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Laat de kinderen op 3 november ook aan uw deur komen

Fantastische Halloween voor deelnemers én snoephuizen
BROUWERSDAM NOORDZEESTRAND SCHARENDIJKE

Boutlaan 1C Scharendijke

Het eetcafé aan de haven van Scharendijke

Van Dongen Tweewielers

Leonardo ’s
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Scharendijke

voor reserveren en afhalen:

0111-671529
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• onderhoud, reparatie en
• renovatie alle typen schepen;
• onderhoud, reparatie, revisie en
vervanging alle merken motoren;
• herstel, renovatie of vervanging
van teakdekken;
• leggen van Flexiteek;
• boegschroef inbouw;
• osmosebehandeling;
• jachtschilder;
• erkend schadereparateur.

Deltastraat 16
4322 BN Scharendijke

www.jachtwerfdegrevelingen.nl
+31 (0)111 67 14 90
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GSM 06-23331098
E-mail: info@taptotaal.nl
www.taptotaal.nl
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BLOEMENSUPER
Ouddorp
Hoge pad 9,
3253 BH Ouddorp

de

Bloemen
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BLOEMENSUPER
Zierikzee
Baden Powelweg 1,
4301 KD Zierikzee

085-0471023

ALTIJD DE LAAGSTE PRIJS

samen groeien
samen leven

Harry Linders

Harry Linders

Gespecialiseerd in:
• Schilderwerk
• Glaswerk
• Decoratieve
wandafwerking
• Behangwerk

78

S
GOOD FAST FOOD
DORPSSTRAAT 8 SCHARENDIJKE
• Nieuwbouw • Verbouw
www.takeawayscharendijke.nl
• Onderhoud • Renovatie
• Timmerwerken • Metselwerken

GOOD FAST FOOD
DORPSSTRAAT 8 SCHARENDIJKE
www.takeawayscharendijke.nl

BLOEMENSUPER
Scharendijke
Boutlaan 1b,
4322 DC Scharendijke

Schildersen afwerkingsbedrijf
Schildersen afwerkingsbedrijf

Carlstraat 11, Scharendijke, 0111 672134

De Lelie 1 l 4322 NP Scharendijke l Tel. 0111 - 672184

DIERVOEDERS VOOR:
DOMMELSCHE HOOGWAARDIGE
paarden, honden, katten, pluimvee,
geiten en herten.
WATERMOLEN schapen,
De Lelie 7 Scharendijke 0111 67 22 63
ZUID-WEST www.dommelschewatermolenzuidwest.nl
- hoogwaardige diervoeders
- bezorging aan huis of stal

Snoephuis
NT
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Jachtwerf
Jachtwerf
de Grevelingen
de
Grevelingen
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Verkoop, verhuur en
reparatie van fietsen

Boutlaan 1B, T 0111-671367
www.plusscharendijke.nl

Dorpsstraat 12 | 4322 AD | Scharendijke | www.leonardos-pizzeria.nl

Jachtwerf
de Grevelingen

Ruime Supermarkt
VVV Service punt
TPG postservice punt
Rabobank pinautomaat

Baken 38 - 40
4322 AG SCHARENDIJKE
tel.: 0111 671327
e-mail:firma.dongen@zeelandnet.nl
www.vandongentweewielers.nl

Vrijdagavond 3 november wordt weer een
Halloweenspeurtocht
voor de kinderen van
Scharendijke door het
dorp gehouden.
De tocht begint om
18.30 uur vanaf dorpshuis “De Putmeet”.

Klaverstraat 57
4322 CG Scharendijke
hlinders@zeelandnet.nl

Tel: 0111 672142
GSM: 06 29453071
www.schildersbedrijflinders.nl

pedicurebehandeling
voetverzorging diabetici en reumapatiënten
klassieke lichaamsmassage
voetzonereflexologie
harsen

Anja Kristelijn
Kapelleweg 6 Scharendijke 0111 671207

drukpunt
druk
punt
grafisch serviceburo & drukkerij

De Lelie 7 Scharendijke 0111 67 22 63 www.drukpunt-sd.nl

Wij zijn voor deze avond
nog wel op zoek naar
snoephuizen. Wilt u de
kinderen een leuke avond
bezorgen, geeft u zich
dan op (opgave vóór 30
oktober)! Ook als u geen
(jonge)kinderen heeft, is
het ook leuk om mee te
doen als snoephuis!
Het is de bedoeling dat
de kinderen in een groep
een route over het dorp
lopen en dan aanbellen
bij de opgegeven adressen voor een snoepje. Om
het wat spannender te
maken zou het natuurlijk
leuk zijn als u zelf dan ook
verkleed bent, evt. toneelstuk/sketch opvoert en
uw huis versiert (lampjes,
kaarsen, pompoenen etc.).
Het mooiste, spannendste
snoephuis en het griezeligste verklede kind willen we
belonen met een leuke prijs. Indien uw kind mee wilt

doen (ouders/begeleiders
mogen ook meelopen)
aan deze activiteit kunt u
zich opgeven via
halloweensdijke@gmail.
com.
Iedereen mag verkleed
komen en deelname is op
eigen risico!!! We eindi-

gen de speurtocht bij de
Surf-inn in de Dorpsstraat.
Wanneer u nog vragen
heeft kunt u contact met
ons opnemen via de email: halloweensdijke@
gmail.com of Lenna Hollestelle (tel. 0111-671546)
Astrid Meijninger en Hen-

riëtte van Gelder.
Deze Halloween wordt
mede mogelijk gemaakt
door: Dorpsraad
Scharendijke, Dorpshuis
De Putmeet, Eterij-Tapperij Salud, Plus supermarkt, Surf-inn en Weekra
schoonmaak.

