Jaargang 19 - nr. 1 - 2016

D rpskrant
Scharendijke

Geplande opening op 1 juni is haalbaar
Bouw Plus Supermarkt ligt op schema

• De Plus-Supermarkt in aanbouw aan de Boutlaan is reeds wind- en waterdicht.
De bouw en in gebruik neming van de Plus Supermarkt aan de Boutlaan ligt nog precies op schema. Op
1 juni moet de super de deuren openen. Daar moet
nog wel heel veel voor gebeuren.
De winkel aan de DorpsScharendijke én de Plus.
straat blijft tot en met
Tot de laatste dag blijft
zondag 29 mei open. In
de Plus dan ook gewoon
dat weekend valt namelijk een volle winkel in de
ook de Duitse feestdag
Dorpsstraat en wordt er
Fronleichnam en is het als dan vliegensvlug verhuisd
gebruikelijk extra druk in
naar de Boutlaan.

SCHARENDIJKE
GOT TALENT
Ben jij tussen 4 en 12 jaar
en kun je zingen, dansen,
playbacken, goochelen,
acteren of wil je iets anders laten zien? Geef je
dan snel op voor Scharendijke Got Talent, dat op
dinsdag 26 april om 18.45
uur in de Putmeet wordt
gehouden. Opgeven via de
intekenlijst op school of via
anita@scscharendijke.nl

Potje biljarten?

JOP gesloten! En nu?
Ruim een jaar na de
sluiting van het JOP zit er
weinig beweging in het
jeugdbeleid van de gemeente richting
Scharendijke. Onze vraag
als Dorpsraad aan de
jongeren van Scharendijke
is ,of er nog vraag naar
een ontmoetingsplaats
voor de jeugd is. Van de
laatste Joppers kende ik
alle namen, maar van de
nieuwe groep jongeren
tussen de 15 en 17 jaar
ken ik er niet veel. Graag

willen wij van jullie horen
wat jullie willen. Dit als begin om de gemeente weer
aan de jas te gaan trekken.
Sluiten van het JOP, helaas.
Maar wat nu? De gemeente wil de jeugd graag in de
Putmeet met een oppasvrijwilliger erbij om alles in
de gaten te houden. Wij,
als dorp hebben daar veel
vraagtekens bij. Mocht er
toch vraag naar zijn, gaan
we kijken hoe we dit kunnen realiseren .
Ineke Venneman

Een leuk tijdverdrijf voor jong en oud: biljarten. In ons
dorpshuis de Putmeet staan twee fraaie biljarts, waar
jij ook op mag biljarten. Je hebt de keuze om op de
inloop te komen op maandagavond van 19.30 - 22.00
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. Jij bent ook welkom.
Loop gerust eens op één van deze twee avonden binnen.

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:pieterverschuur@gmail.com
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Ook dit jaar weer tal van evenementen

evenementen: de interne
mix, de competitiewedstrijden met andere clubs,
het rood-oranje-groen
Maart is altijd de maand, waarin de drie banen gereed gemaakt worden voor het programma voor de jeugd,
nieuwe seizoen. Schoonmaken, rollen en gravel opbrengen kost een week of twee het Pannenkoekentoernooi en de MINI-MAXI
tijd. En dan maar hopen, dat het weer niet teveel tegen zit! Rond Pasen gaan de
toernooitjes.
banen open en kunnen de 140 leden weer genieten van het spelen in de open
lucht. Zoals gebruikelijk is één van de eerste evenementen de Open Dag, die dit
jaar op 27 maart wordt gehouden.
Daarnaast wordt iedere
week op vaste dagdelen
Mocht u dit lezen voor de
getosst, waarbij iedereen
27ste en wilt u graag eens
ongeacht de speelsterkte
een kijkje nemen bij de
of ervaring met elkaar kan
club, dan bent u van harte
spelen.
welkom.
En wie weet komt er weer
eens een gelegenheid om
Het seizoen kent naast
een tennisberoemdheid
vaste elementen, zoals de
uit te nodigen!
Clubkampioenschappen,

Lawn Tennisclub gaat weer van start

het Openingstoernooi,
het MHF- dubbeltoernooi
en het Snerttoernooi, ook
andere georganiseerde

Meer weten van de club?
Kom eens langs of bezoek
de website
www.ltcscharendijke.nl.
Wellicht tot ziens, Ellen
Rusch (secretaris).

