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)

Het gebeurt in Scharendijke
Er is weer van alles gebeurd in Scharendijke. De
Schaerendiekdag viel aanvankelijk in het water
maar tijdens de mini-versie scheen de zon en werd
het een groot succes. De Bethlehem kerk heeft
prachtige ramen gekregen. Het kerkje op het
Zwarte Plein staat helaas op de nominatie om
gesloopt te worden. Er is geen investeerder die de
kerk wil redden. De Halloween viering was een
groot succes. In het dorpshuis hebben we heerlijk
gegeten met Tafelen in de buurt. De grote zaal van
de Putmeet is ons door wethouder van Burg
gegund. Dat biedt een extra mogelijkheid voor iets
grotere evenementen. Bij elkaar opgeteld zien we
meer plussen dan minnen.
De oproep van de dorpsraad voor een secretaris
heeft geen enkele reactie opgeleverd. Hetzelfde
geldt voor de redactie van de dorpskrant Eigenlijk
ben ik al geruime tijd een soort secretarisredacteur-voorzitter. Dat klinkt grappig maar die
situatie is beperkt houdbaar. Je kunt zo niet
oneindig doormodderen.
Een nieuwe penningmeester heeft zich ook niet
gemeld dus Chris kan zijn functie nog steeds niet
overdragen. Gezien de ontwikkelingen in de
maatschappij wordt het tijd voor een nieuwe
generatie die een frisse wind laat waaien in het
bestuur van de dorpsraad. De gemeente legt steeds
vaker het initiatief voor allerlei zaken bij de burger.
Burgerparticipatie is het toverwoord maar dat
vraagt wel om een vernieuwende aanpak voor ons
dorp. Alleen een volledig bemande dorpsraad kan
op een goede manier vorm geven aan een
toekomstbestendig Scharendijke. De
dorpsraadzaken zijn op orde, het dorpshuis groeit
en bloeit dankzij de inzet van Stephanie en Matty.
Kortom, een ideale uitgangspositie om in te
stappen en om samen met de huidige leden van de
dorpsraad Scharendijke op de kaart te zetten.
De komende tijd houden wij u op de hoogte via de
website. Voor het doorstarten van dit krantje nodig
ik u uit om een zelfstandige redactie te vormen.
Denk er maar eens over na. Ik wens u alvast fijne
feestdagen 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.
Vanaf nu is de theaterzaal beschikbaar voor
grotere gezelschappen

De dorpsraad
Voorzitter – Rob Venrooij 06-17348630
Secretaris – Vacature
Penningmeester – Chris Jordan
Jop en jeugd – Ineke Venneman
Ondernemerscontact – Alexander Jonkers
Dorpshuis - Stephanie Fennet
email: dorpsraadsd@zeelandnet.nl
www.scharendijke.info
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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Kansen pakken!

Yoga in de Putmeet

Een 3-tal ontwikkelingen zal Scharendijke
gaan veranderen:
De bouw van de supermarkt, de sloop van de
beeldbepalende kerk en de aanleg van
Brouwerseiland.
Tegelijkertijd kunnen we er niet omheen dat
Scharendijke wel een paar impulsen kan
gebruiken; instortende Napoleonschuur,
verkrotte gebouwen, strandje bij Westenwind
wat geen strandje is, geen adequate wandelen fietsroutestructuur.
Het is daarom zo goed dat de dorpsraad het
initiatief heeft genomen om met inwoners
hierover het gesprek aan te gaan. In een leuke
sfeer worden gesprekken in het dorpshuis
gevoerd om te kijken of we Scharendijke qua
woon-, leef- en recreatiegebied kunnen
verbeteren.
Ik draag hier graag mijn steentje aan bij. Doe
ook mee.We moeten nu de kansen pakken!
Siemco

Openbare Dorpsvergadering
De volgende openbare vergadering zal plaats
vinden op donderdag 7 januari 2016 om
20:00 uur in dorpshuis de Putmeet. Na
afloop heffen we samen met de dorpsraad
het glas op het nieuwe jaar.

WEEKAGENDA PUTMEET:

EVENEMENTENAGENDA:
•
•
•
•
•
•
•

Wist u dat er elke donderdagochtend
yogales wordt gegeven in de Putmeet?
En tot aan de kerstvakantie is het elke
week mogelijk om geheel gratis en
vrijblijvend een proefles mee te komen
doen om te kijken of het iets voor u is!
Yoga bestaat uit rustige oefeningen en
houdingen, die staand, zittend en liggend
worden uitgevoerd. De docent legt uit hoe
en waarom. Veel aandacht gaat naar de
losmaak oefeningen, de houdingen en de
adem- en ontspanningsoefeningen.
Yoga werkt op alle aspecten van het
lichaam zoals de spieren, botten en
gewrichten, de bloedsomloop en het
zenuwstelsel. Maar ook het geheugen en
de concentratie verbeteren. Yoga maakt
soepeler, sterker en ontspant. Maar yoga
is vooral fijn om te doen!
Dus kom gerust een keer meedoen om
het zelf te ervaren; u bent van harte
welkom!
De lessen worden gegeven door
Annemarie van Dijck, een ervaren
gespecialiseerde yogadocente, lid van de
Vereniging Yogadocenten Nederland.
De les begint om 10.00 uur en duurt tot
11.15. Er zijn matjes aanwezig.
Voor aanmelden neemt u contact op met
Stephanie, beheerster van de Putmeet.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Annemarie van Dijck tel:
0111-411237 of kijk op www.yoga-club.nl

