
  Jaargang 22-nr-1-2019 

Zo het heeft even geduurd maar voor u ligt de eerste dorpskrant 2019. Conform de statuten heeft de dorpsraad  
een nieuw bestuur. Na de openbare vergadering van 1 april 2019 is het bestuur nu definitief en wij zijn zeer blij 
dat het een voltallig bestuur is. In deze dorpskrant stellen zij zich  aan u voor. Verder leest u een kort verslag van 
de openbare vergadering (het volledige verslag staat op de site van de dorpsraad) en diverse onderwerpen die 
actueel zijn en uiteraard ook de blik naar de komende maanden qua agenda van de Putmeet ontbreekt niet. 

   PADELBAAN 
 
Voetbal en tennis zijn al heel lang een onderdeel van het 
sportieve leven in Scharendijke.  
En vanaf dit jaar is het dorp ook een padelbaan rijker. 
Deze baan is onderdeel van de tennisvereniging LTC 
Scharendijke.  
Dit is een bijzondere ontwikkeling, want in Zeeland is er 
nog maar één andere padelbaan en die ligt in Breskens. 
Dus Scharendijke is het eerste dorp op ons eiland 
Schouwen-Duiveland waar padel gespeeld kan worden! 
 
 

 
Padel (spreek uit: padèl) is een relatief jonge sport, die via Mexico en Argentinië naar Europa is gekomen. Het is een 
kruising tussen tennis en squash en wordt gespeeld op een veld van 20x10 meter, dat is omgeven door een hekwerk 
met glazen panelen. Het wordt vooral buiten gespeeld en kan het hele jaar door beoefend worden.
De officiële opening van de baan is door wethouder Daniel Joppe  op 22 februari verricht. Daarna heeft een aantal 
gevorderde padelspelers getoond hoe het spel op niveau gespeeld kan worden. Dat was een spectaculaire partij! 
Als u geïnteresseerd bent in tennis of padel bent u van harte welkom bij de tennisvereniging LTC Scharendijke of 
bezoek de site: www.ltcscharendijke.nl 

Weekagenda   Putmeet.  
Maandag  10.00 –12.30           Inloop met gratis koffie            
Maandag  19.30 –22.00           Inloop/biljarten    
Dinsdag       13.30 – 16.30       Samen schilderen  
Woensdag  19.00 -- 23.00       Biljartvereniging 
Donderdag 19.00 -- 21.00       Tafeltennis 
Vrijdag         13.30 --17.00       Inloop handwerk en spel 

 
Welkom bij de Putmeet. 

 
VACATURE 
Wie komt het enthousiaste team van de dorpsraad 
Scharendijke versterken om het 
penningmeesterschap over te nemen van Chris 
Jordan?? 
Aanmelden kan bij de voorzitter of de secretaris. 
Info zie elders in deze krant! 
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Bord toont automobilisten snelheid
Ruim 80% van auto’s rijdt te snel op Boutlaan

* Een dikke meerderheid van de automobilisten rijdt te snel op de Boutlaan
Een bord op de Boutlaan dat automatisch de snelheid 
van auto’s meet en aangeeft, toont ondubbelzining 
aan, wat velen al wel wisten. Het overgrote deel van 
de autombilisten rijdt er veel sneller dan de 30 km. 
per uur die er is toegestaan. Bijna 87 procent rijdt er 
te snel. Duitsers blijken zich het beste aan de snelheid 
te houden in deze 30 km. - zone.
Deze gegevens blijken uit 
een onderzoek van de redac-
tie van de Dorpskrant die op 
vijf verschillende momenten 
op vier verschillende dagen-
post vatte nabij dit bord op 
de Boutlaan gelijk bij de 
splitsing met de Kreeklaan. 
In het onderzoek werd de 
automobilist die tot 10% te 
snel reed ( t.m. 33 km.u.) 
niet meegeteld. In totaal 
werden de snelheden van 
100 auto’s genoteerd over 
deze vier dagen. de uitkomst 
blijkt toch nog verbijsterend. 

Van de 100 automobilisten 
hielden zich er 13 aan de 
maximum snelheid ( geteld 
dus t.m. 33 km. pu.) Van 
deze 13 auto’s waren er 9 
met Duits kenteken.

