
Elke week komen ze op de 
dinsdagmiddag bij elkaar. 
Inwoners van ons dorp, die 
van schilderen houden. En 
gelooft u het echt..... het zijn 
absoluut geen Rembrandts en 
Van Gogh’s.....nee...gewoon 
mensen zoals u en ik, die het 
leuk vinden om te schilderen. 
Beginners of gevorderden? 
Het maakt allemaal niks uit. 
U bent gewoon welkom. 
Loop eens vrijblijvend bin-
nen voor een kopje koffie 
of om eens een middagje 
mee te schilderen. Het ver-
plicht u tot niets. Zij zijn elke  
dinsdagmiddag van 13.00 
- 16.00 uur in Dorpshuis 
de Putmeet.  Wilt u meer 
informatie? Bel dan even 
met Fricke  of Ton Voor-
braak. Tel. 0613 30 72 96

D    rpskrant
Scharendijke

Jaargang 21 - nr. 1 - 2018

Hoeveel woonruimte is er in Scharendijke nodig? 

Enquete onder jongeren over woningbouw

Initiatiefneemster is Dana 
Wolters uit Scharedijke. Dit 
item over woningbouw is 
extra belangrijk omdat dit 

Naar aanleiding van veel opmerkingen tijdens bijeen-
komsten dat er een grote behoefte is aan woonruimte 
vor jongeren, is onlangs een enquete gestart om de 
daadwerkelijke behoefte bij jongeren te peilen en om 
welk soort woningbouw het dan gaat. 

item hoog op de politieke 
agenda staat nu de gemeen-
te onlangs een Woonvisie 
heeft laten opstellen door 

een extern bureau. Daarin 
is aangegeven dat woning-
bouw voornamelijk plaats 
zal vinden in Burgh-Haam-
stede, Zierikzee en Bruinisse 
en tot 2023 slechts iets meer 
dan 400 woningen in totaal 
worden gebouwd. Scharen-
dijke wordt daarin aange-
geven als transitiekern. 
Woningbouw in Scharendijke 
heeft dan ook geen prior-
iteit, maar is anderzijds ook 
niet helemaal uitgesloten, 
mits het kwalitatief hoog-
staande woningbouw is met 
antoonbare noodzaak.  Re-
den dus voor deze enquete. 
Hieraan mag een ieder 
medoen, maar het liefst alle 
starters tot 25 jaar. Je kunt 
de enquete vinden op de 
Facebookpagina van  
Scharendijke. 

Schilderclub 
zoekt jou !!

De redactie van de dorps-
krant is naarstig op zoek 
naar versterking van het 
schrijvend team. Van hem of 
haar wordt verwacht, dat er 
voor elke uitgave een paar 
artikelen worden gezocht en 
geleverd. Het kan dan gaan 
om artikelen die worden 
aangeleverd door derden, 
maar ook artikelen die je uit 
eigen beweging en na onder-

Redactie Dorpskrant zoekt schrijvers van artikelen
zoek maakt. Deze persoon 
dient over een vaardige pen 
te beschikken en een goede 
beheersing van de Neder-
landse taal. Uiteraard heb 
je ook goede ideeën voor 
nieuwe artikelen en columns 
in onze dorpskrant. Heb je 
interesse of wil je nog wat 
informatie? Mail dan even 
naar het mailadres: 
nieuws@uit-scharendijke.nl

Wist u dit van Dorpshuis de Putmeet??

- Dat dinsdagmiddag er een groep enthousiaste schilders 
zit? Deze nog leden kunnen verwelkomen?
- Er op donderdagavond tefeltennis gespeeld wordt met een 
gezellige derde ronde aan de bar? Je ook kunt darten dan als 
pingpongen niet lukt.
- Vrijdagmiddag zitten de dames er met hun hobby’s. Ze maken 
kaarten, puzzelen, en keuvelen gezellig  met elkaar? Je daar gewoon 
bij kan aanschuiven?

Dinsdag 20 februari:  
Bloemschikken( nog even onder voorbehoud).

Donderdag 22 feb.: Tafelen in de Putmeet 
.
Natuurlijk kunt u de diverse zalen in de Putmeet ook 
huren. Meer weten? dorpshuisdeputmeet@gmail.com

Wat is er te doen in 
Dorpshuis de Putmeet??