Dorpsraad
• Voorzitter:
Rob Venrooij
tel. 06 17348630
• Secretaris: Vacature
• Penningmeester:
Chris Jordan
• Jop en Jeugd:
Ineke Venneman
• Ondernemerscontact:
Alexander Jonkers
•Dorpshuis:
Stephanie Fennet
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

Gezocht: schilder- en tekentalenten
Onze gezellige schilderen tekenclub waarvan de
deelnemers op de
dinsdag- en donderdagmiddag volop hun verborgen talenten kunnen
botvieren met hun por-

dagen eens een kijkje te
komen nemen en eventretten, landschappen,
tueel zelf ook aan de slag
bloemen, huisdieren en
te gaan en een nieuwe
fantasietekeningen en
wereld binnen te treden,
schilderstukken gaan dit
die schilderkunst heet en
jaar een expositie houden. je zelf ook te verrassen
Iedereen is van harte
met wat je allemaal kunt.
welkom om op de clubWelkom !

Putmeet huren

Ook u kunt in Dorpshuis de Putmeet ruimtes huren.
Om rte 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,-

Voor commercieel gebruik geldt een toeslag van 50%.
LET OP: Vanaf nu is de theaterzaal beschikbaar vor
grote gezelschappen
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leuke gezellige manier.
Lijkt je dit wat? We zijn
bezig om nog een groep
op te gaan starten. Deze is
dan van 18:30 u tot 19:15
om drie kwartier achter
u. De eerste les is GRATIS.
elkaar te Jumpen is best
Kom gerust eens binnen
zwaar.
Je traint voor jezelf. Kun je om te kijken of om gelijk
het niet bij benen of gaat mee te doen.
iets niet: geen probleem. Voor meer informatie of
Dan doe je gewoon een
opgeven kunt u terecht op
stapje terug.
de site: www.rilanasevIk zeg altijd je zit niet op
enementen.nl En dan zie
school. Je bent gezellig
ik u misschien snel op de
bezig met je sport op een trampoline.

Perfecte training in gezellige ambiance

Trampo Jumps: gezellig en sportief

Ook buurtapp in Scharendijke

Wat is er niet leuker om een super leuke activiteit te
hebben in je eigen dorp. Nou dat is er nu. Onlangs
zijn we op dinsdagavond begonnen met een groep
dames, die komen Trampo Jumpen in de gymzaal bij
dorpshuis de Putmeet.
gezellig en goed voor je
Wat is het nu eigenlijk:
lijf. Soms ook best zwaar
Trampo Jumps zijn mini
en je conditie word ook
trampolines met een
gelijk getest.
steun er aan. Je gaat fitnessen op de trampoline Ook doen we buik- en
beenspieren trainen, want Heel Schouwen Duiveland is inmiddels in kaart geop leuke muziek. Het is
bracht wat betreft buurtwhatsapp-groepen. Ook in
dit de afgelopen 25 jaar al
Beste inwoners van
Scharendijke is inmiddels een buurtapp gerealiseerd.
20 keer gedaan maar dit
Scharendijke.
Deze app is bedoeld als ogen en oren voor uw buurt.
was helaas de laatste. De
Ziet u iets verdachts of onraad, dan kunt u medebeschipper mag met penwoners in uw straat of buurt op de hoogte stellen. Ook
sioen. Nogmaals hartelijk
u kunt in Scharendijke deelnemen aan deze app. U kunt
bedankt voor alle goede
zich voor Scharendijke aanmelden bij Ramon de Ceunzorg bij u aan boord, ook
inck van Capelle door een e-mail te sturen met naam en
namens alle pieten. Met
telefoonummer naar: rfedeceuninck@gmail.com
een record aantal pieten
kwam ik aan in Scharenin de grote zaal die - naar die moe waren van het
dijke waar al veel kinik hoorde - nog net op tijd dansen konden bij haar
deren op mij stonden te
open en schoon was . Met een potje sjoelen . Ik heb
wachten.
Wij
werden
heel
dank aan de Weekra. De in Scharendijke meer dan
In een mooi zonnig Spanje
vriendelijk
ontvangen
door
zaal was mooi ingericht en 100 kinderen gezien, somkijk ik terug op een
Maarten
uit
Ellemeet.
Hij
versierd met tekeningen
mige spraken zelf geen
geslaagde verjaardag.
was tweede geworden
van leerlingen van de ba- Nederlands .
Op 28 november mocht
sisschool . Na een gezellig Vanuit Spanje wil ik graag
ik jullie dorp bezoeken en bij de voorleeswedstrijd
op
de
basisschool.
Hierna
samen zijn en mooie foto’s alle vrijwilligers, de
wil graag nog iedereen
zijn
we
met
mooi
weer
begon de muziek-dj te
Ondernemersvereniging
bedanken voor een gewelop
weg
gegaan
naar
de
spelen en moest ik helaas Scharendijke, Dorpsraad
dig feest.
Putmeet in het karretje
weer verder. In de regen
en ieder ander die dit feest
Onze pakjesboot is te
van
cam-ping
Duin
en
ben ik weer vertrokken
mogelijk heeft gemaakt
groot voor jullie haven in
Strand
.
Eerst
nog
even
naar
het
volgende
feest.
nogmaals bedanken en tot
Scharendijke . Daarom
langs
de
Plus
voor
een
Later heb ik begrepen dat eind november. Dan kom
mocht ik ook dit jaar
speciale
speculaasbol
een
het na mijn vertrek erg
ik weer.
weer met de boot van het
een iets voor de kinderen. gezellig was. Mede dankzij Groetjes Sinterklaas en
Waterschap komen. De
schipper A. de Jonge heeft In de Putmeet mochten we mevr. Landman . Kinderen zwarte Piet.
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Ongekend aantal deelnemende ruiters