Verkeerssnelheid itrriteert bewoners Scharendijke
Bij een aantal bewoners in
Scharendijke heerst grote
ontevredenheid over de
snelheid waarmee sommige autombilisten door
hun straat rijden.
Dat blijkt uit de reacties van
een post op de facebookpagina van Scharendijke,
die onlangs is geplaatst.
Vrijwel alle straten in de
bebouwde kom van het
dorp liggen in de 30kilometer-per uur-zone.
Een uitzondering hierop
is bijvoorbeeld de Elkerzeeseweg, maar ook daar
komt verandering in als

de rondweg gereed is in
2018. Sommige bewoners
dringen aan op politiecontroles en willen dat de
Dorpsraad daar naar gaat
vragen bij de gemeente.
De redactie van deze

Dorpskrant heeft in een
aantal straten gekeken en
kreeg wel sterk de indruk,
dat de auto’s die te snel
rijden bewoners van die
straten of directe
omgeving zijn.

Respectvolle omgang belangrijk bij Ingrijpende verandering
Een vrouw praat met
haar moeder, die nu
alleen in het verzorgingstehuis zit. Haar man is
overleden. De moeder
heeft het moeilijk. De
vrouw zegt:”Ach, ze heeft
het allemaal wél gehad.
Ze heeft een mooi leven
gehad met haar
man en kinderen.” De
onderliggende boodschap
in haar opmerking is
duidelijk: moeder moet
niet zeuren en tevreden
gaat verhuizen naar een
zijn met wat er nog is.
kleinere woning of
gedwongen door een
Arthur Polspoel heeft er
nieuw ontstane situatie.
een prachtig boek over
Verhuizen zorgt voor een
geschreven met de titel
hoop veranderingen vooral
’Het was toch een mooi
leven’. Of u nu “vrijwillig” bij oudere mensen “aldus
onze ervaring” zegt André
van Dongen van Zorgruim.
Uw herinneringen neemt u
mee naar het begin van de
• Voorzitter:
veranderingen.
Vacant
• Secretaris:
Van tevoren weet u niet

Dorpsraad

Tanny de Rooij
• Penningmeester:
Chris Jordan
• Jop en Jeugd:
Ineke Venneman
• Ondernemerscontact:
Alexander Jonkers
• Dorpshuis:
Stephanie Fennet

Praktische zaken zoals
naast de verhuizing uw “
oude” woning klaarmaken
voor de nieuwe eigenaar
of woningcoöperatie zijn
zaken waar je wakker
van kan liggen. Vaak zijn
de mensen uit uw omgeving ook al op leeftijd
en misschien wel ereid
om te helpen maar kunnen zij het lichamelijk niet
wat het met u zal doen,
meer aan. Zorgruim is
de veiligheid van alles wat gespecialiseerd om al deze
u kent, alle dingen die u
werkzaamheden op een
eerst deed, zijn verdwenen respectvolle wijze voor u
of anders. Wezenlijke zak- uit te voeren naar aanen zoals, ’de thermostaat leiding van uw behoefte
zit op een andere plaats,
en wensen.
of hoe werkt deze kraan,
en al is heel veel
Neemt u gerust vrijhetzelfde gebleven, er
blijvend contact op met
is ook heel veel anders!
Zorgruim, tel. 0111 85 08
U moet beseffen en er
64 of 06 4851 2005
bewust van zijn dat het u

Potje biljarten?

e-mail:
dorpsraadsd@zeelandnet.nl
www.facebook.com/scharendijke1

De Putmeet

• Reservering huiskamer
Stephanie Fennet
0612350722
• Reservering gymzaal
Matty Louwerse
0111-671759
e-mail: dorpshuisdeputmeet@gmail.com
www.facebook.com/
dorpshuisdeputmeet

tijd zal kosten om hier aan
te wennen, als u dit beseft
zal het u zeker helpen.

Een leuk tijdverdrijf voor jong en oud: biljarten. In ons
dorpshuis de Putmeet staan twee fraaie biljarts, waar
jij ook op mag biljarten. Je bent dan ook van harte
welkom. Je hebt de keuze om op de inloop te komen
op maandagavond van 19.00 - 21.00 uur. Een andere
mogelijkheid is om je aan te sluiten bij de biljartclub.
Een gezellige ploeg mensen, die elke woensdagavond
van 19.00 - 23.00 uur de biljartballen alle hoeken van
de tafel laten zien. Iets voor jou? Kom vrijblijvend even
binnen. op een van deze gezellige avonden.