87% reed harder dan 33 
km. per uur. 12 auto’s reden 
tussen 34 en 40 km. p.u.  45 
auto’s reden tussen 40 en 50 
km. p.u. 19 auto’s tussen 50 
en 60 km.p.u. en 11 automo-
bilisten trapten het gaspe-
daal dieper in en kwamen 
tussen 60 en 70 km. p.u. uit. 

Nog niet meegenomen is, 
dat het bord is opgesteld bij 
de kruising met de Kreeklaan 
en werkt op het verkeer uit 
de richting Den Osse. Zelfs 
op de kruising werd dermate 
snel gereden, dat voorrang 
verlenen aan bestuurders 
van rechts niet als haalbaar 
mag worden ingeschat.  
Welke gevolgen deze me-
tingen hebben is onbekend. 
De politie meldde bij monde 
van de wijkagent, dat de 
politie er niets mee doet en 
ook niet op de hoogte was. 

Verschil
Het verschil zijn tussen leven 
en dood. De kans op over- 
lijden voor automobilisten 
bij een aanrijding met 80 
km/uur, is bijvoorbeeld al 
20x groter dan bij een snel-

Forse boete voor 
te snel rijden op 
Boutlaan
De snelheidsboetes 
in Nederland zijn ook 
in 2018 weer omhoog 
gegaan. Zo betaal je als 
automobilist nu al  206 
euro boete als je na af-
trek van correctie ( 3km)  
50 km. per uur op de 
Boutlaan rijdt. 

heid van 30 km/u. 
Dit geldt nog sterker bij 
fietsers en voetgangers. Bij 
aanrijdingen met een snel-
heid van:
- slechts 35 km/u, komt 5% 
van de fietsers of voetgang-
ers om het leven.
- bij 48 km/u is het aandeel 
met dodelijke afloop al 
opgelopen tot 45%.
- bij 64 km/u overlijdt zelfs 
85% van de fietsers en voet-
gangers. (Bron:TNO)

Is de overschrijding van de 
snelheid met 50 kilometer of 
meer? Dan vordert de politie 
bij een staande houding het 
rijbewijs in. Het OM of de 
rechter bepaalt daarna hoe 
lang je rijbewijs blijft inge-
houden. Uiteraard kan dan 
na een rechtzaak door de 
rechter een ontzegging van 
de rijbevoegdheid worden 
opgelegd.
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                         Van de Bestuurstafel 
Samenstelling 
 
DORPSRAAD  
 Voorzitter 
Tanny de Rooy 
 Secretaris  
Arno de Jong  
 Penningmeester wnd. 
Chris Jordan 
 Vice voorzitter  
Siemco Louwerse 
 Activiteiten 
Martine Vlietland 
 Job en Jeugd  
Ineke Veltman 
 Ondernemerscontact 
Alexander Jonkers  
 Website/dorpskrant 
Willem Dijkshoorn 
Rita  Geneuglijk 
 Dorpshuis 
Stefanie Fennet 
 
E-mail : 
dorpsraadsd @zeelandnet .nl 
www.facebook.com/scharendijke1 

 

De  Putmeet 

 Reservering huiskamer 

Stefanie Fennet 

0612350722 

 Reservering gymzaal 

Matty Louwerse 

0111-671759 

 
 
 
 
 
 

We zijn weer compleet! 
 
Met de verkiezing van 
Arno de Jonge tijdens 
de afgelopen 
vergadering, is de 
vacature van secretaris  
vervuld. Zoals hiernaast 
aangegeven is de 
samenstelling van de 
dorpsraad ingevuld. 
Chris Jordan is nog 
steeds penningmeester 
maar wil deze functie 
graag aan iemand 
anders overdragen.  
Wie meldt zich??? 
 