Strao was weer een doorslaand succes

Sprankelende
lampionnen
optocht 2016

Vrijdagavond 8 januari
hebben 75 kinderen en 125
volwassenen een gezellige muzikale sprankelende
lampionnenoptocht
gehouden in Scharendijke.
Na het uitdelen van de
lampionnen bij de Putmeet was de start en het
De 2016-editie van Strao Scharendijke was in meerdere opzichten een doorslaand weer was fantastisch !
succes. De weergoden speelden een doorslaggevende rol en het mooie weer
zorgde er dan ook voor, dat er extra veel toeschouwers op de been waren. Ook
Dit jaar geen drumband
het aantal deelnemende ruiters overtrof alle cijfers van voorgaande jaren. Dit jaar voorop maar een golfkar
reden er al 15 ruiters meer dan vorig jaar en die brachten het aantal op 75.
(dankzij Camping Duin en
Op het strand stonden al
Strand) met een geluidsenkele honderden mensen
box (dankzij Jeremy Hute wachten. Een mooie
bregtse) en mooie lichtefvoorjaarszon en geen wind
fecten was het een waar
zorgden, dat het schouwfeest. Kinderen zongen
spel mooier was dan
en dansten volop mee
menigeen in het vroege
met de kidshits 2015.
voorjaar durfde te hopen.
De bewoners van SchaIn een lange rij kwamen
rendijke
hebben
gede ruiters even voor 13.00
hoor gegeven aan de
uur het strand op rijden en
oproep om vuurkorven,
na het traditionele potenwaxinelichtjes neer te
wassen, werd nog een
zetten. Bij aankomst op
stukje strand gereden. In
het dorp werden de deeleen lange stoet toog het
nemers onthaald met heel
daarna weer richting dorp
veel lekkers. De Surf-Inn
voor de omgang, gevolgd
had muziek, glühwein
door het ringsteken. Ook
en ranja. Oliebollen van
in de Dorpsstraat een
de Plus en chocomel van
dikke rij met toeschouwTake-Away. Salud had
ers aan weerszijden van de
heerlijke
erwtensoep.
straat. Na afloop konden
Bedankt hiervoor allen !
de bezoekes prima terecht
Het Oranjecomité had
in één van de horecasterretjes voor alle kinetablissementen. In elk
deren en voor de volwascafé trad wel een lokale
senen waren er Fortune
bekendheid op en het
Cookies. Het was een gevermaak ging door tot in
slaagde avond en het was
de late uurtjes. Strao 2016
erg leuk dat er veel jonge
was weer een topper.
kinderen aanwezig waren.

Lekker Smullen, Gewoon Thuis!
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Om lekker te eten hoef je de deur niet uit. Nou ja, om boodschappen te halen natuurlijk wel. Eens apart of anders koken hoeft niet meteen duur te zijn en je hoeft er ook niet altijd lang voor in de keuken te staan.
Het onderstaande recept is werkelijk heerlijk, makkelijk te maken en ook niet duur.