Kopij
Dorpskrant
inzenden
Heb jij iets te melden?
Voor je club, instelling, je
buurt of ander nieuws?
De redactie van de Dorpskrant ontvangt graag
kopij voor de volgende
uitgave. U kunt uw nieuws
per e-mail inzenden.
Doe het wel tijdig. E-mail
naar:info@teun.pro
Ook uw bedrijf kan in dit
blad een leuke ondersteuningsadvertentie
zetten en daarmee alle
mensen in Scharendijke
bereiken. Stuur even een
mail en u krijgt bericht.

Even voorstellen: “Sursum Corda”

OM TE SMULLEN..........

Japanse roerbak met
noedels en pit
tige kip

Sursum Corda is een gemengde zangvereniging
met 31 leden. Iedere maandagavond wordt in
de Bethlehemkerk (voor de akoestiek) vanaf
19.45 uur tot 21.45 uur gerepeteerd.
Om alle misverstanden te
voorkomen, de zangvereniging is een op zichzelf staande vereniging op
christelijke grondslag.
Om lid te worden behoeft
je niet tot een of andere
kerkgemeenschap te
behoren. Het repertoire
bestaat, afhankelijk van de
toehoorders, hoofdzakelijk
uit christelijke liederen
die vierstemmig worden
ingestudeerd en ten gehore gebracht. We werken
mee aan Kerst-, Paas- en
Pinksterdiensten in kerken
en/of verzorgingstehuizen.
Ook voor speciale gelegenheden studeren we
liederen in. Om de twee/
drie jaar geven we een
uitvoering. Behalve dat
er enthousiast wordt
gezongen is het ook een
ontmoetingsplek waar het

gezellig vertoeven is.
Het is nog prematuur,
maar de mogelijkheid
wordt bekeken om een
projectkoor samen te
stellen, met als doel liederen in te studeren voor
bepaalde evenementen.
Mensen die wel graag in
groepsverband cq in een
zangvereniging willen zingen, maar geen lid willen
worden voor een langere
periode kunnen zich aanmelden voor een -vooraf
bekend te maken- eenmalig evenement cq project.
Ben je benieuwd geworden? Kom dan gerust
eens op de maandagavond kijken. Wellicht is
het ook iets voor jou. In ieder geval ben je van harte
welkom!

Buurtapp voor meer veiligheid
Heel Schouwen Duiveland is inmiddels in kaart gebracht wat betreft buurtwhatsapp-groepen. Ook in
Scharendijke is inmiddels een buurtapp gerealiseerd.
Deze app is bedoeld als ogen en oren voor uw buurt.
Ziet u iets verdachts of onraad, dan kunt u medebewoners in uw straat of buurt op de hoogte stellen. Ook
u kunt in Scharendijke deelnemen aan deze app. U kunt
zich voor Scharendijke aanmelden bij Ramon de Ceuninck van Capelle door een e-mail te sturen met naam en
telefoonummer naar: rfedeceuninck@gmail.com

Ingrediënten voor 2 personen

125 g eiernoedels
180 g kipdijfilet
1 el (arachide)olie
1½ tl shichimi togarashi
400 g Japanse roerbakgroente
50 g soja-gember-sesamdressing
125 g zeewiersalade
Bereiden:

stap voor stap koken
1. Breng een ruime pan water aan de kook. Voeg
als het water kookt de noedels toe en kook in 5
min. beetgaar.
2. Snijd ondertussen de kipdijfilet in dunne
reepjes. Verhit de olie in de wok en bak de kip
en shichimi togarashi 5 min. op hoog vuur. Voeg
de Japanse roerbakgroente toe en bak al omscheppend 4 min. mee.
3. Giet de noedels af en schep om met de sojagember-sesamdressing. Verdeel over diepe
borden, schep de kip met groente en de zeewiersalade ernaast en serveer.