 

 

 

Dorpsraad
• Voorzitter: 
   Vacant
• Secretaris:  
    Tanny de Rooij
• Penningmeester: 
   Chris Jordan
• Activiteiten 
   Martine Vlietland
• Jop en Jeugd: 
   Ineke Venneman
• Ondernemerscontact:
   Alexander Jonkers
• Dorpshuis:
   Stephanie Fennet

e-mail: 
dorpsraadsd@zeelandnet.nl 
www.facebook.com/scharendijke1
Dorpskrant: 
nieuws@uit-scharendijke.nl 

De Putmeet
• Reservering huiskamer
   Stephanie Fennet
   0612350722
• Reservering gymzaal
   Matty Louwerse  
   0111-671759

e-mail: dorpshuisdeput-
meet@gmail.com
www.facebook.com/ 
dorpshuisdeputmeet

Vrij unieke privé-sanitair trekt nieuwe doelgroep 

Nieuwe camping in Scharendijke

Met ingang van het komende toeristenseizoen is Scha-
rendijke weer een camping rijker. De familie Capelle aan 
de Ravensweg heeft haar nieuwe bedrijf geopend voor 
binnen- en buitenlandse toeristen. Opmerkelijk feit is, dat 
in tegenstelling tot vrijwel alle andere campings, dat hier 
geen centraal toiletgebouw is, maar elke standplaats over 
privé-sanitair beschikt. Daarmee neemt deze camping een 
redelijk unieke plaats in. 

“We hebben vanaf het begin 
aan besloten om ons pro-
beren te onderscheiden van 
andere campings en aan een 
vraag te voldoen. Wij zijn 
er van overtuigd dat er een 

relatief grote groep recre-
anten is, die dit uitermate 
op prijs stelt en hier ook wel 
iets meer voor wil betalen”, 
aldus Marco Capelle.  
De camping draagt de naam 
Zeeland Camping Scharen-
dijke. Daarmee wil Capelle 
ook een signaal afgeven 
aan de gasten, dat zij in 
het heerlijke Zeeland zijn. 

De camping telt op bijna 2 
hectare 25 stand-plaatsen. 

Een enkele plaats zal 
worden verhuurd als 
seizoenplaats, maar ver-
reweg de meeste plaatsen 
zijn bestemd voor de tijde-
lijke kampeergasten. 

De campingplaatsen zijn nu 
al te huur voor het komen-
de seizoen. De familie 
Capelle wenst een ieder 
een prima seizoen. 

Wie meer wil weten, kan naturlijk even een kijkje nemen op 
de website van het bedrijf www.zeelandcampingscharendijke.
nl of op de Facebookpagina. Foto onder: De ruimtes met het 
privé-sanitair op de Zeeland Camping Scharendijke

A A N N E M E R S B E D R I J F  

HARRY LANDMAN

Elkerzeeseweg 55
4322 NA Scharendijke

Tel:  0111 - 67 20 75
Mobiel:  06 - 514 061 73

Email:  hlandman@zeelandnet.nl

Toezichthouders gaan controleren 
Vuilnisbakken langs de straat 
niet bestemd voor huisvuil
Al een paar jaar doet zich het feit voor dat 
ook inwoners van Scharendijke hun huisvuil 
met regelmaat in de openbare vuilnisbakken 
gooien, hetgeen is verboden. 

Deze vuilnisbakken zijn primair bedoeld om een blikje,  
frietzakjes, plastic zakje met hondenuitwerpselen en 
dergelijk klein afval in te gooien, maar niet om huisafval 
mee te nemen van uw woning naar deze bakken om het 
daar te dumpen. Hierdoor dienen deze bakken onevenredig 
snel te worden geleegd. Dat is vervelend en kostbaar, maar 
ook kunnen passanten hun kleinvuil niet kwijt. Besloten is 
om de Toezichthouders van de gemeente hierop ook te laten 
toe zien en bij overtreding wordt dit oneigenlijk gebruik beboet. 

Scharendijke is momenteel 
ook te vinden op Facebook. 
Hier vind je elke dag de laat-
ste nieuwtjes, leuke oude 
foto’s, maar ook verenig-
ings-nieuws, activiteiten in 
het dorp en heel snel de 
nieuwste foto’s van bijvoor-
beeld Strao etc. Kortom  
alles wat je niet mag mis-
sen als je in Scharendijke 
of omgeving woont. Heb 
jij een Facebookaccount? 
Zoek dan onze pagina eens 
op en like het even. Je vindt 
de pagina op www.face-
book.com/scharendijke1/

Senioren fietsen weer

Van april tot en met sep-
tember organiseert het 
Comité Fietsen voor Senio-
ren alweer voor het 26e jaar 
fietstochten voor ouderen. 
Elke twee weken worden 
er fietstochten over het 
gehele eiland gehouden. 
Op dinsdag 17 april wordt 
de eerste tocht van dit jaar 
gehouden. De uiteindelijke 
organisatie ligt in handen 
van het SMWO, Calandweg 

51 in Zierikzee. 
Er wordt rekening gehouden 
met deelnemers die een 
elektrische fiets hebben. 
Daarom gaat het meestal 
wat sneller en is de acti-
eradius dus wat groter. 
Die routes zijn derhalve 
aangepast en wat groter 
gemaakt. 