De Jaarvergadering van 
1 april jl. werd goed 
bezocht. Er waren 60 
inwoners aanwezig. 
Aan de penningmeester 
is decharge verleend 
voor het gevoerde 
beleid in 2018. Twee  
personen hebben een 
kascontrole uitgevoerd. 
De activiteiten van het 
bestuur hebben het 
afgelopen jaar voor een 
groot deel bestaan uit 
bijeenkomsten in het 
kader van de opstelling 
van de Dorpsvisie. 
Inmiddels zijn we toe 
aan het tweede concept 
wat tevens voorgelegd 
wordt aan de 
klankbordgroep. 
Op 14 mei wordt er een 
inloopavond gehouden 
voor alle inwoners met 
het definitieve concept. 
Opmerkingen kunnen 
dan nog verwerkt 
worden. 
De planning is dat het 
college van B&W op 4 
juni de visie behandelt. 
Op 20 juni 
(oordeelvormend) en 4 
juli (besluitvormend) 

kan de visie dan 
definitief door de 
gemeenteraad 
worden vastgesteld. 
 
Er is nog geen 
duidelijkheid met 
betrekking tot de 
scholen. De 
gedachte is 1 of 2 
(nieuwe) Regio 
scholen in de kop 
van Schouwen te 
realiseren. Op dit 
moment wordt 
daar onderzoek 
naar gedaan. Eind 
van het jaar wordt 
het resultaat van 
het onderzoek 
verwacht. 
 
De situatie in de 
Dorpsstraat is nog 
niet veranderd. We 
hebben Boogert 

Bouwbedrijf  
gevraagd, - zolang de 
bouw nog niet is 
begonnen - voor een 
betere uitstraling te 
zorgen. Het bedrijf is 
niet bereid hier 
medewerking aan te 
verlenen. Dit tot 
grote teleurstelling 
van de ondernemers 
uit de Dorpsstraat. 
Het bedrijf zegt na 
de zomervakantie 
met de bouw aan te 
vangen. 

Tijdens de 
vergadering is er een 
vurig pleidooi 
gehouden tot 
behoud van de 
Napoleonschuur. 
Zoals bekend is er 
een raadsbesluit om 
tot sloop van de 
schuur over te gaan. 
De sloop kan op dit 
moment niet 

uitgevoerd worden 
in verband met flora 
en fauna 
beperkingen.  
Misschien is er  kans 
voor behoud van de 
schuur. Er wordt 

door mensen 
nagedacht over een 
financieel haalbaar 
plan.  
Voor een uitgebreid 
verslag van de 
vergadering verwijs 
ik u naar de website 
van de dorpsraad. 
Rest ons u een 
mooie zomer toe te 
wensen 
 



Einde tennisseizoen 
 

 
Op zaterdag 3 november werd bij tennisclub LTC Scharendijke het tennisseizoen 
officieel beëindigd met een bijzonder evenement. Werd de voorgaande jaren het 
seizoen afgesloten met een “snert-toernooi”, een gezellig samenzijn, waarbij 
tussen de middag snert met roggebrood en spek werd geserveerd, deze keer werd 
een Glow-in-the-Dark evenement georganiseerd. 
 

Op deze avond werd 
er getennist in het 
pikkedonker. De 
lijnen werden 
afgeplakt met een 
reflecterende tape, 
die oplichtten door 
een aantal UV-
lampen die aan de 
rand van de baan 
waren opgesteld. 
Ook de ballen 
reflecteerden het 
UV-licht prima.Het 
werd een feestelijk 
afsluiting van een 

prachtig seizoen. 
Om 5 uur ’s 

middags begon de  
toegestroomde 
jeugd van het eiland 
met het tennissen in 
het schemerdonker. 
Met 21 junioren 
waren de banen 
goed gevuld!  
Daarna waren de 
senioren aan de beurt 
en die hebben tot 
23.00 uur veel plezier 
beleefd aan het 
tennissen in het 
donker. Gelukkig 
werkte het weer ook 

mee, het was droog en 
de maan liet zich niet 
zien. Op zich was het 
eigenlijk goed te doen, 
alleen het inschatten 
hoe ver (of dichtbij) de 
bal werkelijk was, 
bleek best lastig! Maar 
dat verhoogde alleen 
maar het spelplezier.  
Aan de bar werd 
daarna nog onder 
genot van een 
versnapering 
nagepraat over deze 
nieuwe ervaring. Het 
bleef nog lang gezellig! 
Met dank aan de 

ondernemersverenigin
g van Scharendijke, die 
het evenement 
financieel mogelijk 
heeft gemaakt. 
Daarmee was het 
seizoen officieel ten 
einde. Niet dat er niet 
meer getennist wordt, 
hoor! Zolang er geen 
nachtvorst is, blijft er 
tenminste één baan 
open om de 
liefhebbers van het 
buiten-tennissen te 
bedienen.

