in de gaten, want we
hebben nog genoeg op het programma staan!
Met vriendelijke groet,
Jos Schroer
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De mensen van voorbij
wij noemen ze hier samen.
De mensen van voorbij
wij noemen ze bij namen.
Zo vlinderen zij binnen
in woorden en in zinnen.
en zijn wij even bij elkaar
aan ’t einde van het jaar.
De mensen van voorbij,
ze blijven met ons leven.
De mensen van voorbij,
ze zijn met ons verweven
in liefde, in verhalen,
die wij zo graag herhalen,
in bloemen, geuren, in een lied,
dat opklinkt uit verdriet.
De mensen van voorbij,
zij worden niet vergeten.
De mensen van voorbij,
zijn in een ander weten.
Bij God mogen ze wonen;
daar waar geen pijn kan komen.
De mensen van voorbij
zijn in het licht, zijn vrij!
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Herdenking Watersnood 1 februari 2018 .
Een stijlvolle herdenkingsdienst met mooie toespraken en mooie gedichten ,
Een bloemlegging met vele herinneringen aan degenen die er niet meer
zijn ,
Een dorpshuis vol mensen die ieder hun verhaal hebben, het verhaal van de
rampnacht in Serooskerke.
Een ontmoeting met oude bekenden en even weer bijkletsen.
Een tentoonstelling met ach en oh .
Een tentoonstelling met herkennen.
.
Herdenken doen we met zijn allen ,ieder op zijn eigen manier .
Janny Bom
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Van de
Hervormde Kerk

Zo is het nieuwe jaar alweer enkele maanden oud wanneer deze Tureluur
uitkomt. Wat gaat alles toch snel, zo lijkt het. Het oude jaar is pas voorbij en
wij zijn alweer enkele maanden in 2018.En als je de ouderen onder ons
spreekt zeggen ook zei dat de tijd zeer snel gaat .En zo gaan we dan weer
richting het voorjaar en dan de zomer als God het geeft. Veel mensen neme
in de wintertijd de vakantie gidsen door, en zoeken een vakantie bestemming, wordt het een vliegreis, busreis, of met de caravan, camper of vouwwagen erop uit. Vakantie plannen maken is mooi maar het vergt voorbereiding en er moet één en ander geregeld worden. We kennen dat allemaal
als we op vakantie gaan en kunnen. Ja ook kunnen wat als je ziet bent of
een handicap hebt of vanwege ouderdom kun je meestal niet op vakantie.
En soms staan je hoofd er niet naar omdat er rouw is of verdriet, of je te horen hebt gekregen dat je een nare ziekte hebt. Zo zijn er ook in onze gemeente in ons dorp Serooskerke mensen die er nooit eens op uit kunnen
trekken. We kennen ze wel denk ik. Laten we hen niet vergeten, een bezoekje of een kaartje doet erg veel. Ook in onze gemeente zijn er zieken of
hebben mensen in het ziekenhuis gelegen.
In de kerkenraad is er een gedeeltelijke wisseling van de wacht plaatsgevonden. Drie broeders hebben hun ambt mogen aanvaarden. De bevestiging
van drie nieuwe kerkenraadsleden, de broeders : Dhr. M.P. Dekker uit
Nieuwerkerk, Dhr. J.C.E.de Ruijter uit Kerkwerve, Dhr. M.W. Struik uit Ellemeet, vond plaats in de morgendienst op zondag 25 februari. Dat was een
overvolle kerk, temeer omdat er een groep van 60 jongeren, hier op vakantie
waren de dienst wilden meemaken. Het dorpshuis was weer een uitkomst en
daar konden zij de dienst meemaken…..Kerkenraad is ook nog op zoek naar
een organist. Er is contact met iemand en we hopen dat deze persoon ons
wil helpen.
Van onze organist Philip den Eerzamen uit Stellendam hebben we afscheid
genomen. Via Denemarken is hij vertrokken met zijn schip voor 5 maanden
stage naar Turkije enz. enz. Daarna gaat hij de grote vaart op als stuurman/
machinist.
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Herdenking ramp 1953 .. Op 1 februari was er de herdenking van de watersnoodramp in 1953 dit jaar 65 jaar geleden. In een overvolle kerk vond
het eerste gedeelte de herdenking plaats en later in het dorpshuis.
Nadat de voorzitter van de dorpsraad het woord voerde en het mannenkoor
het Schouwse Volkslied ten gehore had gebracht hield onze predikant ds.
van Belzen hield een toespraak. Hij sprak vanuit Gods Woord uit Openbaring 20:13 “ En de zee gaf de doden die in haar waren” Nadat we samen
het Wilhelmus hadden gezongen en nog een gedicht ging het gezelschap
naar het Dorpshuis nadat er bloemen werden gelegd bij het monument. Een
woord van dank richting Huib Bouwman is hier zeker op zijn plaats, dagen
vóór de herdenking is hij al bezig om de vele voorbereidingen te treffen.
Huib en Stien : bedankt!.
Zo gaan we weer uitzien als kerkelijke gemeente naar de zomerperiode.
Zoals u weet weten de vakantie gasten in de kop van Schouwen het kerkje
in Serooskerke te vinden. Van heinde en ver komen mensen om de diensten mee te maken in hun vakantietijd. Soms ontmoet je mensen voor het
eerst, maar vaak ook de oude getrouwen. Ze komen om de Boodschap van
God te horen. Het Woord van God dat spreekt van liefde en genade, dat er
een weg is tot eeuwig behoud. Door geloof alleen. God wil ons verlichten
met de ontdekkende stralen van Zijn heilige Geest. Hij wil ons verlichten op
onze pelgrimsreis door deze wereld, en soms gaat het door diepe dalen,
daar weten diverse dorpsgenoten ook van, maar de reis gaat naar die blijde zalen van het Vaderhuis.
B v.d. Linde.
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Heidi’s mijmeringen
Verkwikking
Een vroege vogel, bos en strand wandeling
Schud de mens wakker.
Blijf een korte pose stilstaan,
Luister naar de zacht ruisende wind,
Door de toppen der hoge bomen.
Luister naar het ruisen der zee.
Opeens een aangenaam briesje
Deze beroert zachtkens je haren,
Verkwikt lichaam en geest.
Nieuwe energie stroomt door je aderen.
Met een herboren ik gevoel stap je huiswaarts!
Verkwikking ǁ
We proberen allemaal
op onze eigen manier fit te blijven.
Je moet er wel wat voor over hebben: o.a. ;
sporten tot we een ons wegen
Met als resultaat:
STRAK IN HET PAK