De middagroutes zijn nu 30 
kilometer en de dagtochten 

60 kilometer. Maar..... in de 
eerste plaats gaat het de 
organisatie en deelnemers 
om de gezelligheid. 
Ze zijn er trots op, dat ook 
nieuwkomers altijd snel in de 
groep worden opgenomen. 
Een dagtocht vertrekt om 
10.00 uur, een ritje in de 
middag start om 13.30 uur.
Begin- en eindpunt altijd 
parkeerterrein MZC `11, den 
Hoge Blok, Lange Blokweg 
29a, Zierikzee.
Deelname is GRATIS en aan-
melden vooraf is niet  nodig.
 Bij heel slecht weer kan 
het zijn, dat de tocht niet 
doorgaat. Als u twijfelt of 
het doorgaat, kunt u contact 
opnemen met Bram van 
Klink van het Comité: 06-
40939053. 
Tijdens de ritten is er altijd 
voldoende tijd voor koffie en 
wat lekkers onderweg. Meer 
info via 0111-453444 of op 
de website www.smwo.nl/

Mevrouw van de Vaate 
viert 98-jarige  

verjaardag in de Putmeet 
 

Er werd ons gevraagd om 
een stukje te schrijven in de 
dorpskrant over hoe wij het 
verjaardagsfeest van onze 
moeder MW van de Vaate 
(98) hebben gevonden in 
Dorpshuis de Putmeet. Het 
was een zeer geslaagde 
avond. Het eten was zeer 
goed verzorgd voor ieder-
een een aanrader. 
In de kleine zaal hangt een 
huiselijke sfeer met mooie 
oude foto’s van Scharendi-
jke hier werden we ont-
vangen met een drankje 
en wat lekkers. Voor de 
kinderen was een speelhoe-
kje gecreëerd met spelletjes 
en kleurplaten. Er was in 
de grote zaal een lange 
tafel gemaakt met genoeg 
ruimte voor iedereen. De 
kinderen konden lekker vrij 
spelen en niemand die hier 
last van had. Het warm/
koud buffet was erg lekker 
met verschillende dingen. 
Voor ieder wat wils en ruim 
genoeg. Ook het toetjes-
buffet was voortreffelijk. 
De zaal was ondanks dat 
deze groot was heel knus 
gemaakt en huiselijk. Voor 
ons is dit zeker voor herhal-
ing vatbaar. Dus ma op naar 
de 100!
Vriendelijke groet,
Familie Van De Vaate

Lampionoptocht 2018 weer succesvol

12 januari was het dan 
zover. De “terug van weg 
geweest” lampionoptocht 
met als eindstation  de 
gezellige kerstboom ver-
branding!

Het verzamelpunt: dorpshuis 
de Putmeet waar ieder kind 
een fleurige lampion kon 
uitzoeken .

Daar stond Muziekverenig-
ing Apollo en de marjor-
ettes van Apollonia al te 
popelen om ons door het 
dorp te begeleiden naar 

onze eindbestemming:het 
strandje aan de grevelingen 
Bij Westenwind .
Onze brandweermannen 
hebben de week ervoor hun 
krachten verzameld en alle 
kerstbomen opgehaald in 
het dorp. 
Na het uitdelen van de 
lampionnen kon de gezellige 
tocht beginnen. Een uitges-
tippelde route door het dorp 
en (met een kleine omweg 
;-)  ) door de Achthoek kwa-
men we aan bij het strandje . 
Daar stond de brandweer 
ons op te wachten en ver-
welkomde Restaurant Wes-
tenwind ons met heerlijke 
warme dranken ! 

Genietend van het grote 
vuur en het mooie uitzicht 
werd er flink gekletst en 
gelachen . 

Al met al weer  een geslaag-
de avond voor jong en oud, 
die uiteraard niet mogelijk 
zou zijn geweest zonder alle 
vrijwilligers en sponsoren 
( Westenwind Salud  Surfinn 
en Plus Scharendijke ) en.. 
zonder onze dorpsgenoten !! 

