Er zijn nog mogelijkheden om de huiskamer
of de gymzaal van de Putmeet te huren.
De gymzaal kost
€30,- per dagdeel (3 tot 4 uur)
€17,50 voor 1 tot 1,5 uur
€75,- per dag (2 dagdelen)

Dorpsraad in beweging
Er zijn enkele veranderingen opgetreden
in de samenstelling van de dorpsraad.
Onze secretaris John Verboom is gestopt
als bestuurslid van de dorpsraad vanwege
drukke werkzaamheden en de opening
van een succesvolle pizzeria in BurghHaamstede. Bij deze bedanken we John
voor zijn jarenlange inzet. Birgit Stigter
heeft na rijp beraad besloten om niet toe
te treden tot de dorpsraad. Dat besluit
respecteren we vanzelfsprekend. Het
goede nieuws is dat Stephanie Fennet lid
is geworden van de raad waar zij het
beheer van het dorpshuis
vertegenwoordigt. Alexander Jonkers zal
als lid de belangen van de Scharendijkse
ondernemers behartigen. Het zou mooi
zijn als we naast een nieuwe secretaris
een lid zouden mogen verwelkomen die
de verbinding vormt met de
organiserende comités binnen ons dorp.
Op onze oproepjes voor nieuwe
vrijwilligers hebben we tot nu toe geen
reactie gekregen. Misschien een mooi
voornemen om na de zomervakantie een
aandeel te leveren in de samenstelling of
de bezorging van dit krantje of om mee te
helpen in het dorpshuis.
Alle vakantiegangers, thuisblijvers en de
mensen die keihard doorwerken wens ik
een mooie zomer toe.

De huiskamer kost
€25,- per dagdeel (3 tot 4 uur)
€15,- voor 1 tot 1,5 uur
€75,- per dag (2 dagdelen)
Voor commercieel gebruik komt er 50%
extra bij.

De dorpsraad
Voorzitter – Rob Venrooij 06-17348630
Secretaris – Vacature
Penningmeester – Chris Jordan
Jop en jeugd – Ineke Venneman
Ondernemerscontact – Alexander Jonkers
email: dorpsraadsd@zeelandnet.nl
Openbare werken (klachten over
woonomgeving, afval, overlast enz.),
0111-452111

De Putmeet
Reserveringen huiskamer de Putmeet Stephanie Fennet, 06-12350722
Reserveringen gymzaal de Putmeet Matty Louwerse, 0111-671759
https://www.facebook.com/dorpshuisdeputmeet

dorpshuisdeputmeet@gmail.com

Groeten
Rob
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Brouwerseiland

Sterk verhaal

Op 28 april jl is in de Putmeet een
informatieavond gehouden over de plannen
voor de ontwikkeling van Brouwerseiland.
Twee dagen later heeft de gemeenteraad het
beeldkwaliteitsplan goedgekeurd. In het plan
staan de maximale mogelijkheden binnen het
bestemmingsplan waar de ontwikkelaar van
Brouwerseiland zich moet houden.
Tegelijkertijd heeft de gemeenteraad een
motie aangenomen over de surfspot
Brouwersdam. Daarin staat de intentie om de
bestaande kwaliteiten van surfspot te
behouden. Inmiddels is men gestart met het
opstellen van een milieueffectrapportage
(MER). Er komt ook nog een
bestemmingsplan waarin precies staat wat er
wel of niet mag binnen het te bebouwen
gebied. Binnen deze ruimtelijke procedures
zijn er mogelijkheden om een zienswijze in te
dienen. Informatie kunt u vinden op de website
van de gemeente www.schouwenduiveland.nl.

De afgelopen tijd zijn er door de
gemeente in de Putmeet meerdere
controles gehouden. De indruk is
gewekt dat de drankvergunning
alleen zwak-alcoholische dranken
toeliet. Nader overleg met de
betreffende afdeling van de
gemeente wijst uit dat er sprake is
van een misverstand over de
toepassing van de drankwet. Het is
dus toegestaan om een jenevertje te
schenken in het dorpshuis bij uw
verjaardagsfeest, evenement of
verenigingsavond.

Ondernemersvereniging Scharendijke

De doorstart van de ondernemersvereniging
is een feit. Gwen Nooteboom is de nieuwe
voorzitter en Gerard Cobussen vervult de rol
van secretaris. De redactie van de dorpskrant
wenst jullie veel succes.