Heidi
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Vanuit de pastorie
Lentegevoel
Als de Fritureluur met het opbouwen van zijn negotie (handel/koopwaar) begint, gaat het bij mij kriebelen: De lente staat voor de deur. We zijn overgoten met water en zelfs de Straô viel in de sneeuw. Tot verdriet van veel
dorpsgenoten. En daarom zien we uit naar de krokussen en de narcissen, die
opschieten uit de koude aarde, aangewakkerd door een voorjaars zonnetje.
Vandaar het gelukkige gevoel als onze Fritureluur zijn vlaggen weer omhoog
steekt. Meestal is dat vlak vóór Pasen. Nu is dat een dag waarvan velen de
betekenis niet meer weten. In die zin gaat er veel verloren. Het viel me nog
eens op toen ik naar de TV zat te kijken. De quizmaster die uiteindelijk ‘de
slimste mens’ moest opleveren, vroeg naar de ‘slachtmaand’. Niet één van
de geleerde dames en heren wist welke maand de slachtmaand heette. Laat
staan dat ‘men’ nog de betekenis van Pasen weet. Kerst is nog enigszins
bekend, maar Pasen weten velen niet meer wat het is, al behoort het tot onze
spreektaal. Moge Pasen staan voor het gelukkige gevoel van de aanbrekende lente; het nieuweleven dat zich aandient in de flora en de fauna…. en wat
een verademing!!!!Voor de christelijke gemeente staat Pasen voor de opstanding van Christus uit de doden. En met Hem de belofte van onze opstanding
uit de dood. Je begrijpt wel het feestelijke karakter van Pasen voor de christelijke gemeente .De dood heeft niet het laatste woord. Die gedachte is ‘de
dood in de pot’ voor het menselijk bestaan. Het trekt een streep als laatste
wat over een mensenkind is te zeggen. Lentegevoel is daarom voor mij ook
doorzicht en uitzicht op nieuw leven: Opstandingsleven! Het verwarmt je ziel
en geeft kracht om te hopen. Het is alsof je aankoop bij de Fritureluur dubbel
zo lekker smaakt. Het is puur opgewekt leven! Een liefdes - gevoel sterker
dan de dood. Daar gaat een mens van geuren en kleuren: een echt lentegevoel.