Scharendijke is momenteel 
ook te vinden op Facebook. 
Op deze pagina vind je elke 
dag de laatste nieuwtjes, 
leuke oude foto’s. We zien 
jou ook graag!!  Je vindt de 
pagina op  
www.facebook.com/schar-
endijke1/



Het jaar 2017 ligt weer achter 
ons. Het was een veelbewo-
gen jaar met betrekking tot 
de ontwikkeling van Brouwer-
seiland. De meningen over dit 
plan zijn verdeeld. Nu ligt het 
voorstel bij de Raad van State, 
die een eind-oordeel moet 
vellen. Maar er zijn ook veel 
positieve zaken. Vele activ-
iteiten werden georganiseerd:  
Koningsdag, intocht van Sin-
terklaas en omlangs nog de 
lampionoptocht voorafgaand 
aan de kerstboomverbrand-
ing. Er zijn veel vrijwilligers 
nodig om al deze zaken te 
kunnen organiseren. We kun-
nen trots zijn op de mensen 
die hier hun tijd voor beschik-
baar stellen en hopen dat zij 
dat ook weer voor 2018 willen 
doen; we kunnen hiervoor nog 
steeds mensen gebruiken! Er 
zijn op verschillende plekken 
in het dorp AED-kasten geko-
men  Het dorp heeft nu een 
volledige dekking  zodat de 
AED’s , voor de mensen die de 
opleiding hebben gevolgd, be-
reikbaar zijn. Met de gemeen-
te is een contract gesloten 
voor subsidie ten behoeve van 
de huur van de Putmeet. De 
basis is de gestage groei van 
activiteiten in de Putmeet. 
We hopen van harte dat deze 
groei door blijft gaan! De 
afgelopen tijd is in samen-
werking met de gemeente en 
een projectbureau de opzet 
gemaakt voor het tot stand 
komen van een dorpsvisie. 
Dinsdag 16 januari is hierover 
een dialoogavond gehouden. 
Fijn dat zovelen de weg naar 
de Putmeet hebben gevonden 
om mee te werken aan de 
inbreng van punten die men 
zou wensen voor Scharendi-
jke. Een en ander wordt nu op 
een rijtje gezet en krijgt een 
vervolg in thema bijeenkom-
sten. Via een nieuwsbrief en 
publicaties houden we u hier-
van op de hoogte. We zien uw 
inbreng ook daar weer graag 
tegemoet! De dorpsraad heeft 
op dit moment nog geen 
nieuwe voorzitter. We kun-
nen nog steeds actieve leden 
gebruiken. Meldt u aan!

Chris Jordan
Tanny de Rooij

Van de dagelijkse 
bestuurstafel

Verloop dialoogavond Dorpsvisie positief verlopen
Splitsing dorps- en kustvisie geven verwarring

Grote verwarring is ontstaan over het tegelijkertijd 
opstellen van de Dorpsvisie en de Kustvisie. Binnen 
twee weken twee visie-avonden leek wat veel van 
het goede. De zo positief verlopen dialoogavond 
van de dorpsvisie stond in schril contrast met die 
van de kustvisie. De kustvisie behelst maar een klein 
gedeelte van Scharendijke, nl het ingesloten gebied 
dat ontstaat als het derde traject van de recreatiev-
erdeelweg wordt gerealiseerd. De plannen voor dat 
gebied veroorzaakten veel onrust bij bewoners van 
de zuidzijde van de Elkerzeeseweg. 
Immers het gaat daarbij om 
het nu nog vrije uitzicht dat 
mogelijk door recreatie-
ontwikkelingen kan ver- 
dwijnen. Het liefst ziet men 
daar geen ontwikkeling.
De dorpsvisie gaat over 

heel Scharendijke en over 
de invulling van de vraag 
hoe we Scharendijke leef-
baar houden en daar waar 
mogelijk verbetering in aan 
te brengen. En u als inwoner 
van Scharendijke bent daar-

voor de aangever!
Binnenkort is een afspraak 
gepland met de gemeente, 
de beide projectbureaus 
en de dorpsraad om een 
en ander in betere banen 
te leiden en de ontstane 
verwarring in de toekomst te 
voorkomen.

Voor wat betreft de dorps-
visie gaan we binnenkort 
verder met de punten die op 
de dialoogavond zijn inge-
bracht. Daarover hoort u zo 
snel mogelijk van ons.
We rekenen er in ieder geval 
op dat u blijft meedenken!

De Dorpsraad

Zaterdag 10 maart: Strao Scharendijke
Nog maar enkele weken te 
gaan en het is weer zo ve. 
Eén van de gezelligste dagen 
van Scharendijke vindt weer 
plaats: STRAO. Deze dag 
begint ca. 13.00 uur, als de 
paarden hun toer op het 

trand houden. aansluitend 
de toer door het dorp, dan 
ringsteken in de Dorpsstraat 
en ‘s avonds gezelligheid in 
de café’s met live-muziek.  
Kortom, een evenement, dat 
je niet mag missen en waabij 
je dus zeker bij moet zijn. 



- Alle personeelsleden van Weekra doen 
reanimatiecursus

Als eerste bedrijf in Scharendijke heeft Weekra Schoonmaak en Wasserij op de Lelie 
besloten om alle werknemers een reanimatiecursus te laten volgen. De daad is dan ook 
gelijk bij het woord gevoegd en in januari 2018 hebben de medewerkers op de woens-
dagmidag- of avond de cursus gedaan en allen het certificaat van de Nederlandse Reani-
matie Raad behaald.   