INGREDIËNTEN
Deze hoeveelheden zijn genoeg voor personen. Met 1,5 pond gehakt en evt. ietsje meer groenten moet het voldoende zijn voor 4. Het recept is gegeven als op zich staande maaltijd, maar kan ook met rijst erbij geserveerd
worden. Dan is het meer dan genoeg voor 4 personen.
•
1- 1,5 pond gehakt
•
1 ons klein gesneden of geraspte wortel
•
2 EL klein gemaakte gember (snuf gemberpoeder werkt ook)
•
4 knoflook teentjes, klein gemaakt.
•
1 blikje/potje kastanjes *
•
4 uien, in stukjes gehakt
•
1 ons peultjes, beetje kleiner snijden
•
5 EL teriyaki saus (E0,89)		
•
4 EL hoisin saus (E0,89)				
•
3 EL pindakaas
•
1 EL rijstazijn (bij gebrek aan een halve EL gewone azijn)
•
1 EL sesam olie
•
Romaine sla, langwerpige kroppen sla
•
Aanvullende hoisin sauce, indien gewenst
* Kastanjes kun je evt. achterwege laten en bijv. wat champignons toevoegen voor extra vulling. De kastanjes
hebben wel een aparte ‘beet’, het is wel lekker! Ongeveer E1.40 per potje/blikje (Jumbo heeft het in ieder geval
in het assortiment, te vinden bij de kleine blikjes Bonduelle etc.)
BEREIDEN
Romaine sla, of Romana sla, is knapperige, licht zoete sla. Elk blad heeft de vorm van een schuitje als je ze van
de krop afhaalt. Deze “schuitjes” kun je gebruiken om te vullen, net zoals tacoschelpen, maar dan anders.
1 Bak het gehakt rul met de wortel er bij in een ruime hapjes- of koekenpan. Bak totdat het vlees niet meer roze
is en de wortel wat zacht. Evt. kooknat afgieten. De gember en knoflook toevoegen. 1 minuut laten pruttelen.
2 Roer de kastanje, ui, peultjes, teriyaki saus, Hoisin saus, pindakaas, azijn en olie er doorheen. Goed doorroeren, zodat de sauzen en pindakaas goed verdelen. Verwarm het nog even door.
3 Maak bladeren van de Romaine sla los. Vul sla bladeren met het gehakt/groenten mengsel.
4 Eventueel nog wat Hoisin saus erover. Desgewenst is het te serveren met rijst erbij.
Eet smakelijk!
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POSTNL verwijdert aantal brievenbussen

Ze hebben gekeken naar
het aantal poststukken
per brievenbus en zijn
voor Scharendijke tot de
conclusie gekomen dat
een aantal bussen nauwelijks gebruikt wordt.
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Midwinterloop groot succes!

Toch moeten zij elke dag
de bussen leegmaken.
In Scharendijke staan
de brievenbussen op
de Elkerzeeseweg en de
Kapelleweg middenin
Looperskapelle op de
nominatie om verwijderd
te worden.

In Scharendijke staan de bekende PostNL brievenbussen in de Dorpsstraat,
op de Boutlaan, de Kapelleweg en op de Elkerzeeseweg. De afgelopen jaren
zijn de digitale manieren van communiceren sterk in opkomst. Steeds meer
mensen gebruiken email en Whatsapp om een berichtje te sturen.
Ook de overheid communiceert steeds vaker via internet. Daardoor is het aantal
verstuurde brieven en kaarten drastisch afgenomen. PostNL is daarom gestart met
een nieuw beleid voor de plaatsing van de postbussen.

Verplaatsen

Wellicht zou de huidige
brievenbus op de Boutlaan bij Zeelandvillage
verplaatst kunnen worden
naar de nieuwe locatie
van de Plus-supermarkt.

Dorpsbeeld ‘de Dijkwerker’
De stichting Renesse is in
principe akkoord met een
te plaatsen dorpsbeeld in
Scharendijke, dat de Dijkwerker zal heten. Gezien
de zeer lange geschiedenis
met de dijken bij Scharendijke zal dit beeld zeker de
historie gaande houden
en respecteren.
Binnenkort zal met
kunstenaars contact
opgenomen worden voor
een voorlopig schetsontwerp. Een en ander zal
zeker tijd vergen.
Gedacht wordt aan een
beeldje in de trant van de
Dokwerker of
Havenwerker.De plaats
waar dit beeldje geplaatst
gaat worden is nog niet
beslist, gedacht wordt aan
het Bethlehemplein