Met een hartelijke groet van jullie
dorpsdominee Jan van Belzen
PS. Ik ga in het najaar Serooskerke verlaten,
maar daarover meer in de volgende de Tureluur .
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TIPS VOOR DE TUIN IN HET VOORJAAR
ALS HET RISICO OP VORST VERDWENEN IS DAN KUN JE:
Kruiden planten
Hagen snoeien (op een bewolkte dag)
Tweejarigen zaaien
Ongedierte bestrijden
Vorstgevoelige vaste planten, knollen en eenjarigen als dahlia, petunia
en geranium (pelargonium) buiten plaatsen.
MOESTUIN
De tweede helft van mei kun je gevoelige planten als tomaat, courgette,
pompoen, paprika, peper en komkommer buiten uitplanten (als het zacht
weer is).
Je kunt vruchtgroentes dan ook in de vollegrond zaaien.
Oogst de eerste sla, radijs en kruiden.
Boerenkool, suikermais, peultjes en koolraap zaaien, witlofpennen planten.
Zaailingen verspenen en in grotere potten planten.
PLANTEN
Ga het onkruid wieden.
Om onkruid tegen te gaan kunt u turf of schors strooien.
Eenjarig pootgoed nu planten.
Waar nodig kun je vaste planten aanbinden.
Snoei uw buxus en gebruik het snoeisel als stekken.
De fuchsia laat zich heel makkelijk stekken. Stekken die je in maart of
april uitplant, kunnen nog hetzelfde jaar bloeien.
Aardbeien hoef je niet per se in de tuin te planten. Een bloempot of hanging basket is ook zeer geschikt. Bovendien blijven de vruchten dan
schoon.
Metsel muurtjes met kalkspecie. Dan krijg je een biotoop voor planten die
kalk prefereren.
Neem stekken van vaste planten als phlox en Zeeuws knoopje.
Maak brandnetelgier van jonge brandnetels, die vol stikstof zitten.
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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.
Dus ik wil hierbij 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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Eve mékkere,
Je leest ut in de krante ,ut Zeeland hevoel ,wanneer bin je un echte Zeeuw?
Noe voh mien nie so moeiluk docht ik.
Mah ah ik dur es over nae gae dienke leit dah toch weh anders.
Mien moeder komt van Schouwen mah mien vaoder uut Menaldum .
Un Fries zoh hezeit . In die zun ouwers waere ras Friezen in voh mien waere
dat Pake in Beppe.
Mien moeders ouwers waere echte Zeeuwen,geboren in hetoge.
Opa kwam dan uut Tholen mah opoe uut Nieuwerkereke.
Helokkug bin ik weh twih taelig opgevoed. Mee mun vaoder spraeke me Oag
Haarlemmerdieks in mee mun moeder plat Zeeuws.
In bûûten de deure was de tael ok Zeeuws. Dus dae kan ut nie an lààge.
Mah ut Zeeuws voele oe doe je dat ? Noe misschien as je arte opegaet as je
langs de diek loapt of over ut strand .As je in een stad bûûten Zeeland bie un
bushalte staet in dur oor Zeeuws epraet in dan mee moeite je mond dicht kan
oawe? Mee dah Friese in Zeeuwse bloed van mien gae ik mah nie an de
hang ,dae kom ik nie uut. Lae me ut mah op Zeeuws ouwe .
Zeeuws dah krieg je dur nie uut. In mien oagen bluuf je Zeeuw wih op de
waereld je ok bin .
Voh vee Zeeuwen gae je hevoel spreke as je mah wat van Zeeland leest of
ziet .
Mah om eerluk te wezen dah ei un Fries ok oh .Mien voader gieng ier op ut
eiland oaltied nae de Friese verenigieng ,in as um mah docht dah ie mee un
Fries vandoe ah dan was um nie mih te verstae.
Mah nie om de import te nae te weze dienk ik toch dah je bin wae je ebore
bin.Ik kiek mah nae mun voader die woonde in werkte ok ier ,mah zun arte
gieng ope as tum nae Friesland gieng ,nae zun familie .Ie most dan ok oaltied wih eve nae ut durpje wae t un ophegroeid was. Was dus ier ok import
ebleve.
Mah ik wone nog oaltied graeg in ons durpje in ik gunne iedereen die ier
wone in nie uut Zeeland komme ut saelfde hevoel as mien ,mah of die echte
Zeeuwen zulle ore dae bin ik nog nie zeker van.
Soms oor je weh dah Zeeuwen stug binnen, noe ik ervaer weh us dah measen die ier komme wonen dah zealfde ebbe ,mah of dat dus an de Zeeuwen
leid?
Mah hoed lae me gewoon mee zun aolen hezellig op dit durpje wone ,wae je
ok vandaen komt in wah je ok doet. Geniete van de rust in de natuur in ok
van mekaore ,of je noe Zeeuw bin of nie.
Jaone
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❤ en leed .
Rond de Kerst kwam Tosca van lief ❤
en leed commissie , met een
prachtige bos bloemen met een kaartje
van de dorpsraad met beterschap, het
ontroerde mij !!!
Omdat er nog aan mij gedacht wordt,
na mijn ongeval drie jaar terug , waar
ik blijvende hersenletsel en verdere
klachten aan heb over gehouden !!
Ook dankjewel, aan de vele buurtbewoners , die nog steeds belangstelling
tonen .
Erg lief !!!
Dat doet ons goed , en wil met dit
schrijven , bedanken voor dit geweldige gebaar !!
Vriendelijke groet
Anita en Geert van Vuren
Frederikstraat 18
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Lieve bewoners,
En daar zaten wij weer. Zo snel gaat een jaar. Alsof het nog maar
kort geleden was dat we het nieuwe jaar 2017 zaten te vieren.
En dan nu het jaar 2018.
Waarin wij voor iedereen natuurlijk de allerbeste wensen uitspraken en dat
het maar een heel mooi jaar mocht worden.
Als u "de Tureluur “op de mat krijgt zijn er al weer 3 maanden om. En heeft
ieder alweer van alles beleefd. Zo is het leven dan ook.
Wat was het gezellig. Iedereen had het ontzettend naar zijn/haar zin en de
High Tea was ontzettend goed georganiseerd door de zus van Anja de
Glopper. Haar bedrijf heet...............De Maire, van hapje tot buffet.................
Wij gaan haar zeker onthouden want alles was super verzorgd en heeeeerlijk van smaak.
Wellicht gaat zij nog meerdere dingen voor ons dorpshuis verzorgen in het
komende jaar en wij hopen dan natuurlijk wederom lekker te smullen.
Waar wij als "Dorpsraad" ook iedere keer weer enorm blij om zijn is de opkomst.
Laten wij dat vasthouden en ik persoonlijk hoop op een jaar vol gezelligheid.
Lieve groet.
Tosca Loose.