Weekra Schoonmaak wil 
daarmee een aanzet geven 
om ook andere bedrijven 
op de Lelie aan te sporen 
om zowel de eigenaar als 
de medewerkers een reani-
matiecursus te laten doen en 
daarna gezamenlijk te zorgen 
voor een AED op het bedrij-
venterrein. “Best wel een 
noodzaak als je er even over 

nadenkt”, zegt Betty van 
der Weele van Weekra. “We 
werken hier met best wel 
veel  mensen en maken dus 
dagelijks kans om tegen een 
hartfalen aan te lopen. Dan 
is het wel heel prettig als je 
adequate en goede hulp in 
korte tijd kunt bieden”  De 
eigen AED op de Lelie is als 
doel gesteld om dat uiterlijk 

begin augustus gerealiseerd 
te hebben. Momenteel 
wordt de haalbaarheid 
bekeken hoe deze AED gefi-
nancierd gaat worden. 

Bedrijven die hun personeel 
ook een reanimatiecursus 
willen aanbieden, kunnen 
even mailen met info@
reanimatiecursus-zeeland.nl

2017: Intocht van Sint in ‘fotovlucht’

Putmeet heeft ook 
een mortuarium
Wat veel inwoners van 
Scharendijke nog niet weten, 
is dat Dorpshuis de Putmeet 
ook over een mortuarium 
beschikt. Het mortuarium is 
een afgesloten ruimte waar 
men de geliefde overledene 
kan opbaren. Deze ruimte is 
hiervoor speciaal ingericht 
en beschikt over een koeling. 
U krijgt de sleutel van de 
aparte ingang en bent niet 
afhankelijk van derden om 
uw overledene te bezoeken, 
u kunt gaan wanneer u wilt 
en zo vaak als u wilt zonder 
extra kosten. Verder is het 
ook mogelijk om een be-
grafenis vanuit het dorpshuis 
te laten starten en ook de 
condoleances daar plaats te 
laten vinden. In samenspraak 
is catering voor de geno-
digden eveneens mogelijk. 
Wilt u inlichtingen? Bel dan 
even met 0612350722.

Wist u dit van  
Dorpshuis de Putmeet??

- Er op maandagochtend 
vanaf +- 10.30 gratis ko-
pje koffie gedronken kan 
worden? Dit lekker is na het 
gymen?
- Er op maandagavond 
vanaf 19.30uur gebiljart kan 
worden. Ook voor degene die 
dit nog niet zo goed kunnen.

Lieve kinderen van Scharendijke en omstreken, Wat was het een feest met jullie op 25-11. Sinterklaas en ik 
genieten nog steeds na! Al jullie mooie tekeningen heeft archiefpiet netjes in mappen gedaan zodat sint nog 
eens terug kan bladeren. We hebben toen we terug kwamen in Spanje de boot netjes schoongemaakt en ook het 
kasteel is weer van top tot teen gesopt. Voor ons kan nu de vakantie lekker beginnen. We verheugen ons al wel 
op volgend jaar hoor! Maar eerst lekker uitrusten en van de zomer lekker op het strand liggen. Nogmaals heel 
erg bedankt voor de top intocht en tot volgend jaar!!  Sinterklaas en de Pieten.

Je mag 2 lucifers verplaat-
sen. Het figuur ziet er dan 
og hetzelfde uit, alleen het 
rondje ligt niet meer tussen 
2 lucifers. 

VERPLAATS 1 LUCIFER EN DE SOM MOET KLOPPEN

verplaats 3 lucifers  om 
op die manier 4 gelijke 
vierkanten te creëren.

PUZZELTIJD

Horizontaal
01. Bekende provider
11. Muzieknoot
12. Lange nekharen
13. Hoefdier
14. Soleau Software game
16. Landbouwwerktuig

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

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 Home-Page

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 pro-
gramma
57. Jongensnaam
58. Schildersgerei
61. Lichaamsdeel
63. Ongevaarlijk plaatje 
(extensie)
65. Pispot
66. Frans lidwoord
67. Op deze manier

Gezocht: schilder- en tekentalenten
Onze gezellige schilder en tekenclub waarvan de deel-
nemers op de
dinsdag- en donderdagmiddag volop hun verborgen 
talenten kunnen botvieren met hun portretten, land-
schappen, bloemen, huisdieren en fantasietekeningen 
en schilderstukken gaan dit jaar een expositie houden. 
Iedereen is van harte welkom om op de clubdag.