Scharendijke is momenteel ook te vinden op
Facebook. Op deze pagina
vind je elke dag de laatste
nieuwtjes, leuke oude
foto’s, maar ook verenigingsnieuws, activiteiten
in het dorp en heel snel
de nieuwste foto’s van
bijvoorbeeld Strao 2016
etc. Kortom alles wat je
niet mag missen als je in
Scharendijke of omgeving
woont. Je vindt de pagina
op www.facebook.com/
scharendijke1/

Gezocht: Nieuwe leden voor het Oranjecomitéleden

We gaan er in 2016 nog een keer vol tegenaan om een geweldige Koningsdag te
organiseren. Na de Koningsdag willen een aantal dames van het Oranjecomité
stoppen. Daarom zoeken we nieuwe enthousiastelingen die nu al mee kunnen
draaien met het opzetten van de Koningsdag of na de Koningsdag willen aansluiten. Zonder nieuwe leden kunnen we niet verder. We hebben in de afgelopen jaren
iets moois opgezet en vind je het belangrijk dat deze activiteiten voort worden
gezet geef je dan op via anita@ocscharendijke.nl of via één van de dames: Rianne
Kenters, Vera van der Moezel, Anita de Jonge, Noor Kiesenberg, Margreet van de
Vaate of Inge Hubregtse.

Op 21 december ging de Midwinterloop editie 2015 van start. Het weer werkte
niet mee want het was koud en er viel een lichte motregen. Ondanks de slechte
omstandigheden waren er 79 inschrijvingen. Het was fijn om de warming up in de
grote zaal te kunnen doen.
fanatiek bezig waren met beschutting van de warme
Nelleke liet de deelnemde bootcampoefeningen. Putmeet op te zoeken.
ers op de maat van de
Het leek wel of er minder
muziek allerlei skigymrondjes werden gelopen
Nelleke van Dorp in Benastiekoefeningen doen.
dan tijdens de vorige Mid- weging en alle vrijwilligers
Zo kwam iedereen goed
willen wij hartelijk danken
winterloop.
voorbereid aan de start.
voor hun enthousiaste
Het was mooi om te zien
Door
de
regen
koelde
je
inzet. Scharendijke was
hoe jong en oud door het
snel af waardoor het extra die avond echt een Dorp
dorp rende of wandelde
aanlokkelijk was om de
in Beweging!
en hoe de deelnemers

Petitie gestart tegen strandhuisjes

Dagelijks nieuws uit
Scharendijke en directe
omgeving? Kijk dan
snel op www.facebook.
com/scharendijke1/

Voetbalclub vraagt
steun Rabo-leden
Jaarlijks ondersteunt Rabobank veel verenigingen en stichtingen op
o.a. Schouwen-Duiveland.
De bank houdt in 2016
opnieuw de Rabobank
Clubkas Campagne en stelt
hiervoor € 120.000,- beschikbaar. Als je lid bent
van de Rabobank Oosterschelde breng dan je
stem uit op ZSC’62. Van
woensdag 6 t/m maandag
18 april 2016 mogen leden
stemmen op hun favoriete
vereniging/stichting.
Ieder lid mag vijf stemmen uitbrengen, waarvan
maximaal 2 stemmen op
dezelfde club. Elke stem is
geld waard!
De waarde van een stem
wordt bepaald door het
totaal beschikbare bedrag
(€ 120.000,-) te delen door
het aantal uitgebrachte
stemmen. Ben je lid van
Rabobank Oosterschelde?
Dan ontvang je begin
april 2015 een stemkaart.
Dus...... ondersteun ZSC’62
en stem op deze club. Kost
jou niks, levert de clubkas
veel.

Weekagenda Putmeet

De gemeenteraad van Schouwen-Duiveland is voornemens een bestemmingsplanwijziging door te voeren
met als doel het mogelijk maken van de bouw van 60
strandhuizen aan de Schouwse kust. Het plan voorziet
in groepjes van tien, aan weerszijde van strandpaviljoens. Velen vinden het voorstel met betrekking tot de
bouw van strandhuizen op geen enkele wijze passen
en de uitvoering van dit plan buitenproportioneel
wordt. Ook vinden velen, dat dit plan de natuurlijke
uitstraling en de kwetsbare duinenrij welke wij allen
zeer koesteren niet ten goede komt. Daarom is er
een petitie opgesteld die je kunt bekijken op: https://
schouwsekust.petities.nl/