Sjoelavond.
En dan was het eindelijk 17 februari, een avond waar toch een groot aantal
mensen naar uit hebben gekeken: de sjoelcompetitie! Wat bekend staat als
een relatief oubollig spelletje, bracht toch jong en oud naar het dorpshuis
om even wat schijven over een tafel heen te werpen. En met bijna 40 competitieve en strijdlustige ‘sjoelenaren’ werd het een succesvolle avond waar
er meer van mogen komen, zo luidde de conclusie.
De gezelligheid was er in grote mate en uiteindelijk gingen de 3 sterksten,
1. Lianne 2.Edwin 3. Jacolien, naar huis met een presentje gesponsord
door de dorpsraad en een, speciaal voor deze avond, handgemaakte prijs
(waarvoor nogmaals hartelijke dank aan Edwin Mabelis).
Tot slot wil ik graag een ieder bedanken voor de aanwezigheid en bijdrage
aan deze geweldige avond. Als dorpsraad zullen wij ons inzetten dit terug
te laten komen, wellicht een nieuwe traditie?
Wesley.
Dorpsraad/-gemeenschap Serooskerke.
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Afscheid
Op 28 februari jl. namen wij afscheid
van onze plek in Serooskerke.
Wij, de families Bonekamp-Bosman,
Mann-Bosman en André Bosman,
hebben vele jaren in uw mooie en
rustige dorp mogen verkeren.
50 jaar geleden,in1968, konden mijn
broer Ton en ik ,Wim, de bungalow/
Deense woning Frederikstraat 7, kopen van mevr. Zorge-Menheere en
haar gezin omdat zij -pas weduwevertrok naar Renesse. In1976 trad
Ton uit en herverdeelden wij de eigendom over ons drieën
Regelmatig hebben we met onze
toen nog kleine kinderen gebruik gemaakt van de woning voor onze vakanties en weekends. We voelden
ons al gauw medebewoners en een
beetje deel van de dorpsgemeenschap. En dat gevoel is in de loop
van de jaren alleen maar sterker geworden! Het was er rustig - niet de
vakantiedrukte van de kuststrook en
toch de zee en niet te vergeten de
Oosterschelde dichtbij.
We hebben genoten van de bewegingsvrijheid voor onze kinderen en
zij, op hun beurt voor die van hun
kinderen en ook van de vriendschappen met de kinderen van het dorp.
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En de ouders natuurlijk ook! Ook het
meedoen aan gebeurtenissen als de
Straô en de ontvangst van Sinterklaas was een plezier voor iedereen.
Maar nu gaat de belangstelling van
de kinderen én die van de kleinkinderen uit naar andere en vaak verdere oorden. Ze zijn ook met teveel – 7
en 17- om het huis nog gezamenlijk
te beheren. Wij besloten met wisselende gevoelens het huis te verkopen
en zo hebben we op 28 februari ons
bezit overgedragen aan mevrouw
van Kooten, die er permanent wil
komen wonen. Wij hopen dat het
voor haar ook een goede plek zal
zijn.
Tenslotte zijn wij onze buren -de families Koopman (beiden zijn helaas
overleden), nu de familie van Giessen- en onze overburen, de familie
Wobbe, heel dankbaar voor alle hulp
bij het beheren van ons plekje in Serooskerke.
Wij nemen met weemoed afscheid
van het dorp en van allen die we
daar kennen.
Dank je wel allemaal en het
ga u allen goed!