  

Wie is wie 

Mijn naam is Willem 
Dijkshoorn en ik ben 
67 jaar. Sinds 10 
jaar woon ik met veel 
plezier in Scharendijke. 
Ik ben getrouwd met 
Ellen en heb een zoon 
Sven en een kleinzoon 
Jesse. Tot mijn 
pensioendatum werkte 
ik 45 jaar bij Aegon 
pensioenverzekeringen 
Ik werkte  in Den Haag 
en woon (de) in Delft 
en de laatste tien jaar 
ook in Scharendijke, 
Wij pendelen ook nu 
nog heen en weer 
maar ben nu wel 
inwoner van 
Schouwen Duiveland. 
En ik moet zeggen dat 

voelt prima. Graag wil 
ik u uitleggen waarom 
ik mij wilde aansluiten 
bij de Dorpsraad. Wij 
wonen zoals gezegd 
met heel veel plezier in 
Scharendijke , helaas 
zie ik soms ook wel 
dingen waar ik me 
over verbaas  of een 
bepaalde mening over 
heb. Ik deed hier dan 
verder niets mee, en 
zo veranderde er ook 
niets. Dorpsraadlid zijn 
leek mij een 
uitstekende 
mogelijkheid om mijn 
mening kracht bij te 
zetten en om 
daadwerkelijk iets te 
kunnen doen in plaats 

van alleen ergens iets 
van te vinden. De 
zaken waar ik mij 
vooral op zal richten 
zullen de dingen zijn 
die  betrekking hebben 
op de leefbaarheid van 
kleine dorpen. Wat is 
het effect van ouder 
worden en wat is er 
vanuit een groter 
geheel Schouwen- 
Duiveland te doen 
voor onze gemeente . 
Met mijn werkervaring 
als leidinggevende als 
ook mijn diverse 
maatschappelijke 
/bestuurlijke ervaring 
hoop ik een bijdrage te 
leveren aan leven in 
Scharendijke. De 

dorpsraad heeft mij 
ook gevraagd om te 
kijken naar de website 
en de dorpskrant en 
daar ben ik aan 
begonnen.Wie ideeën 
heeft laat mij het 
weten. 
Wdykshoo@ziggo.nl  
Kortom ik wil  mij  dan 
ook enthousiast  
inzetten voor de 
dorpsraad. 

  



Wat is er aan de hand met Molen de Lelie?  
Om deze vraag te beantwoorden ging ik op bezoek  bij de eigenaren van Molen de Lelie. Sinds 3 juli 2018 zijn dat 

Martin en Jonna van der 
Steen. Jonna haar ding is 
meer het restaurant en 
vragen over deze 
korenmolen zijn echt voor 
Martin. Ja vol passie vertelt 
hij over zijn Molen de Lelie 
gebouwd in 1868 .  

De bedoeling is om dit jaar 
(2019)  de molen te 
restaureren en al het 
achterstallige onderhoud 
weg te werken. En omdat je 

dan toch bezig bent ,zegt Martin, dan gaan we ook de molen in de staat van 1930 terugbrengen. Zie onderstaande  
foto.  Dat wil zeggen het wordt weer een 
zogenaamde “zelfzwichter”. Er komen dus 
weer oud-hollandse  voorzomen op de 
binnenroede en op de buitenroede de oud-
hollandse” ophekking met zeilen. Het kruiwerk 
in de kap wordt eveneens gerestaureerd.  Tot 
slot komen de stalen ramen in de zolder weer 
terug.  Martin kan er uren over praten en het is 
ook interessant om bijvoorbeeld een 
rondleiding te doen en alle termen uitgelegd te 
krijgen.  Omdat Martin ook vaak moet helpen 
in het restaurant, heeft hij ( vindt hij) te weinig 
tijd om rondleidingen te geven.  Jonna en 
Martin zijn dan ook op zoek naar vrijwilligers 
die het leuk vinden om af en toe rondleidingen 
te geven. Lijkt u dit leuk, meldt u dan aan. Voor 
een korte opleiding wordt gezorgd.  Als laatste 
wil Martin de Stichting Monumenten 