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
Vrijdag

13.30 - 17.00 Inloop met handwerken en spel

Welkom in de Putmeet
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Openbare dorpsvergadering: Strand-tot-Strand

•

Wensen zijn er om bij Brasserie Westenwind een strandje en surfmogelijkheid te
maken als onderdeel van het totale Strand-tot-Strand-plan

Tijdens de openbare dorpsvergadering in januari van dit jaar vormde
het Strand-tot-Strand plan het belangrijkste agendapunt. Het plan
is het resultaat van het overleg, dat al ruim een jaar lang plaats vindt
binnen de Dorpsvisieclub.
De komende tijd staan
er allerlei veranderingen
voor de deur. De aanleg
van de recreatieverdeelweg is goedgekeurd, de
supermarkt verhuist naar
de Boutlaan en de aanloop
naar de ontwikkeling van
Brouwerseiland is in volle
gang. Of je nu voor- of

tegenstander van die plannen bent, we kunnen er
niet omheen. Er gaan echt
dingen veranderen in onze
leefomgeving. Daarom
hebben we een integraal
plan bedacht waarin de
verbinding van het dorp
met het water centraal
staat. Nieuwe brede trap-

Nieuwe zomertijden
Sportcentrum LACO
Laco sportcentrum Schouwen-Duiveland is dé sportieve
ontmoetingsplek bij jou in de buurt! We bieden een
gevarieerd aanbod aan activiteiten op het gebied van
zwemmen en fitness voor inwoners van o.a.
Scharendijke, Elkerzee, Looperskapelle en Breidorpe.
En of je nu alleen komt sporten of met vrienden of je
gezin: bij Laco sportcentrum Schouwen-Duiveland heeft
jong én oud het naar zijn zin.
Dankzij het ervaren en enthousiaste team kun je bovendien rekenen op perfecte begeleiding! Voor meer
informatie over aangepaste tijden in vakantieperiodes
bekijk de Facebook pagina https://www.facebook.com/
LacoSchouwenDuiveland of neem contact met ons op.
Tel. 0111 - 413690. Mail schouwen-duiveland@laco.eu

pen naar de Grevelingen,
wandel- en fietspaden
langs het water, aanlegsteigers gericht op de ontsluiting van de kern vanuit
het water, een surf- en
zwemstrandje bij restaurant Westenwind maken
deel uit van het plan. De
denkbeeldige as die de

Dorpsstraat en de nieuwe
Plus-locatie aan elkaar
verbindt verdient verdere
uitwerking. Het Bethlehemplein met de Brandput
ligt precies middenin die
as en zou een stuk aantrekkelijker gemaakt kunnen worden. Een aantal
raadsleden was aanwezig
bij de dorpsvergadering.
Zij vonden het positief dat
Scharendijke een serieus
plan heeft voor de nabije
toekomst. Eind februari
hebben burgemeester en
wethouders een werkbezoek gebracht aan ons
dorp. Ook zij waren zeer
geïnteresseerd in de plannen. De komende tijd gaan
we een en ander verder
uitwerken en de plannen
onder de aandacht van de
politiek brengen.

Oplossing Hersenkraker
(pagina 6). Twee rondjes zijn
20, dus 1 = 10. Tweede som
eerst vermenigvuldigen, dus
10x4=40+4=44. Vierkant is
dus 4. Derde som bestaat uit 2
vermenigvuldigsommen die je
daarna van elkaar aftrekt. De
uitkomst is een rondje, dus 10.
10x4=40. De totale uitkomst
moet 10 zijn. Dus driehoek=3

Tijd voor de tuin!
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•

De winter lijkt nu dan toch echt wel achter ons te
liggen. Als ik rond wandel door Scharendijke, zie ik
overal vrolijk gele narcissen -vooral die kleine tête-àtêtes zijn zo lollig!-, krokussen en ik heb vandaag ook
de eerste tulpen gezien.
door Angelina Hermus
Ik moet zelf nog even
ik al blij zijn dat ze terug
wachten op de tulpen, die is komen groeien en vorig
in mijn tuin zijn nog niet zo jaar ook voor het eerst
ver. Sommige planten heb- twee bloemen heeft
ben haast of zijn gewoon gedragen. Jawel, twee! En
snel: ik heb zo de eerste
ik was daar reuze mee in
pioen-rozen al een flink
mijn schik! Natuurlijk hoop
stuk boven de grond zien ik op dit jaar op een iets
staan.
enthousiastere bloei.
Er is natuurlijk alweer
enorm veel te doen in de
Helaas niet bij mij, die
tuin. Ik zie overal keurig
neemt er elk jaar zijn tijd
geschoffelde tuinen die
voor! Mijn pioenroos is
misschien nog wat veront- me er aan herinneren dat
ik ook weer aan de gang
waardigd: ze heeft 3 jaar
moet! Nu we wederom
terug een drastische
een zachte winter hebben
behandeling gehad. Ze
gehad, zijn de ongewenste
was helaas met het gras
planten ook lustig door
maaien gekortwiekt.
gegroeid. Ik heb tenminHet gras stond zó hoog,
ste nogal wat onkruid en
dat we haar niet hadden
graspollen op plekken
zien staan. Aangezien
waar ik geen gras wil.
pioenrozen nogal zeurHier dan enkele tuintips.
pieten kunnen zijn, mag