Diny en Wim Bonekamp-Bosman
Mac en Coen Mann-Bosman
André Bosman
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Historische roman over Serooskerke

wanhoop nabij. Van God vergeten is
een gedetailleerde historische roman, waarin ‘waargebeurd’ en ‘kan
Zaterdag 24 februari heb ik mijn hisgebeurd zijn’ moeiteloos samentorische roman Van God Vergeten in
smelten tot een realistisch tijds- en
Het Dorpshuis gepresenteerd. Dat ik
landschapsbeeld. Een menselijke
daar die locatie voor koos lag voor
tragedie zoals Symon Lievensz.
de hand: het verhaal speelt namelijk
overkomt is er een van alle tijden…
op Schouwen en vooral in Serooskerke. Wie een kijkje wil in het leven
anno 1590 is het spannende boek
Het boek is te bestellen bij
echt een aanrader.
www.boekenbent.com. Wie een geIn de tijd van het verhaal wordt het
signeerd exemplaar thuisbezorgd
bestaan bepaald door angst voor
wil, kan een e-mail sturen aan:
ziektes en overstromingen en de
ajcoomans@kpnmail.nl Ik neem dan
lasten van de Tachtigjarige Oorlog.
direct contact met je op!
De dreiging van de dood is altijd en
overal te voelen. Ook spookverschijningen houden de gemoederen beWie weet tot ziens!
zig. Tegen die achtergrond speelt
zich het leven af van dijkwerker SyBram Coomans
mon Lievensz., en van de dorps- en
streekgenoten met wie hij probeert
Wolphaartsdijk
de heftige ontberingen het hoofd te
bieden. Onthullend zijn Symons innerlijke conflicten, die zich voordoen
bij veranderingen in zijn omstandigheden en tijdens mysterieuze ontmoetingen en ontdekkingen. Wanneer hij voor een even moeilijke als
onontkoombare keuze staat, wordt
hij haast gek van twijfel. En als de
vervulling van een vurig gekoesterde
droom door een daad van blinde
jaloezie wordt verstoord is hij de
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Beste bewoners van Serooskerke.
Graag wil ik hierbij een terugkoppeling maken naar de geplaatste Smiley
( snelheidsmeting) die van 28 september tot 26 oktober 2017 geplaats is
geweest aan de Dijkweg.
Recent heb ik met Dhr. de Winter ( gemeentehuis Zierikzee) de conclusie
doorgesproken.
Wat schetst mijn verbazing!
Wij doen het eigenlijk heel goed.
Om een beknopt overzicht te geven hierbij de volgende metingen:
Er gingen in die periode 569 voertuigen over de Dijkweg.
De gemiddelde snelheid waarmee werd gereden was 18 km/u.
Maximaal was dat 34 km/u.
85% van dat verkeer reed gemiddeld 22 km/u of langzamer.
De ervaring leert volgens Dhr. de Winter dat langer registreren geen zin
heeft omdat het effect van langer meten geen nieuwe resultaten geeft.
Waar het op neerkomt, is dat wij een voorbeeld zijn van hoe het eigenlijk
zou moeten.
Dus wij kunnen met z'n allen trots zijn op onszelf.
Toch heb ik een kanttekening:
Omdat de Smiley daar hing was toch iedereen alerter. Het had in die periode ook zeker de aandacht in "de Tureluur".
Wij als bewoners zien toch af en toe een raket over de Dijkweg vliegen en
houden ons hart dan toch vast.
Dus nogmaals hamer ik erop dat iedereen zijn snelheid in de gaten
moet houden en aan al onze bewoners en dieren moeten denken.
Ik heb er in ieder geval vertrouwen in en ben heel erg blij met deze uitkomst.
Tosca Loose.
April
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Tafelen in de Buurt
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Koningsdag