28 november Sinterklaasfeest
1 december tafelen in de buurt
15 december kerstschikken
21 december midwinterloop
24 december kerstavond diner
30 december mannenmiddag
7 januari dorpsvergadering
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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

Halloween 2015 een groot succes!

Op vrijdag 6 november konden de kinderen naar hartenlust griezelen en snoepen in
Scharendijke. Door het jaar heen zijn het gewone huizen maar op Halloweenavond zijn
het snoephuizen waar een heks of een ander soort griezelige figuur woont. Het
regende pijpenstelen maar het mocht de pret niet drukken. De snoephuizen waren
prachtig versierd en verlicht, de bewoners vaak passend gekleed. De Putmeet was
door de familie Bul ingericht als spookhuis. Buiten hoorde je de kettingzaag al.
Eenmaal binnen stond je middenin de rook en de lichteffecten. Sommige kinderen
durfden niet direct naar binnen. Dit was griezelen op hoog niveau. Het was een
geslaagde avond die we volgend jaar graag weer mee willen maken.

Lenna, en de familie Bul hartelijk dank voor jullie inzet!
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Wist u dat.........?!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

U de Putmeet voor veel dingen kan gebruiken?
Zoals een verjaardagsfeest
Een trouwerij
Kinderfeestje
Warm en koud buffet
Broodmaaltijd
Markt
Workshop
Vergadering
Cursus
En ga zo maar door?
We er altijd samen uitkomen over de prijs?
Deze reuze meevalt?
We eigenlijk alles wel kunnen?
U ons altijd om een offerte kan vragen?
Via dorpshuisdeputmeet@gmail.com
of te bellen met Stèphanie Fennet op 0612350722?

•

Wij u graag in de toekomst welkom heten!

Sinterklaasintocht zaterdag 28 november
Op zaterdag 28 november om ongeveer 13:30 uur komen
Sinterklaas en zijn Pieten met een prachtig versierde boot
aan in de haven van Scharendijke. We nodigen iedereen
uit om de Sint te verwelkomen en om mee te lopen met de
muzikaal omlijste intocht door Scharendijke. Na de intocht
door de dorpskern barst het Sinterklaasfeest los in
dorpshuis de Putmeet. Er staat daar een echte
Pietendisco klaar met de allerbeste Sinterklaasliedjes. We
gaan er met z’n allen een groot feest van maken.

blz 4

Doneer je doppen!
Iedereen heeft ze thuis. Plastic dopjes van bijvoorbeeld frisdrankflesjes of melkpakken. Gooi ze niet weg, maar lever
ze in! U ontlast het milieu en steunt zo KNGF Geleidehonden. Aangezien zowel het inzamelen, sorteren als het
transport door vrijwilligers wordt uitgevoerd, komt de gehele opbrengst ten goede aan de opleiding van onze
geleidehonden.
De Putmeet wil zich ook inzetten voor een goed doel. Na lang denken en alles bekijken kwam ik terecht op de pagina van
de geleiden honden. Zij zamelen doppen in om zo de basisopleiding van hun honden te kunnen financieren. En wat is er
nu makkelijker dan deze doppen te verzamelen. Dus hebt u doppen over breng ze bij de putmeet en als er een heleboel
hebben dan zorg ik ervoor dat ze bij het inzamel punt komen.
Wisten jullie dat de kostten voor één hond € 5000,- is? Dit zijn 8 miljoen doppen. De hond kan dan zijn basisopleiding
beginnen. Hier zijn dan alle kosten bij inbegrepen: te denken aan voer, medische onkosten en professionele begeleiding
van het pleeggezin en de KNGF-instucteurs.
De volgende doppen kunt u inleveren:
-

Mineraal- of spuitwater
Frisdrankflessen
Melk- of yoghurtpakken
Fruitsappakken
Sportdrank
Wasmiddelen (zowel de doppen van de flessen als het doseerdopje)
Zepen en shampooflessen
Deo-en spuitbussen
Slagroombussen
Pindakaas- en chocoladepastapotten

De deksels en doppen moeten wel schoon en droog zijn. Bij sommige dopjes zitten kartonnen/ metalen lipjes deze
moeten er ook af zijn.
Op de Dorpsraadvergadering zal ik kijken of ik iemand kan uitnodigen die hierover nog de nodige informatie kan
vertellen waarom het zo belangrijk is.
Dus doneer je doppen!
Stephanie