Pioenroos

Hélp....... verven !!

Zoals bij iedereen wel bekend nu is de grote zaal
weer terug in gebruik. Maar zoals hij er nu uitziet
worden we wat droevig van. Daarom hebben Chris
en ik subsidie aangevraagd bij nl doet om de grote
zaal te kunnen aanpakken. De vraag is dan ook nu
wie wil en kan mij helpen om de grote zaal te verven.
Alles voor die dag word geregeld je broodje gesmeerd en je koffie gezet.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tuintips Maart – April

Handig om alweer een start te maken met wieden.
Dat scheelt later een hoop werk!
Ook slakkenbestrijding vroeg beginnen is een aanrader! Beter voorkomen dat ze veel nageslacht kunnen produceren door slakken zo snel mogelijk aan te
pakken. Ik heb helaas al weer vraat in planten, dus
tijd om de tuin weer eens rond te gaan.
Ook tijd om dorre bladeren en takken te verwijderen. Dan ziet de tuin er niet alleen weer frisser
uit, alles krijgt dan ook weer meer lucht.
Eind april / begin mei is dan alweer de tijd om
zomerbollen te gaan planten
Kale plekken in het gazon inzaaien
Gazon beluchten en bemesten
Eerste keer maaien mag in maart (niet té kort, de
wortels zijn nog gevoelig)
Potten schoon schrobben voor er nieuwe planten in
gaan
Te grote planten die nog niet bloeien delen. Het
middenstuk beter weggooien, dat is het zwakst
Voorzaaien van leuke, eenjarige zomerbloeiers.

Tuintips Mei:

na half mei (de IJsheiligen) kunnen eenjarige en
kuipplanten naar buiten
Vorstgevoelige planten (mediterraanse bijv.) ‘s
nachts nog binnen halen
Uitgebloeide (vroeg bloeiende) heesters snoeien,
dan blijven ze mooi compact.
Direct zaaien in de volle grond
Kwast manden in met lijnolie, dan blijven ze langer
goed.
Wekelijks gras maaien
Controleer regelmatig de planten op ziekten en
schade door plaagdieren en grijp z.s.m. in
Nieuwe planten wat extra water geven. Mei is soms
al best droog
April / mei de vijver schoonmaken, controleren op
genoeg zuurstofplanten en de vissen weer voeren.
Eind mei / begin juni 1e keer hagen snoeien –-> Laurierkers, coniferen, buxus (voor de langste dag)

Het enige wat je mee
hoeft te nemen is je
stralend humeur en
goede zin om de muren
een kleurtje te geven.
Als je kan en wilt geef dit
dan zo snel mogelijk door
zodat ik een datum kan
prikken en weet met hoeveel we zijn. Ken je nog
mensen die willen en kunnen helpen geef het door.

Het gaat om de volgende
weekenden:
Zaterdag 2 april of zaterdag 9 april.
Het word een van deze
twee data. Dus laat zo snel
mogelijk weten of je kunt
en met hoeveel je kunt.
Tot snel!!
groeten Stephanie
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Hersenkraker
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De oplossing vind je elders in deze Dorpskrant