Mei
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Crea
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Tafelen in de Buurt
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Voorjaarsreisje

Juni
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Barbecue

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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Lente stamppot met rucola
4 personen
1200 gr kruimige aardappels (geschild)
100 gr rucola
250 gr tomaatjes
250 ml warme melk
Klont boter
100 gr oude kaas (geraspt)
Pijnboompitjes (geroosterd)
snuf peper en zout
snuf nootmuskaat
Bereiding
Kook de aardappels in een pan met water ca 15 tot 20 minuten tot ze
gaar zijn. Giet ze af en stamp ze fijn met de boter en een snuf nootmuskaat, peper en zout. Giet beetje bij beetje de warme melk er bij. Roer de
kaas er door en laat smelten. Schep dan de rucola er door. Halveer de
tomaatjes en voeg deze ook als laatste toe. Garneer de stamppot met wat
extra rucola en de pijnboompitjes. Lekker met een stukje vlees of vis.
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Foto’s : collectie T Rosmolen
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Krijgt Serooskerke een beeldje?
Een paar jaar geleden is de Dorpsraad op de hoogte gesteld door de Stichting Renesse naar een mogelijkheid om van een “beroemde “ inwoner van
Serooskerke een beeld te laten maken.
Helaas heeft de Dorpsraad er wel over gepraat en een idee naar voren gebracht maar er toen niets mee gedaan. Op de afgelopen algemene vergadering van 24 februari kwam het in een gesprek ineens weer naar voren. Mij is
gevraagd om de betreffende persoon die toen naar voren kwam toe te lichten.
Maar ook de mogelijkheid open te houden, dat als er inwoners van Serooskerke zijn die een ander persoon naar voren willen brengen dit idee met
open armen zal worden ontvangen.
De inwoner om wie het gaat is Jacob [Jaap ] Viergever.
Geboren op 28 juli 1917.Hij bezocht de Rijksnormaalschool in Zierikzee en
werd onderwijzer in Renesse. Door zijn lichamelijke handicap en zijn gesloten karakter kon hij zich als onderwijzer niet ontplooien. Na zijn onderwijs
loopbaan werd hij bankemployé bij de bank van Koole, later de Twentse
bank en weer later de Algemene Bank Nederland. Hij beëindigde zijn bankcarrière als procuratie houder. Hij was algemeen bekend om zijn fabelachtig
geheugen. De natuur en alles wat daarmee samenhangt, had zijn brede interesse. In 1934 was hij mede oprichter van de Nederlandse Jeugdbond voor
natuurstudie [NJN], afdeling Schouwen-Duiveland. In 1949 stond hij aan de
wieg van de Vogelwacht Schouwen – Duiveland. De februariramp van 1953
werd, ondanks het feit dat hij samen met zijn huisgenoten gespaard bleef,
toch een persoonlijk drama. Zijn uitgebreide natuurbibliotheek en zijn grote
verzameling zwart-wit foto’s en negatieven gingen verloren. Hij verzorgde
veel dia lezingen over de flora en fauna op Schouwen – Duiveland. Samen
met Vijverberg en Nico Lysen behoorde hij tot de meest gewaardeerde leden
van de Natuur en Vogelwacht Schouwen – Duiveland. Ongeveer dertig jaar
lang was hij ook bestuurslid van de vogelwacht. De vogelwacht moet een
onmisbaar element in zijn leven zijn geweest.
Ook de Dorpsgemeenschap Serooskerke lag hem na aan het hart. Op talloze Straô s en dorpsfeesten heeft hij dorpsgenoten op de gevoelige plaat
vastgelegd. Vele dia’s van zijn hand zijn gedigitaliseerd en zitten in het archief van de Dorpsraad.
Jacob Viergever overleed op 24 maart 1983
in zijn huis in de Dorpshuisstraat 6.
In een memoriam schreef de voorzitter van de Vogelwacht:
Zoals de ganzen is hij vertrokken. Opeens was hij er niet meer. Ver weg om
niet meer terug te keren.
Jacob Viergever markant en uniek, met niemand te vergelijken.
Janny Bom
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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
26