EET SMAKELIJK

PUZZEL-TIJD

Bethlehemkerk als sociaal
bindende plek in ons dorp

Hoe vaak hoor je het niet zeggen; er moet wel een kerk in
het dorp blijven!!!! Als je dan verder vraagt waarom men
dit vindt dan krijg je vele verschillende antwoorden, zoals:
- In de kerk kom je elkaar tegen. Natuurlijk doe je dit ook
op straat en in de winkel, maar in de kerk gaat het om de
relatie met God;
- Mensen die samen de kerk vormen en vorm geven,
dragen bij aan de gemeenschapszin, de samenhang en
leefbaarheid van ons dorp;
- De kerk is net als de winkels, de school en de verenigingen het baken van het dorp Scharendijke, geen kerk
meer in het dorp zal ten koste gaan van de aantrekkingsVerticaal
HORIZONTAAL
kracht van het dorp voor bijv. nieuwe bewoners.,
2. werelddeel 3. Breuk 4. - Een veel gehoord antwoord van mensen die niet
1. Gebergte in Europa,
regelmatig naar de kerk gaan, is dat de kerk voor hen beHooghartige houding 5.
5. Stoptrein, 10. Nikkel
langrijk is voor het kunnen bijwonen van diensten, zoals
Bruto (afk) 7. Geestdrift
(symbool), 11. Vrouwen8. Vloeibaar gesteente 9. de Paas-, Pinkster- en Kerstdienst en andere bijzondere
sjaal, 12. Genotmiddel
Diensten;
15. Aromatisch middel, 16. Werkschuw mens 11. Zeer
- De plaats van een dominee in ons dorp is essentieel
harde wind 12. PaardenParasiet, 17. Speelgoed,
box 13. Gekrijs 14. Plaats als bindende factor met onze lagere school, het houden
19. Nieuwe maan 20.
van gespreksgroepen, de huisbezoeken, contacten met
Reeks 22.Uitroep 24. Riv- in Gelderland 18. Klanknajongeren en het initiëren van bijzondere diensten;
bootsing 20. Vierdeurs
ier in Frankrijk 27. Jonge
- Het kerkgebouw moet als kerk in stand worden gehouden
auto 21. Vorderen 23.
vrouw 29. Denenmarken
Stekkersysteem 25. aard- met als schrikbeeld dat bij leegstand een situatie ontstaat,
(op internet) 30. Kleding
zoals dit nu het geval is bij de oude Gereformeerde kerk;
32. Kerkgezang 34. Jij en ik soort 26. Vertragingsmiddel 28. Mannetjesbij 31.
35. Zacht 37. Bevel tot
Uit de bovenstaande reacties blijkt dat men de aanopstappen 39. Voormalig Spoeden 33. Babydoek 34.
Zwaaien 36. Zwaar verkik- wezigheid van de kerk in ons dorp belangrijk vindt, maar
eiland in IJsselmeer 41.
de vraag is dan wel: wat is er nodig om onze kerk in
kkerd 38. Deel van een
Aanvaarden 43. Geheel
stand te houden?
verbruikt 45. Strafinricht- voet 40 Vierwielig rijtuig.
42. Deel van een boederij Door een verregaande vergrijzing van onze dorpen zal
ing 46. Gebruik 48 Plaats
44. Papierballetje 46. Graf- het aantal kerkleden de komende jaren afnemen, om
in Zeeland 50. Schenken
ons hier tegen te wapenen is dit jaar een Federatie
52. Inkt voor printers, 54. steen 47. Schade aan een
aangegaan met de kerken van Renesse, Noordwelle,
Daar 55. Slot van een lied. auto 49. een zekere 51.
sprookjesfiguur 53. Oude Burgh en Haamstede om zo gezamenlijk sterker te staan
56. Hoogartig.
tegen dit fenomeen. Met name het onderhoud aan
lengtemaat.
gebouwen en de kosten van onze predikant zijn grote kostenposten. Om deze kosten blijvend te kunnen dragen,
foto’s, maar ook vereniis het belangrijk dat er voldoende budget beschikbaar
gingsnieuws, activiteiten
blijft. Daarom aan iedereen, die het belangrijk vindt dat er
in het dorp. Kortom alles
wat je niet mag missen als in ons dorp een kerk blijft bestaan, het verzoek een finanScharendijke is momenciële bijdrage te doneren aan de kerk. Voor verdere inforje in Scharendijke of omteel ook te vinden op
Facebook. Op deze pagina geving woont. Je vindt de matie wordt verwezen naar http://kerkinscharendijke.nl/
vind je elke dag de laatste pagina op www.facebook. dekerk.
Commissie van Kerkrentmeesters
com/scharendijke1/
nieuwtjes, leuke oude

AED’s nu een feit in Scharendijke

Met ingang van 15 november - en mogelijk nog iets eerder - is Scharendijke
goed afgedekt door een vijftal AED’s, die verspreid in het dorp hangen.
Er wordt hard gewerkt om de hand te leggen aan het ophangen van de
laatste speciale kasten voor deze defibrillators, die ingezet kunnen worden
ingeval van hartfalen. Ook zijn er inmiddels meer dan 60 vrijwilligers in
Scharendijke die een oproep krijgen als er zich een hartfalen voordoet.
Eind vorig jaar startte
dorpsgenoot Teun Schoemaker met reanimatieopleidingen voor inwoners van het dorp. Op dat
moment had scharendijke
maar acht vrijwilligers bij
Hartveiligwonen. Deze
personen ontvangen een
sms op het moment dat
er bij 112 een melding van
een hartfalen binnenkomt.
Omdat de ambulance
veelal niet snel genoeg
ter plaatse kan zijn en
in dat geval hulp binnen
de zes bekende minuten
van eminent belang is,
worden dan vrijwilligers
opgroepen om zo snel
mogelijk hulp te verlenen.
Inmiddels zijn er al tal van
cursussen reanimatie/AED
geweest en heben bijna
60 inwoners meegedaan.
Daarmee is de kans er
groot geworden , dat er
voldoende vrijwiligers zijn
die hulp kunnen bieden als
er inwoners worden ge-

troffen door een hartfalen.
Het algemeen belang is
terdege wel aanwezig.