De gemeente hield een bijeenkomst 
over het agrarische gebied tussen de 
Elkerzeeseweg en de verlenging van de 
Recreatieverdeelweg. Het leuke is dan 
dat ze een meneer van een onbekend 
bureau sturen, die begint om een flyer 
te laten zien, die een dorpsgenoot ge-
maakt heeft en waarop vermeld staat 
dat er ter plekke recreatie komt. Triom-
fantelijk roept de meneer dat dat hele-
maal nog niet zeker is.  Als de maker van 
die flyer ook aanwezig is en de meneer 
letterlijk de tekst uit de gebiedsvisie van 
de gemeente opleest, waarin niet staat 
óf er recreatie komt, maar dát er rec-
reatie komt, hakkelt de bureaumeneer 
wat en stapt snel over op het vervolg 
van zijn ingestudeerde verhaal. De aan-
wezigen krijgen dan te horen dat het 
een aandachtsgebied betreft dat onder 
spanning staat. Nu ben ik altijd wel ie-
mand die graag wat aandacht wil, dus 
ik heb er vandaag een uurtje of twee 
gestaan en wat denk je.... niks span-
ning. Dat was ook één van de vragen uit 
de zaal, waarop noch de bureaumeneer, 
noch de landschapsdeskundige een ant-
woord konden geven. Stel je dus even 
voor. Je hebt bijna 50 hectare akkerland 
en dat staat plotseling onder spanning 
als je aan de rand een weg legt. Dus de 
landerijen links en rechts van de De--
lingsdijk staan onder spanning, het land 
links en rechts van de Nieuwe Kerkweg 
staat onder spanning. Ik vind het jammer 
dat de bureaumeneer twijfelt aan de 
geestelijke gesteldheid van de inwones 
van ons dorp. Toen mochten we alle-
maal een aantal zaken op een formulier 
schrijven, wat we graag in Scharendijke 
wilden zien. De bureaumeneer deed dus 
een poging om de Dorpsvisie-avond nog 
even over te doen. Alsof er in dat gebied 
een school, een seniorencomplex, won-
ingen voor starters etc. kunnen komen. 
Hij kijkt nog even op zijn horloge om te 
zien hoe lang de aanwezigen nog bezig 
gehouden moesten worden. Zo...nu 
hebben de inwoners ìnspraak` gehad en 
gaan te over tot de orde van de dag. Het 
ontwikkelen van recreatie in dat gebied. 
Wedden? Als je dan een week later op 
het gemeentehuis de samenvatting ziet, 
zijn de bewoners van Scharendijke  niet 
ontstemd dat het gat van de Plus nog 
steeds in de Dorpsstraat ligt, maar  dat 
de Super is verhuisd  en nog een twee-
tal punten die de wenkbrauwen doen 
fronsen. Ik denk  zelf dat het gehoor-
appatraat van de bureuameneer die 
avond niet goed werkte of dat hij wat 
te lang tijdens de discussie op de wc zat. 

Van of voor 
JOKER

Gat van de Plus blijft voorlopig nog  

Geen schot in verkoop recreatiewoningen

* een tekening uit de verkoopbrochure hoe het ‘binnenplein’er uit gaat zien.
Er is nog geen nieuws te melden over de vooruitgang van de bouw op 
het ‘Gat van de Plus’ aan de Dorpsstraat.  Dat meldt een zegsman van 
Boogert Bouwbedrijf in Oosterland desgevraagd . Er zijn nog te weinig 
woningen vekocht om een bouwstart rendabel te maken. Het bouwbe-
drijf kan momenteel nog geen startdatum geven. 

Ook dit jaar weer tal van evenementen 
Lawn Tennis Club Scharendijke gaat weer van start
Maart is altijd de maand, waarin de drie banen gereed gemaakt worden 
voor het nieuwe seizoen. Schoonmaken, rollen en gravel opbrengen kost 
een week of twee tijd. En dan maar hopen dat het weer niet teveel tegen 
zit! Rond Pasen gaan de banen open en kunnen de leden weer genieten 
van het spelen in de open lucht. 
Het seizoen kent naast 
vaste elementen, zoals de 
Clubkampioenschappen, 
het Openingstoernooi, het 
MHF- dubbeltoernooi en het 
Snerttoernooi, ook andere 
georganiseerde evene-
menten: de interne mix, de 
competitiewedstrijden met 
andere clubs, het program-
ma voor de jeugd, het Pan-
nenkoekentoernooi en de 
MINI-MAXI toernooitjes. 

Daarnaast wordt iedere 
week op vaste dagdelen  
getosst, waarbij iedereen 
ongeacht de speelsterkte 
of ervaring met elkaar kan 
spelen. 

En wie weet komt er weer 
eens een gelegenheid om 
een tennisberoemdheid uit 
te nodigen! Het is dus nog 
maar enkele weken en dan 
opent de Lawn Tennis Club 
(LTC) Scharendijke de banen 
weer.  Dat betekent dan 
weer veel plezier, buiten-

sporten, leuke wedstrijdjes, toernooien, competi-
tie, etc. 
 
