
nummer 115 | mei 2022 | www.dorpsraadserooskerke.nl

SerooskerkseSerooskerkse  WakerWaker

Jaarvergadering 11 mei 2022



De Serooskerkse Waker is een uitgave van 
Dorpsraad Serooskerke

Redactie

Bert  Geleijnse
Torenstraat 45  |  06 10293814

Izaäk Geschiere 
Bisschopstraat 39  |   06 40058014

Kopij naar: redactiedewaker@gmail.com

foto’s: archief Frans van den Driest, Izaäk Geschiere, 
Bert Geleijnse, Jacobine Vader, Jaap Boon, Jeroen van 
de Lindeloof, Wim van Haveren, Stefan van Keulen, 
Niels van Belzen, Anneke Brouwer, Bart van Wuyck-
huyse, Esther Walhout.

Druk en lay-out:
Drukkerij van Keulen  Oplage 430

Bestuur Dorpsraad Serooskerke
www.dorpsraadserooskerke.nl

Jan Kousemaker voorzitter
Bogerdweie 35  |  592770

Sander Lobbezoo secretaris
Torenstraat 49  | 06 30514275 
bestuur@dorpsraadserooskerke.nl

Robbie Holmes penningmeester
Noordweg 18 |  06 48797487

Anneke Brouwer
Noordweg 69  |  435698

Izaäk Geschiere
Bisschopstraat 39  |  06 40058014

Manon Kluijfhout
Wilgenhoekweg 26  |  06 52301844

Yvonne Mesu
Noordweg 76  |  06 14982033

Leander Osté
Gapingsedreef 1 |  06 10896369

Jacobine Vader
Koepelstraat 23  |  0118 593725

Foto voorzijde: Niels van Belzen
Foto achterzijde: Anneke Brouwer

Colofon  |  Inhoud   2

Bij dit nummer...  3

Wij praten u bij 4

Op weg naar Serooskerke 2.0 deel XIII 5

Gemiddelde 6

Nepnieuws 7

Weinig ‘echt’ debat op politieke avond 8-9

Wandelend op weg naar een gezonde leefstijl  10-11

Een huis met een schil 12

Voortgang werkgroep Duurzaamheid 13

Brief gemeente Veere 14

Seroos voor Oekraïne 15

Serooskerke sinds 1926 bereikbaar per OV        16-18

Jan van Doorn - meesterbrouwer 19-20

Dodenherdenking     20

Nicolas Nedea 21

17e kunst- en cultuurroute Midden Walcheren 22

Duinvorming aan de Kadetweg?    23

‘t Bos 24

Een heel nieuwe buis 25

Elektrisch fietsen? Trap wel even wat langer     26-27

Samenwerken aan de Woongaard 28-29

Nieuws uit het Oude Brandspuithuis 30

Uitnodiging jaarvergadering 2022 31

Jaarverslag 2021 Dorpsraad Serooskerke 32-33

Zandpuntkalender 34

Vergaderdata Dorpsraad 34

Wist u dat... 35

Colofon Inhoud

2



Daar ligt hij dan, het nieuwe nummer van de Serooskerk-
se Waker. Het is weer gelukt om een respectabel aantal 
bladzijden te vullen met ons inziens waarheidsgetrouwe 
kopij. Natuurlijk wordt niet in elk artikel het achterste van 
de tong getoond maar wat er staat is objectief waar. Het 
is maar dat u het weet in deze tijden van nepnieuws waar-
mee een compleet volk wordt bedrogen. 

Een paar Wakers geleden maakte u kennis met                         
Wim Dekker en zijn vakantiebelevenissen. Hij komt nu 
ons team versterken, niet als mederedacteur maar als 
correspondent die met zijn artikelen regelmatig bijdragen 
zal leveren. Welkom!

Vroeg u het uzelf ook af op uw corona wandeling langs de 
Kadetweg? Wat is er toch allemaal aan de hand in Seroos-
kerke Zuid Oost? Hopen mooie, zachte grond, jankende 
kettingzagen, een complete nieuwe nederzetting lijkt het, 
graafmachines en buizen. De Waker vroeg om uitleg. 