AED

Nog groter belang is dat
ook een AED ingezet kan
worden. Deze defibrillator
geeft elektrische schokken
die het hart weer een normaal ritme kunnen geven.
In Scharendijke waren al
zeven AED’s, maar allen
van particulieren, instellingen, bedrijven en sportverenigingen, die hun AED
niet ter beschikking van
de gemeenschap wilden
stellen. De dokterpost was
echter wel meteen bereid
en van Camping Muralt
deed de eigenaresse mee
aan een reanimatieopleiding en kocht deze
camping een eigen AED,
die ook buiten mocht komen te hangen.
Ook de Bethlehemkerk
doet mee en hangt haar
AED buiten bij de pastorie,

Kosten

De kosten voor de kasten
en nog een AED op de
Kapelleweg werd bijeengbracht door het inschrijfgeld van de cursussen
reanimatie, het Rode Kruis
Schouwen-Duiveland,
de Dorpsraad, giften van
bedrijven als de Plus, Duikcentrum de Grevelingen,
Johan Crampe Sourcing
en Lions Schouwen-Duiveland. Ook veel bewoners
van de Kapelleweg gaven
ruim en brachten samen
ruim 750 euro op. Installatiebedrijf Deurlo uit
Schuddebeurs installeert
belangeloos twee van de
AED-kasten. Daarmee is
Scharendijke volledig hartveilig en hopen we echter
wel, dat het nooit nodig is
ze te gebuiken.

Huur prijzen de Putmeet

Ook u kunt in Dorpshuis de Putmeet ruimtes huren. Om te vergaderen,
gezellig samen te zijn of welke reden dan ook. Voor de sportieve inwoners is ook de gymzaal te huur. De kosten op een rijtje!

Huiskamer

Uur (1/ 1,5uur)			
€ 15,00
Dagdeel (3/4uur) 		
€ 25,00
Per dag ( aan een gesloten)
€ 75,00
( Voor speciale gelegenheden gelden andere tarieven maak
hiervoor graag een afspraak voor meer informatie)

Toneelzaal

Grote zaal zonder podium
Dagdeel (3/4uur) 			
Hele dag				

€ 40,00
€ 90,00

Grote zaal met podium

( incl kleedruimte douche gelegenheid)
Dagdeel (3/4uur) 			
Hele dag 				

Gymzaal de Putmeet
Uur (1/ 1,5uur)			
3-4 uur
Per dag

€ 50,00
€ 110,00

€ 17,50
€ 30,00
€ 75,00

Voor commercieel gebruik geldt een toeslag van 50%.
LET OP: Vanaf nu is de theaterzaal beschikbaar voor
grote gezelschappen

HELP!!!

Ook deze Dorpskrant valt
niet zo maar vanzelf bij u
in de bus. Daar hebben
vrijwilligers op een gezellige
manier aan gewerkt en tijd
in gestoken. Daar kunnen we
best wat hulp bij gebruiken.
Nee, dat kost je geen drie
uur in de week en geen
drie uur in de maand. Veel
minder. Zo weinig tijd, dat jij
die zelfs wel over hebt. Om
een klein artiel te schrijven,
iets te fotograferen, of om
even een 50-tal krantjes te
bezorgen. Dat laaste kost je
nog geen uur.
Kortom, als je ook iets voor
ons dorp wilt doen, ben
je van harte welkom, hoe
weinig tijd je ook hebt,
want het gezegde geldt nog
steeds: Vele handen maken
licht werk. Mail even naar
tannyderooij@gmail.com

Cusrus Brief van Sinterklaas
redactie van de Dorpskrant keek wel even heel
Patchwork Devreemd
maar ook trots, dat ze de afgelopen week een
brief van Sinterklaas in de brievenbus zag liggen, die
& Quilten we natuurlijk alle kinderen, papa’s en mam’s niet wil-

len onthouden en die we hieronder even afdrukken.
Op 2 november start er in
het Dorpshuis de Putmeet
een beginnercursus Patchwork & Quilten. Deze
wordt dan op donderdagmiddag van 14.00 - 16.00
uur gehouden. De cursus bestaat uit 6 lessen,
waarvan de eerste 4 met
tussenpozen van 14 dagen
en de laatste 2 in samenspraak met de cursisten.
Madrid 29-09-2017

Lieve kinderen van Scharendijke en omstreken,

Een quilt is een doorgestikte deken. Hij wordt
gemaakt van drie lagen
textiel die op elkaar genaaid worden door middel van quilten. De top
(bovenste laag) kan een
hele lap stof zijn (whole
cloth) of patchwork.
Wie interesse heeft, kan
zich nu al aanmelden bij
Sylvia Mol door eenvoudig
even een mailtje te sturen
aan: syljo@zeelandnet.nl

Weekagenda Putmeet
Maandag 10.00 - 12.30 Inloop met gratis
koffie

Maandag 19.30 - 22.00 Inloop / biljarten
Dinsdag

Op 25 november komen we binnen varen bij jullie in de
mooie haven van Scharendijke. De kapiteinspiet denkt dat
dit rond 14.00uur zal zijn maar dat laten we nog zeker
weten. Rond die tijd zullen jullie wel berichtjes zien op de
facebookpagina van fbookpiet.
Omdat wij het als pieten nu heel druk gaan krijgen.
cadeau’s inpakken, speelgoed testen, pepernoten bakken en
nog veel meer had ideeënpiet een oplossing bedacht.
Misschien zijn er wel papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, ooms
of tantes die kunnen helpen met de zaal versieren en andere
kleine klusjes om een gezellig feest te maken. Stuur even
een mailtje naar dorpshuisdeputmeet@gmail.com of vertel
het aan mama Martine Vlietland-Oost.