Schouwen Duiveland bedanken die het onder ander mogelijk heeft gemaakt om de werkzaamheden buiten het 
achterstallige onderhoud te financieren. En ja wanneer is het klaar?  Martin lacht even en zegt “deze zomer schat ik 
in”. Dus in de volgende dorpskrant kan het resultaat bewonderd worden 

Putmeet huren  
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  
 Dagdeel (3-4 uur)....€ 30,- 
 1 - 1,5 uur................€ 15,-  
 Dag ( 2 dagdelen)....€ 75,- 

 Gymzaal  
 Dagdeel (3-4 uur)....€ 30,-  
 1 - 1,5 uur................€ 15,- 
 Dag ( 2 dagdelen)....€ 75,- 

Let op :Voor commercieel gebruik geldt een toeslag van 50% .  Vanaf nu is de theaterzaal beschikbaar voor grote 
gezelschappen( overleg voor het tarief). Voor commercieel gebruik geldt een toeslag van 50%.  



De Plus is op het nieuwe seizoen voorbereid. 

Ja , u ziet het goed dit is het nieuwe parkeerterrein van de 
Plus. Bijna een verdubbeling van de bestaande ruimte aan 
de westzijde van de Plus. Navraag bij Michel Fennet leverde 
de volgende informatie op . Tijdens de plannenmakerij 
hebben we samen met de gemeente een parkeer onderzoek 
uit laten voeren. Een buro doet dat en die hanteren de 
zogenaamde CROW norm. Het onderzoek kwam uit op het 
aantal parkeer eenheden die we in 2016 ook gerealiseerd 
hebben. Echter, wat we niet goed hebben kunnen 

inschatten is de enorme toename van campers. Hier moesten we wel op inspelen omdat veel gasten  ons eiland 
bezoeken met een camper maar er nergens in de normen  rekening met deze voortuigen wordt gehouden. En ook 
door de regio functie die we gekregen hebben bezoeken veel klanten ons met de auto. Dit gaf voornamelijk in de 
drukke voorjaars weekenden en de hoogseizoen weken veel drukte op de parkeerplaats. Ik denk dat we de pieken 
nu goed op kunnen vangen.  

In februari en  maart is een en ander in overleg met de gemeente gerealiseerd .  Michel is heel blij met het resultaat. 
Nb en met het mooie Paasweer was het bewijs geleverd . 

KOM EENS TAFELTENNISSEN 

Elke donderdagavond is er inloopavond tafeltennissen in Dorpshuis de Putmeet. 
Een groep mannen en vrouwen zijn er van 19.00 - 21.00 uur mee bezig, maar 
ook gezellig koffie drinken tussendoor en een drankje achteraf maakt de sfeer 
compleet. Loop gerust binnen. Voor de kosten hoef je het niet te laten. Meedoen 
kost maar 3 euro. 

 

 

Hallo, 

Wij zijn Erik, Monique en 
Angelica van ‘de Bende van het 
Strand’. Misschien heeft u ons 
wel eens gezien of van ons 
gehoord. Er is ons gevraagd even 
kort te vertellen wat ‘de Bende 
van het Strand’ eigenlijk is.   

Eerst even een feitje: De 
stranden van Schouwen 
Duiveland worden onderhouden 
door Groencombinatie 
Schouwen-Duiveland. 3 grote 

bedrijven zijn een 
samenwerkingsverband 
aangegaan en hebben van de 
gemeente de opdracht gekregen 
om de stranden te onderhouden.  