Want ondanks die verschrikkelijke oorlog op zo’n 20 uur 
rijden van Nederland, gaat het leven hier zonder erg gro-
te problemen gewoon door. Het is goed dat er dan een 
aantal mensen en organisaties opstaan, de handen ineen 
slaan om daar waar dat kan hulp te bieden.

Verkiezingen gehad, wat zal een nieuw college ons bren-
gen? Er werden nauwelijks verschillen  benoemd tijdens 
de politieke avond die de Dorpsraad organiseerde, dus 
echte nieuwe invalshoeken zijn niet te verwachten, denk 
ik …. Maar de tijden veranderen wel in een snel tempo en 
ook wij zullen daarvan de negatieve gevolgen steeds va-

Bij dit nummer... 
Izaäk Geschiere

ker voelen. Al is het maar zoiets simpels als de vertraagde 
levering van onderdelen voor de renovatie van De Goud-
vijver met als gevolg dat er nog geen datum voor de ope-
ning kan worden geprikt. 

Dat betekent niet dat Serooskerke helemaal stil zit. Bart 
Wuyckhuyse doet er alles aan om dorpsgenoten in bewe-
ging te krijgen en dat op een plezierige manier. En hou je 
niet zo van lopen dan stap je toch op de fiets al dan niet 
elektrisch ondersteund en uitgerust met een helm? Even 
een bakje koffie halen op de boulevard in Vlissingen ligt 
zo binnen ieders fietsbereik! Je kunt natuurlijk ook op de 
bus stappen. Dat kan al 
sinds 11 juni 1926, heeft 
Frans van den Driest uit-
gezocht.

Wij wensen u veel lees-
plezier en een mooi, ho-
pelijk vredig voorjaar. 
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Politiek debat

Jankende kettingzaag!
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Wij praten u bij
Jan H. Kousemaker, voorzitter dorpsraad

vastgoed in de gemeente. De komende jaren gaan wij 
ervaren in hoeverre toezeggingen daadwerkelijk gereali-
seerd worden.

Het volgende is nog vermeldenswaard:

• De vernieuwbouw zwembad ligt op schema zodat nor-
maal gesproken het zwembad op 9 mei weer open kan;

• De gemeente is gestart met de procedure om een bus-
halte buiten het dorp aan te leggen met het doel om 
vanaf december de bus om het dorp te leiden. Er komt 
alternatief vervoer voor de bewoners waarvoor de halte 
niet beloopbaar is;

• Overlast carbid schieten is besproken, bezien zal wor-
den of het mogelijk is de overlast te beperken;

• Wij hebben overleg gehad met de gemeente inzake 
het verkeersoverlast op de Oostkapelseweg/ Wilgen-
hoekweg. De gemeente gaat de situatie onderzoeken en 
heeft toegezegd om in september mogelijke oplossing te 
presenteren;

• De werkgroep duurzaamheid is volop bezig met het 
ontwikkelen van het zonnepanelenproject in Serooskerke 
(Postcoderoos). Er is voldoende belangstelling vanuit het 
dorp zodat dit plan verder uitgewerkt wordt.

Op 11 mei hebben wij onze ledenvergadering. Wij hopen 
u dan te ontmoeten.

Beste dorpsbewoners

In de vorige Waker keek ik even terug naar onze leden-
vergadering in het najaar. Een goed bezochte bijeenkomst 
met name in het teken van de ontwikkelingen in Seroos-
kerke. Nu kijken wij alweer vooruit naar onze komende 
ledenvergadering op 11 mei. Wij verwachten dat dan de 
eerste concrete plannen Serooskerke Oost gepresenteerd 
kunnen worden door de gemeente. Sinds de vorige verga-
dering is er veel gebeurd.

De gemeente en de dorpsraad hebben verder overlegd 
met de school over de nieuwbouwlocatie in Oost. De 
school is tot de slotsom gekomen dat de nieuwe locatie 
veel kansen kan bieden. Natuurlijk, een nieuw pand is 
aantrekkelijk voor de kinderen en de ouders, maar ook 
de buitenruimte die geboden wordt en de combinatie die 
gemaakt kan worden met de bewegingsruimte (sporthal) 
bieden nieuwe kansen waardoor de school de mogelijk-
heid heeft om nieuwe concepten. te ontwikkelen.  