13.30 - 16.30 Samen schilderen Zo ik ga nog even gauw van de laatste zonnestralen

Woensdag 19.00 - 23.00 Biljartvereniging
Vrijdag

Hier een briefje van Sinterklaas en regelpiet uit het zonnige Spanje. Wij hebben een mooie rustige zomer gehad.
Sinterklaas heeft veel gezwommen in de zee. Ik heb lekker
liggen luieren op het strand en Amerigo heeft genoten van
z’n weide. Nu de zomer op zijn eindje gaat raken gaat het
kriebelen en kunnen we niet wachten om naar jullie toe te
komen!

13.30 - 17.00 Inloop met handwerken en spel

Welkom in de Putmeet

genieten en lekker bruin bij kleuren. Ik zie dat sinterklaas
gezellig onder de parasol ligt.
Tot 25 November!!!
Groetjes van de Regelpiet

Geschiedenis: de kluizenaar van Scharendijke

Velen uit Scharendijke moeten hem hebben
gekend. Ze zagen hem op het strand of op
de dijk, genietend van het land, het water
en vooral: van een leven zonder anderen.
Op Schouwen-Duiveland leefde Christoffel
Bruinings Ingenhoes jarenlang zoals hij dat
verkoos
Christoffel Bruinings
Ingenhoes heeft heel wat
omzwervingen achter de
rug wanneer hij op enig
moment in Zeeland komt.
Argentinië, Zuid-Afrika,
Indië en dan uiteindelijk
weer terug in Europa, in
Normandië en, nog dichter bij huis, de laatste
jaren in Drenthe. Als hij
op Schouwen-Duiveland
komt, is hij 67 jaar en
energiek genoeg om het
leven voort te zetten zoals
hij dat al jaren gewoon
was.Ingenhoes heeft aan
de landbouwhogeschool
Wageningen gestudeerd
en is in Duitsland scheikundig ingenieur geworden. In april 1914
behaalt hij zijn doctorsgraad in de chemie aan
de Universiteit van Zürich.
Een echte carrière in de
chemie is niet wat hem
trekt. Ingenhoes heeft
een andere passie en de

grote oorlog die enkele
maanden na zijn promotie uitbreekt in Europa,
geeft de doorslag om een
radicale beslissing te nemen: Ingenhoes verlaat
het oude werelddeel en
zoekt zijn heil elders op
de wereld. Hij wil leven
van eigen arbeid en in
harmonie met de natuur.
Zonder verplichtingen en
zonder bezit. Wisselend
wordt hij veedrijver in
Argentinië, schapenfokker
in Zuid-Afrika en boer in
Normandië. Uiteindelijk
komt hij weer terug in
Nederland waar hij eerst
nog ergens op het land
in Drenthe woont, om
daarna naar SchouwenDuiveland te komen.

Houten Barak

Op enig moment is Ingenhoes op SchouwenDuiveland gekomen waar

hij een onderkomen vond
in een houten barak aan
de duinrand, dicht bij het
koepeltje in Scharendijke.
Het is een klein keetje van
enkele vierkante meters.
Er is geen water, geen
elektriciteit en geen verwarming. Enkel is er een
primitief houtkacheltje
en daar stookt Ingenhoes
het aangespoelde hout
in op, dat hij eerst op het
kacheltje laat drogen.
Voor Ingenhoes is het allemaal voldoende, want
zo wil hij leven. Water
om zich te wassen en te
drinken verzamelt hij door
regenwater in bakken en
teilen op te vangen. Een
van de weinige zaken die
hij wel accepteert en zeer
waardeert is het brood
van de bakker. Dagelijks
komt deze langs om hem
dat te bezorgen. Maar als
de bakker door ziekte een
keer niet bezorgt, is Ingenhoes zeer teleurgesteld en
voelt hij zich zeer gegriefd.
Van hem hoeft de bakker
niet meer langs te komen.
Het is over en uit, hoe zeer
anderen ook proberen
hem op andere gedachten
te brengen.

Maar tegelijkertijd was de
‘kluizenaar’ ook iemand
waar de mensen al snel
met achting over spraken.
Het ging namelijk al snel
rond dat Ingenhoes een
bereisd man was die er
bijzondere meningen op
nahield. “Maar dan moest
Ingenhoes wel zin hebben in een gesprek en dat
was niet altijd het geval.”
De kluizenaar was wat
wantrouwend en meed
het menselijk contact.
In zijn leven was hij vaak
bedonderd en bedreigd
geweest en zocht de
mensen daarom niet op.
“Maar kwam het wel tot
een contact en vertrouwde hij je, dan kon hij je
heel interessante verhalen
vertellen over bijvoorbeeld
de natuur en de landbouw.
Hij schilderde als het ware
met woorden en dan leek
het net alsof je er zelf bij
was.”

Kluizenaar

Voor de mensen in Den
Osse en Scharendijke was
Ingenhoes een zonderlinge figuur die al snel de
bijnaam ‘de kluizenaar van
Scharendijke’ kreeg; anderen noemden hem ook
wel ‘de kruidendokter’.
Een zonderlinge figuur,
dat was hij, gelet op zijn
gedrag en levenspatroon,
zo zegt mevrouw Wandel.