Tennissen is een leuke sport voor jong en oud, dus 
wellicht ook voor jou.  Wilt u graag eens een kijkje 
nemen bij de club, dan bent u van harte welkom. 



 

Column 

Verkeersovertredingen zijn 
bijzondere verrichtingen. 
Daar wil ik het even met u 
over hebben. En dan bedoel 
ik dit. Iedereen wil het in 
zijn of haar straat veilig 
hebben en moet er opget-
reden worden door bijvoor-
beeld de politie als iemand 
over de scheef gaat. Dat 
geldt echter niet, als het 
die personen zelf overkomt. 
Dan is de politie flauw, 
moeten ze boeven gaan 
vangen en rijden ze maar 
“een klein beetje” te snel. 
Ik ben een Nederlander en 
bedenk zelf ook wel eens  
een smoes. Tegen de agent 
die me laatst staande hield 
en vroeg waarom ik te hard 
reed, vertelde ik hem, dat 
mijn vrouw er vandoor is 
gegaan met een agent.  
Toen hem dan ook net 
achter me zag rijden, dacht 
ik dat hij haar wilde terug 
brengen en gaf ik extra gas 
Naar aanleiding van een 
berichtje op de voorpagina 
van de vorige Dorpskrant, 
dat veel inwoners van ons 
dorp zich ergeren aan de 
snelheid van veel automo-
bilisten, ging ik even op het 
bankje aan de Boutlaan 
tegenover de Plus zitten. 
Dat mocht van Arie, die 
er normaliter altijd zit. In 
minder dan 5 minuten zie 
ik 12 auto’s voorbij gaan 
waarvan er 8 kennelijk écht 
veel sneller rijden dan 30 
km. per uur en 5 automo-
bilisten “vergeten”  auto’s 
én fietsers van rechts uit de 
Akkerbloemstraat voorrang 
te verlenen. Nog erger is, 
dat ik er van de 12 zeker 
7 herkende als inwoner 
van Scharendijke. Wie de 
schoen past........... 

R. Toeter

Geschiedenis van  
Scharendijke en Elkerzee

Scharendijke is een jong dorp, waarschijnlijk ontstaan in 
de 15e eeuw. De naam is ontleend  aan een schaardijk; 
een dijk aan een diepe vloedgeul zonder slikken ervoor. 
Aanvankelijk was Scharen-
dijke niet meer dan een 
ge-hucht op het grondgebied 
van Elkerzee. In het begin 
van de 20e eeuw ontwikkel-

de Scharendijke zich dankzij 
de aanleg van landbouw-
haven Kloosternol tot een 
dorp. In 1955 werd in Scha-
rendijke de Bethlehemkerk 

Wie helpt mee de vijver een nieuw en schoon gezicht te geven?
Bij vele inwoners is de vijver voor de Putmeet 
al langer een doorn in het oog. De vijver is 
vervuild en de inrichting is verouderd. Reden 
voor een dorpsbewoner om een initiatief te 
nemen om inwoners te zoeken die samen met 
hem de vijver een opknapbeurt te geven. “Kijk”, 
zegt de initiatiefnemer, “nu kun je natuurlijk als 
eerste roepen, dat de gemeente dat moet doen, 
maar de gemeente, dat zijn wij ook. Dus ik zoek 
ongeveer 10 mensen die een zaterdagochtend 
willen opofferen om die vijver schoon te maken. 
Voor die tijd wil ik ook met die vrijwilligers en 
plan maken voor de aankleding en dat plan 
voorleggen aan de gemeente en die te vragen 
de uitvoering te doen.”Het is de bedoeling dan 
eerst de vijver leeg te maken en later weer vol te 
laten lopen. De aankleding kan dan met een pad 

* De vijver tussen Dorpshuis de Putmeet 
en de kerk kan wel een opknapbeurt 
gebruiken. Daar worden nu vrijwilligers 
gevraagd. 
rondom en wat leuke zitbankjes, zodat 
er een leuke verblijfsplek ontstaat op 
deze centrale plek in ons dorp. Wie mee 
wil helpen, mail even naar: 
nieuws@uit-scharendijke.nl

Herhaalde oproep: Niet zo dus!!
Het is prima en voor een goed doel als inwoners 
kleding die nog goed is, maar niet meer gedragen 
wordt, in een gesloten zak in de container van 
het Leger des Heils op bijvoorbeeld het Zwarte 
Plein gooien. 

Echter kan de populariteit van deze mogelijkheid 
zo groot zijn, dat de kledingcontainer zo nu en 
dan vol is. Vandaag was-ie echt propvol. 