Het vorige college heeft op basis van de toezegging van 
de school een besluit genomen om het bestemmingsplan 
Serooskerke Oost te wijzigen waarbij het gebied in drie 
gedeelten opgedeeld wordt (wonen, zorg en maatschap-
pelijke voorzieningen waaronder de school). Hiermee 
is de basis gelegd voor de start van de ontwikkeling van 
Serooskerke Oost en wordt het plan uitgevoerd conform 
de wensen van de dorpsraad. 

Voor het eerst in het bestaan van de dorpsraad hebben 
wij een verkiezingsbijeenkomst georganiseerd. Zoals u 
ongetwijfeld weet was de bijeenkomst in de Johannes-
kerk, een prima goed verzorgde locatie. De bijeenkomst 
was goed bezocht en zonder meer levendig. Wij hebben 
partijen stellingen voorgelegd die betrekking hadden op 
de ontwikkelingen rond Serooskerke. Partijen hebben 
toegezegd dat zij de plannen rond Serooskerke Oost on-
gewijzigd door zullen zetten. Wij mogen dus verwachten 
dat wij niet weer geconfronteerd worden met een colle-
ge dat plannen gaat aanpassen dan wel uitstellen. Verder 
wordt door alle partijen onderschreven dat het centrum 
van Serooskerke (Torenstraat, Zandput en Vrouwenpol-
derseweg) aan herontwikkeling toe is. Zij zullen dit punt 
de komende jaren op de agenda plaatsen. 

Als dorpsraad zullen wij deze toezegging actief bewaken. 
Tot onze spijt hebben wij geen toezegging kunnen krijgen 
omtrent de nieuwbouw verenigingsgebouw zodat wij 
vooralsnog uit moeten gaan van renovatie van dit pand. 
Partijen hebben volmondig verklaard dat een mogelijke 
aanpassing van de parkeerbelasting geen gevolgen zal 
hebben voor de ontwikkeling van het maatschappelijk 
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De planning

Nu de locatie van het onderwijs vaststaat kan het bestem-
mingsplan voor Serooskerke Oost worden opgesteld. Het 
bouwrijp maken zal aan het begin van 2023 starten. Dan 
zal er ook een begin worden gemaakt met de bouw van 
de reguliere woningen (circa 26) en de zorgwoningen. Er 
is een intentieovereenkomst met ’s Heeren Loo gesloten. 
Dat betekent in principe de bouw van minimaal 32 wo-
ningen in clusters van 8 op de begane grond met eventu-
eel een eerste verdieping met maximaal weer 32 wonin-
gen. Men verwacht dat de MFA in de zomer van 2025 kan 
worden opgeleverd. 

De enquête

Er is een oproep geweest aan potentiële kopers van wo-
ningen in Serooskerke Oost om een enquête in te vullen 
waarin ze hun wensen voor type woning kenbaar konden 
maken. Er waren 110 respondenten!

Hier volgen enkele interessante uitkomsten:

- De helft van de mensen die reageerden zoeken een 
nieuwbouwwoning voor twee personen. 

- 20 %  geeft aan een woning voor een eenpersoonshuis-
houden te zoeken.

- 30%  kiest voor een woning waarin meer dan twee men-
sen kunnen wonen. 

- Een aanzienlijk deel van de respondenten geeft aan dat 
betaalbaarheid van de woning een belangrijk issue is, 
evenals het levensloopbestendig karakter. 

- Er is ook nog een groep (circa 20 %) die aangeeft een 
vrijstaande woning te willen bouwen. 

De gemeente neemt de uitslag van de enquête mee als 
ze keuzes maakt bij de programmering van de woning-
bouw. Er worden enkele grove schetsen gemaakt speci-
fiek voor de reguliere woningbouw. Deze schetsen wor-
den tijdens een speciale avond met belangstellenden en 
de Dorpsraad besproken. In de ledenvergadering van de 
Dorpsraad (woensdag 11 mei) zal worden gerapporteerd 
en gepresenteerd. 

Het is op de dag na de verkiezingen dat ik Daphne Haaze, 
projectleider van Serooskerke Oost, interview. En uiter-
aard is mijn eerste vraag: “Wat gaat het worden de ko-
mende 4 jaar, gaan de plannen weer veranderen, zijn 
we weer half terug bij af?” Ze glimlacht me vriendelijk 
toe en zegt: “Ik weet net zoveel als jij. Maar ik heb wel 
nieuws over de Goudvijver en Serooskerke Oost!”. 