Dit complete en uitgebreider verhaal over Ingenhoes vind je op:
www.koersopzeeland.nl/dekluizenaar-van-scharendijke

Uit de oude doos
JOKER
Het gat van Scharendijke.
Daar ging het over in de
kroeg vorige week. Eerst
dacht ik nog even, dat
daarmee die losbandige
juffrouw in ons dorp werd
bedoeld, maar al snel
kwam ik er achter dat het
de plek is, waar voorheen
in de Dorpsstraat de Plus
stond. Nu weet ik weer,
dat ik ook op die voorlichOp deze foto zien we kinderen van ene familie Nieuwboer; De villa achter de duinen is van
uitgever A.D.M.C. (Ad) Stok. Deze liet de woning boven op het duin in de buurt van Elletingsavond in de Putmeet
meet / Scharendijke bouwen en het huis heette “De Wijde blik”. Op deze plaats zou later de was, waar het net leek
aanzet van de Brouwersdam komen, waardoor het huis moest worden verlaten en afgebro- alsof medio 2017 de
ken. De werkzaamheden aan de Brouwersdam begonnen eind jaren ‘60 van de vorige eeuw. eerste woningen al klaar
Deze foto wordt ook binnenkort gepubliceerd op de facebookpagina van Scharendijke.
waren. Ja, recreatiewoningen worden dan bedoeld, want gewone
woningen mogen alleen
Er waren enkele tientalnog in Zierikzee worden
len mensen op dit leuke
gebouwd. Alle andere
evenement afgekomen en kernen zijn voorbestemd
gezellig was het zeker. Wel om een dependance van
waren er eerlijk gezegd
de Cornelia in Zierikzee
wat meer mensen verte worden. Ik ben nog
wacht. In de toekomst zal even naar de verkoopdag
zeker meer aandacht aan
van deze recreatiehokjes
de bekendheid worden
geweest. Ja, er was zelfs
besteed, maar gezellig
een heus mens die er
was het zeker.
eentje wilde kopen. Wel
kreeg hij de verplichting
Kopij Dorpskrant om het zoveel mogelijk te
verhuren, zodat het niet
inzenden
in de winter leeg staat.
In het kader van de Landelijke Burendag deed ook
Dus dat gaat dan ook
Heb jij iets te melden?
Scharendijke een duit in het zakje en was er in de
Putmeet op 23 september j.l. een lokale burendag. De Voor je club, instelling, je zeker gebeuren, loog de
organsatie had zeer hun best gedaan om er wat leuks buurt of ander nieuws? De voorlichter. Ik ben wel
benieuwd wat er gaat gevan te maken
redactie van de Dorpskbeuren en zelf schat ik de
En ook het weer speelde
Er konden drankjers
rant ontvangt graag kopij
kans in dat er meer kans
fantastisch mee en kon er gekocht worden en er
voor de volgende uitgave. bestaat dat die plek een
voor het dorpshuis een
waren volop lekkere mosU kunt uw nieuws per
ijsbaan wordt dan dat er
terras opgesteld worden
selen die gratis werden
e-mail inzenden. Doe het vóór 2020 een woning
met zitjes en statafels,
aangeboden. Zeker een
staat, maar daar zet ik
waaraan de bezoekers
hit die de gezelligheid zeer wel tijdig. E-mail naar:
ook geen pilsje op.
info@teun.pro
plaats konden nemen.
verhoogde.

Gezellige Burendag met heerlijke mosselen

Verjaardag vieren!
Ojee, huiskamer te klein

LTCS

Wil je je verjaardag vieren maar is je huiskamer te klein? Je
zoon/dochter wordt 8 maar je heb niet de ruimte om een
feestje te geven? Een vergadering houden op neutraal terrein? Alles is mogelijk in dorpshuis de Putmeet. We kunnen
bijna alles voor u verzorgen. Een warm en koud buffet of
lunch tijdens u workshop dag is geen probleem. Heeft u vragen weet u het niet zeker maak een afspraak en we helpen
u graag. e-mail: dorpshuisdeputmeet@gmail.com

Zondag 17 september was
het de beurt van Scharendijke om de deelnemers najaarscompetitie van
de oranje teams van de
afdeling 65 te ontvangen.
De teams van E68 uit
Brielle,TV Oostvoorne, TV
Ouddorp, TV Vierpolders
en Scharendijke waren
Wist je dat:
met ca. 20 kids aanwezig.
• Je voor veel dingen eigenlijk alles wel in de Putmeet
Gelukkig was het een
terecht kan?
keertje zonnig weer en
• Voor je verjaardag, workshop, vergadering, familiefeest
ondanks dat de banen
kinderfeestje en noem maar op.
gisteren nog helemaal
• Wij ook niet alleen u drankjes verzorgen maar ook uit
stekend u hapjes warm/koud buffet pannekoeken feest of blank stonden waren ze
anders lekkers kunnen verzorgen?
goed bespeelbaar. Voor
• Wij dit helemaal zelf maken
de eerste keer maakten
• We deze zorg met liefde uit u handen nemen zodat u
we gebruik van de lijnen
lekker kan ontspannen op de dag zelf
sets die we op het gravel
• Als u dit wilt of er vragen over heeft snel contact moet
spijkeren zodat we een
opnemen via mail: dorpshuisdeputmeet@gmail.com
aangepast veld maakten.
of even belt met 0612350722 zodat u kan gaan
De kinderen hadden er
genieten van het mooie weer.
duidelijk lol in. Er werd
gespeeld in enkele en
dubbele partijen, jongens