Horizontaal

01. Bekende provider
11. Muzieknoot
12. Lange nekharen
13. Hoefdier
14. Soleau Software game
16. Landbouwwerktuig
17. Afslagplaats bij golfspel
19. Verenigde Staten (afk.)
20. Roeispaan
22. Surf-applicatie
24. Doodgoed mens
25. Onroerend goed (afk.)
27. Toilet
28. Af
29. Dans
31. Van een werelddeel
34. Bijvoorbeeld (lat.afk)
36. Deel van een vrucht
37. Bladzijde op een HomePage
40. Lidwoord
41. Ik heb vroeger (cryptisch)
42. Kilobyte (afk.)
44. Lettertype
46. Motorraces
48. In opdracht (afk.)
49. Bijl
51. ½ sportief bestuurslid
(crypt.)
53. Speelgoed
55. Deelteken
57. Web-pagina
59. Water in Friesland
60. Ieder
62. Verbinding (Internet)
63. Stiekem kijken
64. Game
67. Kijk
68. Groente
69. Een link op mijn HomePage

Verticaal

01. Internet-aanbieder
02. Koppelriem
03. Electronische post
04. Plakband
05. Boom
06. Niet te noemen (afk.)
07. Dus
08. Muzieknoot
09. Internet software
10. Vakantieganger
15. Grof
16. Het recht om te erven
18. Water in Friesland
21. Overlast
23. Bekende Internet
afkorting
24. Navigeren
26. Bezoekers-”boek”
28. Kettingen
30. Riskant
32. Onzes inziens (afk.)
33. Pit
35. Internet-praatje
38. Ondernemings Raad
(afk.)
39. Tijdelijk (afk.)
40. Voorzetsel
43. Het leven betreffend
44. Lichamelijke oefening
45. Mak
47. Krijgsmacht
50. Onbegroeid
52. Voorzetsel
53. Deel van een kast
54. Gevent
56. Bekend MS Office
programma
57. Jongensnaam
58. Schildersgerei
61. Lichaamsdeel
63. Ongevaarlijk plaatje
(extensie)
65. Pispot
66. Frans lidwoord
67. Op deze manier

Senioren fietsen weer
elektrische fiets heeft.
Daarom gaat het meestal
wat sneller en is de actieradius groter. De routes
Van april tot en met sep- zijn derhalve aangepast
tember houdt het Comité en wat groter gemaakt.
Fietsen voor Senioren al- De middagroutes zijn
weer 26 jaar fietstochten nu 30 kilometer en de
voor ouderen. Elke twee dagtochten 60 kilometer. Maar..... in de eerste
weken worden er fietsplaats gaat het de organitochten over het gehele
satie en deelnemers om
eiland gehouden.
Op dinsdag 19 april wordt de gezelligheid. Ze zijn er
de eerste tocht van dit jaar trots op, dat ook nieugehouden. De uiteindelijke wkomers altijd snel in de
organisatie ligt in handen groep worden opgenomen. Tijdens de ritten is
van het SMWO, Calander altijd voldoende tijd
weg 51 in Zierikzee.
voor koffie en wat lekkers
Dit jaar gaat het er voor
onderweg. Meer info via
het eerst wat anders
0111-453444 of op de
uitzien en dat komt omwebsite www.smwo.nl/
dat menigeen al een
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Uit de oude doos

Van Ramon De Ceuninck van Capelle kregen we deze
oude foto toegezonden. Zijn opa en oma gingen in
1964 op vakantie naar Scharendijke. Niks Brouwersdam, niks Grevelingendam en niks Zeelandbrug en al
helemaal niks Tom-Tom. Dus aangekomen in Scharendijke gewoon even op de kaart kijken, waar we heen
gaan. Een wereldreis dus als je iets verderop in Nederland woonde en je ging naar Zeeland op vakantie.
Heb jij ook nog een oude foto? We plaatsen hem graag
hier in de Dorpskrant. Alvast bedankt.

Even voorstellen: “Sursum Corda”

Waar is dat nou weer?
Echt waar!! De foto hiernaast is echt gemaakt
in één van de dorpen Scharendijke, Elkerzee,
Looperskapelle of Brijdorpe en....... wellicht
ben je er al meer dan 1000 maal in je leven
voorbij gereden. Weet jij waar dit gebouwtje
staat? Volgende week maken we dit bekend op
de Facebookpagina Scharendijke ( www.facebook.com/scharendijke1/)

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

vierstemmig worden ingestudeerd en ten gehore
gebracht.
We werken mee aan
Kerst-, Paas- en Pinksterje niet tot een of andere
diensten in kerken en/
kerkgemeenschap te
of verzorgingstehuizen.
behoren. Het repertoire
Ook voor speciale gelebestaat, afhankelijk van de genheden studeren we
toehoorders, hoofdzakelijk liederen in. Om de twee/
uit christelijke liederen die 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!