Schaerendieks bier
Over doppen gesproken. In Scharendijke is
een nieuwe biersoort gesignaleerd. Het
betreft een witbier van het merk Schouwse
Kop. De brouwerij bevindt zich ergens in
het dorp maar het is nog niet bekend waar
precies. Hopelijk gaan we er meer van
horen want volgens betrouwbare bron is de
smaak puur en authentiek.
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Leuke activiteiten in de Putmeet
April 2014 ging dorpshuis de putmeet na twee jaar dicht te zijn
geweest weer open. Er was hard gewerkt door de vrijwilligers om
alles klaar te krijgen. Nu na één jaar en 7 maanden hebben we ook
al heel wat leuke activiteiten gehad.
We zijn begonnen in september vorig jaar met de samenwerking
tussen de Pontes en het rode kruis. Het tafelen in de buurt. Een
groep van 25 ouderen eten eens in de maand een drie gangen
maaltijd gekookt door de studenten van de Pontes. De ene
maaltijd lukt beter dan de andere maar ze koken de sterren van
de hemel en doen samen met de vrijwilligers Miranda en Margriet
hun uiterste best. Iedereen eet met smaak en er wordt gelachen
en vrolijk gepraat door de mensen in de zaal.
U kunt zich nog opgeven voor de volgende maaltijd. Deze is op
dinsdag 1 december vanaf 11,30uur tot +/- 14,00uur. De kosten
voor de maaltijd zijn € 5,-. De drankjes die genuttigd worden zijn
apart. U kunt zich opgeven bij Stèphanie Fennet door te bellen
naar 0612350722.
Op vrijdag 12 december hadden we kerst schikken. Iedereen
mocht zijn eigen mandje krans bakje of wat dan ook meenemen.
Yvonne zorgde voor het groen en de oase. Gezellig met een
brandend kerstboom op de achtergrond werden er mooie stukjes
gemaakt. Vrolijk gelachen en lekker gekletst. Het leek af en toe
wel een kippenhok! Ook het kerstschikken krijgt dit jaar een
gezellig herhaling op dinsdag 18 december! Houd de facebookpagina van de putmeet in de gaten en natuurlijk de leuke affiches
die overal opgehangen worden! Want deze gezelligheid in
december wil je niet missen!
Ook is er in december de midwinterloop gelopen/gerend/
gewandeld. Vele lopers hebben zich aan het parkoers van Nelleke
van Vliet gewaagd met hindernissen. Om na voldane arbeid in de
putmeet te genieten van een lekker kopje glühwein of warme
choco met slagroom! Er is die avond ook een leuk bedrag
opgehaald voor het dierenasiel in Zierikzee. Ook deze gezellige
loop krijgt dit jaar een vervolg op maandagavond 21 december. De
Flyers worden binnenkort opgehangen waarop verdere details
zullen staan.
In februari kwam onze postbezorgende thuis bakster voor de
tweede keer een taartworkshop geven. De eerste keer was met
thema winter in december. Nu vlogen de hartjes en de liefde over
tafel heen. Vele mannen waren de gelukkige op 14 februari.
We hebben zelfs een computer cursus gehad. Hierin leerde
oudere mensen omgaan met hun laptop of tablet. Ze kregen les in
verschillende programma's. Hoe ze foto's via een mailtje moesten
versturen. Hoe ze foto's konden bewerken en nog van alles. Aan
het eind waren het volleerde computeraarsters.
Er zullen vast nog dingen zijn die ik vergeten ben op te noemen
maar we hebben ook al best veel dingen gedaan.blz
Ook dit
6 jaar
hebben we al veel dingen georganiseerd. Bloemschik cursussen,
pompoenen kunst voor ouderen en kids. Ook doen we weer lekker
eten een keer in de maand. En het houd niet op! Dus kijk op de

Dorp in beweging organiseert i.s.m. de dorpsraad een

Midwinterloop
op maandag 21 december
warming up: 18:50 uur

start: 19:00 uur
Start bij het dorpshuis in Scharendijke
Ren of wandel deze midwinterloop met je familie/vrienden en bekenden! Er is een ronde
uitgezet van 2,5 kilometer. Hoeveel rondes loop jij in een uur en een kwartier?!
Onderweg op de route krijg je allerlei bootcamp opdrachten.
Na de loop drinken we gezellig nog een warme chocomel of glühwein in de Putmeet!
De tocht is zorgvuldig uitgezet! Maar zorg voor uw eigen veiligheid en die van
anderen . Denk aan reflectie en verlichting, zodat u zichtbaar bent op de weg
(U loopt op eigen risico)

Volwassenen € 4,00
Kinderen €1,50

Inclusief consumptie!
Opgeven kan via ‘dorp in beweging’ facebook en bij Nelleke van Vliet:
ngvliet@zeelandnet.nl
Via een briefje in de brievenbus van de Putmeet kan ook!

Durf jij het aan?!
TOT DAN! 
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