Gebeurt dat een keertje, neem dan alsjeblieft de 
kleding even een paar dagen weer mee en zet 
het niet voor of achter de container neer. Dan 
wordt het een zooitje, zoals op deze foto te zien 
is. 

Ook staat een telefoonnummer op de container: 
0800 03 22. Fijn als je het daar even meldt.

gebouwd. Deze kerk kreeg 
de naam van het verdwenen 
Bethlehemklooster. Ook het 
gemeentehuis van de nieuwe 
gemeente Middenschou-
wen werd in Scharendijke 
neergezet. Na de voltooiing 
van de Brouwersdam (1972) 
is het dorp uitgegroeid tot 
een watersportcentrum, 
maar komen ook toeristen 
van divers pluimage naar het 
dorp om te genieten van de 
rust en ruimte die Scharen-
dijke en omgeving te bieden 
heeft. 
Vele campings in het dorp en 
directe omgeving, maar ook 
een hotspot als de Brouwers-
dam en natuurlijk de fraaie 
noordzeestranden hebben 
een grote aantrek-kingsk-
racht. Inmiddels behoort het 
dorp tot gemeente Schou-
wen-Duiveland

Geïnteresseerden gezocht voor wekelijkse partij
Initiatief voor tafeltennis
Sinds kort is er een initiatief om een groep mensen bi-
jeen te krijgen die wekelijks wilen samenkomen om te 
tafeltennissen. Dat gaat dan gebeuren in dorpshuis de 
Putmeet, waar ook al tafeltennistafels aanwezig zijn.

Initiatiefnemer is Wim van Es 
uit de Kloosternolstraat. Zelf 
speelt Wim graag tafelten-
nis en zag hij bij toeval 
de tafeltennistafels in de 
Putmeet staan.  Hij dacht 
er meteen aan om een leuk 
groepje mensen bij elkaar te 
krijgen om een vaste avond 
te spelen en te oefenen. 
Daarom doet hij bij deze 
de oproep of er geïnteres-

seerden zijn. Ook hoef je 
geen bepaald niveau te 
bezitten en is het de bedoe-
ling dat deze mogelijkheid 
voor iedereen open staat. 

 
Wie interesse heeft, of 
kom gewoon donderdag-
avond om 19.00 uur naar de 
Putmeet )zaalingang aan de 
Akkerbloemstraat.
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Welkom op de tennisclub van Scharendijke

Het is nog maar enkele 
weken en dan opent de 
Lawn Tennis Club (LTC) 
Scharendijke de banen weer.  
Dat betekent dan weer veel 

plezier, buitensporten, leuke 
wedstrijdjes, toernooien, 
competitie, etc. 
 
Tennissen is een leuke 
sport voor jong en oud, dus 
wellicht ook voor jou.  Wel 
eens aangedacht om te gaan 
tennissen? 
 
Kom gerust eens vrijblijvend 
kijken. Kijk ook eens op 
www.ltcscharendijke.nl

Een kiekje uit de late dertiger jaren van de vorige eeuw.  Genomen vanaf de “oprel” naar de haven, kijken we het dorp in 
met links op de achtergrond de landbouwschuur van C. van der Panne en ook zien we op de achtergrond nog juist school, 
de voormalige gereformeerde kerk en de schuur van aannemer Verjaal. Op de voorgrond zien we dan hoe de wegen 
zich - zo als nu nog steeds - splitsen. Beide wegen leiden nu naar de haven, maar vroeger ging je onderlangs  via de ‘Plat-
tendiek’ naar ‘D’n hoek van den Bout en de ‘Langendiek’ en bovenlangs ging je naar de ‘kaoije’. Langs de dijk ( rechts op 
de oude foto) is goed te zien, dat de boerenwagens steeds breder werden en stukken van de dijk schuurden. Tot de ramp 
stond in de bocht nog een kleine woning van landarbeider  Van de Vaate. diens vrouw verkocht er wat kruideniersartikelen 
aan huis. Links op de oude foto smederij van Van Dongen. Kees Jan van Dongen begon in 1918  in deze voormalige vlas-
boerderij een smidse, die al snel erg goed liep. Rechts is het woonhuis te zien en in de oude vlasschuur werd de smederij 
ingericht. Herhaalde malen werd de smederij uitgebreid. Thans is het de mooie rijwielwinkel van eveneens een Kees Jan 
van Dongen en is in 2017 voor het laatst compleet verbouwd. In die vroegere tijd kwamen de boeren met hun landbouw-
wagens voor reparatie naar “‘t smidje’ en verder natuurlijk voor het laten beslaan van de paarden. Ook de zoons kwamen 
in de smederij werken en er kwamen uitbreidingen als de benzinepomp en school- en taxivervoer. Thans is er in het pand 
een moderne fietsenwinkel van de huidige Kees Jan van Dongen gevestigd. 