•

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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En zo zit ik nog even op de valreep een bedankje te typen omdat
ik net 120 gekookte eieren in ontvangst heb mogen nemen van
Margreet en Rijk Bosland van Hotel Restaurant "de Schelphoek
Deze krijgen nog een gezellig kleurtje en gaan met mooi weer
morgen een plekje krijgen rond de Schelphoek.
De paashaas is weer in het land en zal morgen de kinderen gezellig vermaken. De vinders van de twee gouden eieren zullen
een prijsje krijgen.
De Fritureluur zal de snacks voor de kinderen sponsoren.
Hierbij wil ik, namens de dorpsraad, zowel de Fritureluur als Margreet en Rijk zeer hartelijk danken voor deze bijdrage.
Lieve groet…………..Tosca Loose
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Reanimatie- en bediening AED cursus
De dorpsraad is voornemens een cursus reanimatie en bediening AED te
verzorgen in de zomer. Met deze cursus leer je reanimeren en een AED
bedienen volgens de wettelijke regels. Je weet daarna hoe je moet handelen bij een hartstilstand. Meld je aan voor deze cursus in het dorpshuis en
je krijgt les van een erkend instructeur van de Nederlandse Reanimatie
Raad (NRR).

Wat leer je bij een reanimatiecursus?
In de basiscursus van ongeveer 4 uur komt aan bod:
- hoe je een hartstilstand herkent en wat je dan als eerste doet
- hoe je moet reanimeren en in welk tempo
- hoe je een AED aansluit en bedient
Samen met andere cursisten oefen je alle reanimatiestappen op
oefenpoppen en maak je gebruik van een oefen AED.
Na afloop van de cursus ontvang je een certificaat.
Omdat we van de gemeente Schouwen-Duiveland een subsidie ontvangen
zijn er geen kosten verbonden aan het deelnemen.
Geef je op vóór 1 mei a.s. via:
- een briefje in de brievenbus van het dorpshuis, of
- een e-mail naar info@dorpsraad-serooskerke.nl
met je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
Er is plaats voor 10 cursisten, bij meer aanmeldingen wordt er geloot.
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Straô 17 maart 2018
Wie er zaterdagochtend op uittrekt om van de sneeuw te genieten doet
er goed aan een warme jas, sjaal, handschoenen en muts aan te trekken. In het hele land vriest het namelijk 2 tot 3 graden. Er staat een
schrale, vrij krachtige tot krachtige noordoostenwind. Door de ijzige
noordoostenwind is het voor het gevoel -8 tot -14 graden
De Straôrit is vandaag niet door gegaan ,maar het kinderfeest wel !
Ook de kinderburgemeester was er om het feest te openen
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24 maart
Straô op Serooskerke ,versierde paarden ,ringsteken ,en lekker weer.

UItslagen
Versierde paarden:
1. Kim de Meij
2. Miranda de Glopper ...
3. Rosanna van de Velde
4. Johan de Glopper
5. Marjolein Roskam
6. Els Priemis
7. Marja den Boer
8. Laura Muste
9. Eunice van den Berg
10.Jorja van Twist
11. Jaco Groenendijk

Versierde pony's:
1. Xanna Everaers
2. Manon van As
3. Leo Boot
Ringsteken:
1. Jolanda Post
2. Linda de Glopper
3. Els Priemis
4. Manon van As
5. Eunice van den Berg
6. Rosanna van de Velde
7. Miranda de Glopper
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Redactie
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:

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

170 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

Kopij inleveren volgende Tureluur
De Tureluur in kleur
ontvangen?
Geef je email op !
Mail :
jannybom@zeelandnet.nl
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Uiterlijk 1 juli 2018
Graag digitaal in
Lettertype Arial

grote 10