‘De Bende van het Strand’  is 
ontstaan na de frustratie van al 
het (zwerf)afval dat we 
tegenkwamen tijdens de 
strandwandelingen met de hond, 
ondanks de inspanningen van 
Groencombi S-D.                      
Plastic, touw, blikjes, 
sigarettenpeuken, noem maar 
op. Je kent het wel.                                                                                                                                                                 
Dit moet toch anders kunnen? 
Waarom het nuttige niet met het 
aangename combineren dachten 
wij? Zo werd al snel de stichting 
‘De Bende van het Strand’ 
geboren. 

We streven er naar om 5 dagen 
in de week op te ruimen. Van 
woensdag t/m zondag. 
Vooralsnog lopen we zelf het 
hele eiland rond, maar het is 
uiteindelijk de bedoeling dat we 
vrijwilligers kunnen vinden die 
een ‘eigen’ stukje kust willen 
beheren. En dan hoeft het niet 
perse het strand te zijn. Langs de 
Grevelingen, of langs de 
Oosterschelde. We wonen 
immers op een eiland. En een 
eiland heeft rondom water, dus 
overal spoelt rommel uit de zee 
aan, of laten mensen spullen 
liggen. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
We willen ook graag aan de slag 
met mensen die bijvoorbeeld een 
taakstraf hebben. Momenteel is 
het hier op Schouwen-Duiveland 



lastig om een taakstraf uit te 
voeren. En daar willen/kunnen 
wij dus bij helpen. Het lijkt ons 
een ideale combinatie. Maar daar 
zit nog even het probleem. Om 
dit te realiseren, om dus verder 
te kunnen groeien hebben we 
een ruimte nodig. Een ruimte 
waar we ‘onze’ mensen kunnen 
ontvangen. Waar we een plaats  

kunnen bieden om naar het toilet 
te gaan, om de waardevolle 
spullen van de vrijwilligers  op te 
bergen en om bij slecht weer 
toch aan het werk te kunnen 
blijven. 

Zo, nu heeft u enig idee wie en 
wat ‘de Bende van het Strand’ is.                                                                                  
Wil je ook helpen om onze kust 

een beetje schoner te maken? 
Spreek ons even aan of bel,mail 
of kijk even op facebook.  

Groet,                                                                                                                                                                                                                        
‘de Bende’  

  

 

 

 

https://www.debendevanhetstrand.nl 
 

 

Advertentie Gerard 
Cobusssen 
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Kuijerdamseweg 39 - 4322 NM Scharendijke - Tel. +31 (0) 111 671216

Café de Vismijn
De perfecte locatie voor al uw feestelijkheden

Heeft u een jubileum, verjaardag, vergadering
of gaat u trouwen?

Op camping duin en strand hebben wij zo’n sfeercafé

Met een zonnig terras

graag bespreken wij met u de mogelijkheden.Tel 0111 671216 of info@duinenstrand.nl

en u zoekt een locatievan 50 tot 200 personen



KONINGSDAG 2019 
 

In Scharendijke is de verjaardag van de koning feestelijk 
gevierd. 
 
 
Het Oranjecomité had een gevarieerd programma 

samengesteld en voor jong en oud was er dan ook voldoende te doen en te beleven. De dag begon met de 
feestelijke uitreiking van de Scharendijkse vlag. Het oranjecomité had een wedstrijd uitgeschreven onder alle 
schoolkinderen met als opdracht ‘ontwerp DE vlag voor Scharendijke’. Er zijn diverse mooie ontwerpen ingeleverd, 
maar de allermooiste vlag werd ontworpen door de 8 jarige Elisa Mierop. Burgemeester Rabelink en zijn vrouw 
waren speciaal naar Scharendijke gekomen om de winnaar bekend te maken. Na de bekendmaking hebben de 
burgemeester en Elisa samen de vlag gehesen en werd het Wilhelmus gespeeld. Daarna volgende een feestelijke 
optocht door het dorp met de drummers van Apollo voorop. 
Na de optocht werden de kinderspelen feestelijk geopend met het kinderen voor kinderen Koningsdaglied de 
Pasapas. Gezien het weer werden de kinderspelletjes en de traditionele kleedjesmarkt binnen in dorpshuis de 
Putmeet gehouden. Terug van weggeweest was de zeskamp. Verschillende teams hebben zowel binnen als buiten 
gestreden voor de overwinning! 
De inmiddels traditionele kidsquiz werd ook weer gehouden, verschillende teams deden hun uiterste best om de 
super leuke prijs, een rondje van de waterjump met het hele team in de wacht te slepen. 
De gehele dag door was er gezellige live muziek en stond La Strada met een kraam met een lekker frietje, snacks en 
heerlijke broodjes Döner. Ook de autopuzzelrit stond dit jaar weer op het programma. De animo was groot en ook 
hier werd gestreden voor de overwinning! Bedankt Pita, Peter en Ramona voor het maken van de autopuzzelrit. 
Ook onze sponsoren, vrijwilligers en het dorpshuis willen wij bedanken voor deze fantastische Koningsdag!! 