en meisjes door elkaar. Ik
was alleen en erg leuk dat
er ouders van de kinderen
waren, maar ook van de
andere clubs, die spontaan hulp boden in de
kantine en op het veld.
De kinderen spelen heel
graag en daarom werd
er regelmatig gevraagd
wanneer ze weer konden
spelen. Daarom worden
een volgende keer alleen
dubbels in gedeeld, omdat
de enkele spellen teveel
ruimte innemen. Al met
al een zeer geslaagde dag
met prachtig tennisweer.
En nu nog de uitslag in
punten.

ken? Of om alvast een
klein beetje in de decemberstemming te komen
wegwijzers voor kerst. Als
u zich op wilt geven voor
deze dingen kunt u dat
doen via linekerieteco@
hotmail.com. Weet u nog
niet zeker of u mee wilt
doen? Geef u dan op voor
de Putmeet-nieuwsbrief
gezellig te gaan frubbelen. en blijf zo elke maand als
Wat dacht je van gezellig eerste op de hoogte wat
een cursus bloemschikwe die maand allemaal

maken en doen. En hoe
het eruit ziet. Het opgeven
kan door dorpshuisdeputmeet@gmail.com eenmalig een maitje te sturen en
u zit erbij.
Aankomende data’s gaan
we wat leuks doen:
Dinsdag 14 november
Bloemschikken
Donderdag 7 December
kerstwegwijzers
Dinsdag 12 December
Bloemschikken.

Bloemschikken in de Putmeet

De herfst en winter staan
weer voor de deur. Hoe
lekker is het dan om weer

E68
Oostvoorne
Ouddorp
Scharendijke
Vierpolders

67 punten
22 punten
100 punten
44 punten
29 punten

Geïnteresseerden gezocht voor wekelijkse partij

Initiatief voor tafeltennis

Sinds kort is er een initiatief om een groep mensen
bijeen te krijgen die wekelijks wilen samenkomen om
te tafeltennissen. Dat gaat dan gebeuren in dorpshuis
de Putmeet, waar ok al tafeltennistafels aanwezig zijn.
Initiatiefnemer is Wim van een leuk groepje mensen
Es uit de Kloosternolstraat. bij elkar te krijgen om een
Zelf speelt Wim graag
vaste avond te spelen en
tafeltennis en zag hij bij
te oefenen. Daarom doet
toeval de tafeltennistafels hij bij deze de oproep
in de Putmeet staan. Hij
of er geïnteresseerden
dacht er meteen aan om
zijn. Deze kunnen zich bij

hem melden. Er staat nog
geen avond vast en alles
is bespreekbaar. Ook hoef
je geen bepaald niveau te
bezitten en is het de bedoeling dat deze mogelijkheid voor iedereen open
staat. Wie interesse heeft,
kan even een mail naar
Wim van Es sturen via:
wacvanes@outlook.com

Tafelen in de Putmeet

Op de volgende data dit
jaar gaan we weer tafelen
en nodigen u daarbij van
harte uit:

Ook dit jaar zijn we weer lekker aan het tafelen.
De eerste keer zit er al weer op en is prima bevallen.Denkt u dat vind ik gezellig! Geef u dan
op en kom gezellig mee eten. Opgeven kan bij
Stèphanie via telefoonnumer 0612350722.

Donderdag 9 november
( nog een aantal plekjes
over)
Donderdag 14 december
U bent vanaf 12.00 uur
welkom in Dorpshuis de
Putmeet en voor de prijs
hoef je het niet te laten.
Het driegangen sterren
menu kost u maar € 5,00.
De drankjes komen daar
nog bij. Dus geef u snel op
en kom gezellig bij ons eten!

Column
“Nou meneer, ik hoor zo
weinig van de dorpsraad.
Ze kunnen volgens mij
wel wat meer doen”. Een
uitspraak die een dame
tegen me deed, toen we
over ons dorp Scharendijke hadden. Ik hoefde
niet lang over haar mening na te denken om een
antwoord te formuleren.
“U heeft gelijk mevrouw.
Er is zeker nog veel te
doen. Wanneer gaat u
daaraan mee helpen.”
Nu keek de vrouw me
aan, alsof ik een stoffig
inboorlings taaltje sprak.
Zonder op de klok te
kijken, wist ik al hoe laat
het was. Veel dorpelingen vinden, dat er best
nog veel veranderen kan,
maar blijven intussen
met de handen in de zakken aan de zijlijn staan,
uitgezonderd natuurlijk
die al druk doende zijn in
het algemeen belang. En
natuurlijk begrijp ik dat u
druk bent, moet werken,
het schuurtje nog moet
verven, de kids naar de
sport moet brengen,
het gras moet maaien,
en....en..en... maar dat
moeten die mensen die
nu de kar trekken ook
en wees eerlijk: ook jij
hebt best wel drie uurtjes
in de maand..ja in de
MAAND. Daar zijn ze al
heel erg blij mee.
R. Toeter