Vakantieperiode de Putmeet

De Putmeet houdt vakantie van 1 juli t/m
31 augustus. Na de vakantie start het
gewone weekprogramma weer:
maandagochtend 10:00 tot 12:30 inloop met
gratis koffie
maandagavond 19:30 tot 22:00
inloop/biljarten
dinsdagmiddag 13:30 tot 16:30 samen
schilderen
woensdagavond 19:00 tot 23:00
biljartvereniging
vrijdagmiddag
13:30 tot 17:00 inloop met
handwerken en spel

Beeldje

Pieter Verschuur heeft een onderzoek gedaan naar de wensen voor het plaatsen van een mooi
beeldje op een prominente plaats in Scharendijke. Er zijn veel ideeën geopperd zoals een
beeld van een dijkwerker, de smid, een duiker, een viskotter, een surfer, het koepeltje, de
wijkverpleegster, de strandjutter. Er is zelfs een ontwerp ingeleverd van een sculptuur in de
vorm van een dobbelsteen.
Wie zou het project willen adopteren zodat het ook echt uitgevoerd wordt?
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Workshop Valentijntaart

In februari de maand van de liefde organiseerden we een leuke workshop voor jong en
oud.
Wat een gezellige opkomst dames en heer. Ja jullie lezen het goed ook de heren zijn
welkom.
Papa en mama die gezellig met hun kind ook komen knutselen.
Eerst weer een bakkie koffie of thee voordat we aan de slag gaan.
Taartjes staan te wachten om bewerkt te worden dus gaan we gauw beginnen.
Eerst even alles uitgelegd wat precies de bedoeling is.
Je moet wel helpen hoor ,wordt er al geroepen,natuurlijk help ik waar het nodig is maar
als ik
Zie hoe ze allemaal te werk gaan denk ik al wat nou helpen jullie kunnen het super
goed zelf.
De eerste resultaten zie ik dan al komen, wat ben ik weer gelukkig om te zien dat het
toch niet zo moeilijk is.
Bakkie koffie en thee of limonade, tussendoor even afstand nemen van je werk en je
kunt weer vol aan de slag,de laatste knutsel nog toepassen en dan heb je een super
mooi en lekker taartje voor je neus staan.
Wat een blije gezichten, rode koontjes van het harde werken .
Super mooie valentijnstaarten gemaakt .
Nu lekker smullen en hopelijk tot een volgende keer .
Hou de facebookpagina van het dorpshuis in de gaten en neem gerust een kijkje op
mijn eigen pagina jolanda'sbakexpress.
Tot een volgende workshop in het najaar .

Vriendelijke groet Jolanda van kampen
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Beste Allemaal,
Zoals jullie hebben kunnen lezen is het dorpshuis met zomerreces.
Tijdens dit reces word het uitgebreid gesopt, lekker nieuw kleurtje
aan de buiten kant en de stofdeeltjes op onmogelijke plekken worden
verwijderd om in september weer te stralen. Naast al het
schoonmaken gaat het voorbereiden van nieuwe dingen uiteraard
door. Achter de schermen word nu al druk overlegd en afgesproken
om voor jullie weer leuke, interessante, lekkere en ook sportieve
activiteiten te bedenken en te organiseren. Voor jong, oud,
middelbaar, net uit de luiers en alles er tussen in. Deze activiteiten
kunnen alleen plaats vinden met jullie hulp. Denk je ik wil wel een
keertje helpen helemaal top!! Het hoeft niet altijd ik ben al gelukkig
als je het een keer doet. Dus in augustus zal ik de activiteiten
kalender op Facebook zetten en ophangen. Schrijf je in als deelnemer
of gezellig als vrijwilliger!
Tot die tijd veel zon zee strand bbq's en goede vakanties gewenst! En
voor de harde zomerwerkers onder ons die iets minder van de zon
kunnen genieten Werkse!!
Tot na het zomerreces in september!
Groetjes Stèphanie

Nieuwe website
Binnenkort gaan we de dorpskrant ook
digitaal publiceren op de nieuwe website van
Scharendijke. Naar verwachting komt de
nieuwe website in het najaar in de lucht. De
URL is www.scharendijke.info.
De Scharendijkse ondernemers en de
dorpsraad werken op de website samen om
inwoners en toeristen te voorzien van
informatie. Het is de bedoeling om de
website uit te laten groeien tot een
promotieportal die laat zien dat
Scharendijke een geweldige plek is om te
wonen, te werken en te recreëren.
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Op zaterdag 25 juli staat Scharendijke in het teken van de
Schaerendiekdag. Er komen deze keer zo’n 55 kramen naar
Scharendijke. Actuele informatie over alle activiteiten kunt u vinden op
de facebookpagina
https://www.facebook.com/pages/Schaerendiekdag/1632391076992022
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