         

           
 



Hogeweg 4
4323 TC Ellemeet
0111 – 45 34 00
onroerendgoed@bijdevaatemakelaardij.nl

onderdeel van Van der Slikke Rentmeesters

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

 S
• Nieuwbouw • Verbouw 
• Onderhoud • Renovatie 

• Timmerwerken • Metselwerken

pedicurebehandeling
voetverzorging diabetici en reumapatiënten
klassieke lichaamsmassage
voetzonereflexologie
harsen

Anja Kristelijn
Kapelleweg 6  Scharendijke  0111 671207

R. Elenbaas
Tel 0111 671892 / 06 11484891

Fax 0111 673137
Sierhekwerken                                   Laswerk
Constructiewerk                              Bestraten
RVS bewerking                           Afrasteringen

                                                      Henk van Ielen
                                         Duikschool Scharendijke
                                            the scuba experience

   www.duikschoolscharendijke.nl    www.duikinstructie.nl
   www.thescubaexperience.com     www.duikcadeaubon.nl

Dorpsstraat 5, 4322 AC  Scharendijke
Tel. 0111 - 672319
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Het eetcafé aan de haven van ScharendijkeBoutlaan 1C  ScharendijkeBROUWERSDAM  NOORDZEESTRAND  SCHARENDIJKE

Carlstraat 11, Scharendijke, 0111 672134
Klaverstraat 57                                       Tel: 0111 672142
4322 CG Scharendijke                        GSM: 06 29453071
hlinders@zeelandnet.nl     www.schildersbedrijflinders.nl

samen groeien
samen leven

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

Harry Linders
Schilders- en afwerkingsbedrijf

Harry Linders

‘T
 BINNENWERK

sinds 1978

Schilders- en afwerkingsbedrijf

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

drukpuntgrafisch serviceburo & drukkerij  

ZUID-WEST
- hoogwaardige diervoeders 
- bezorging aan huis of stal

DOMMELSCHE
WATERMOLEN

Visit.indd   1 7-4-2015   13:59:35

HOOGWAARDIGE DIERVOEDERS VOOR:
paarden, honden, katten, pluimvee,
schapen, geiten en herten. 
De Lelie 7 Scharendijke  0111 67 22 63
www.dommelschewatermolenzuidwest.nl

GSM 06-23331098
E-mail: info@taptotaal.nl
www.taptotaal.nl

Deltastraat 16
4322 BN Scharendijke

TST
Jachtwerf 
de Grevelingen

•	 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.

Jachtwerf 
de Grevelingen

www.jachtwerfdegrevelingen.nl
+31	(0)111	67	14	90

Jachtwerf
de Grevelingen
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  PLANTEN  DECORATIE

de

Bloemen
super

BLOEMENSUPER 
Ouddorp  

Hoge pad 9, 
3253 BH Ouddorp
BLOEMENSUPER  

Scharendijke
Boutlaan 1b, 

4322 DC Scharendijke
BLOEMENSUPER  

Zierikzee
Baden Powelweg 1, 
4301 KD Zierikzee

085-0471023

 Ruime Supermarkt
 VVV Service punt
 TPG postservice punt
 Rabobank pinautomaat

Scharendijke
Boutlaan 1B, T 0111-671367

www.plusscharendijke.nl

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

Verkoop, verhuur en 
reparatie van fietsen

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

Leonardo ’s
pizzeria

voor reserveren en afhalen:

0111-671529