Eerst De Goudvijver

De renovatie ligt nog steeds op schema. Maar Daphne is 
er nog niet helemaal gerust op. Er is nog steeds een zeker 
risico met de aanleg van de NUTS. Er komt een grootver-
bruikersaansluiting in het kader van de verduurzaming. 
Bepaalde onderdelen komen uit het buitenland, o.a. Chi-
na en dat wil nog wel eens vertraging oplopen. Voorals-
nog lijkt alles op tijd te arriveren. Maar een definitieve 
datum voor de feestelijke opening van het gerenoveerde 
bad durft Daphne nog niet te geven. 

Er zijn nog een paar aanloopproblemen zoals gebruikelijk 
bij dit soort projecten. Bij de start van het zwemseizoen, 
eind april, zal het water in het bad misschien nog niet de 
minimum streefwarmte van 210C hebben bereikt. Voor 
mij als zeezwemmer in april zou dat geen probleem zijn. 
De afdekking van het zwembad is er deze zomer nog niet 
vanwege de te late levertijd. Twee weken het zwembad 
sluiten in het zomerseizoen om dan alsnog de afdekking 
te installeren vindt men geen optie. Daarom wordt de af-
dekking volgend winterseizoen gerealiseerd. 

Serooskerke Oost

De locatie voor het onderwijs in Serooskerke Oost is ge-
kozen. Het onderwijs wordt een plek geboden in de te 
ontwikkelen multifunctionele accommodatie (MFA). De 
gemeente en Primas Scholengroep zien in de MFA name-
lijk kansen voor het verwezenlijken van een beweeg- en 
natuurschool. Dit komt met name door de circa 2950 m2 
flexibel inzetbare buitenruimte en de koppeling van de 
school aan de gymzaal. Naast De Wegwijzer krijgen ook 
de kinderopvang, sport en zorg een plek in de te ontwik-
kelen MFA die aan de zijde van de Kadetweg komt. Er 
wordt nog verder onderzoek gedaan naar geluid reduce-
rende maatregelen in verband met de N57.

Op weg naar Serooskerke 2.0 deel XIII 
Izaäk Geschiere

De gemeente en Primas Scholengroep zien in de MFA namelijk kansen voor het 
verwezenlijken van een beweeg- en natuurschool. Dit komt met name door de 
circa 2950 m2 flexibel inzetbare buitenruimte en de koppeling van de school aan 
de gymzaal.
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Gemiddelde

Als u er bij bent geweest, u heeft hem niet gezien, maar: Nar 
was er ook! Zoals het hoort wanneer mogelijke machtheb-
bers zich verzamelen voor een toernooi. Oftewel: lijsttrek-
kers in een verkiezingsdebat. Waarom was Nar er bij? Om u 
te informeren over datgene wat misschien aan uw aandacht 
ontsnapte. “Mosterd na de maaltijd, Nar!”. Ja ja, Nar snapt 
het: als u dit leest heeft u  uw stem reeds weggegeven aan 
een kandidaat waarvan u, na lezing van Nar’s observaties, 
denkt: “had ik dat maar geweten zeg!” Maar: Nar was er ook 
bij, om aan te geven waar u de komende vier jaar eens goed 
op moet letten als uw kandidaat van zich laat horen. En daar 
heeft u natuurlijk wel wat aan. Wat heeft Nar zo al geobser-
veerd? Welnu.

Ten eerste de omgeving. Is de Johanneskerk stiekem de nieu-
we MFA (multi functionele accommodatie)  van Serooskerke 
geworden? Zouden er ook ringen en touwen naar beneden 
komen? Nar moet toegeven: hij hééft in deze ruimte man-
nen dingen zien doen op balken en steiger, Epke Zonderland 
zou er jaloers op zijn.

Terug naar het debat! Nar zag een kandidaat binnenkomen 
die dorpsgenoten begroette met de woorden ‘Ha, oudge-
dienden!’ Een der dorpsgenoten was zo ad rem te vragen 
wie hier de oudgediende was. Aangezien de kandidaat zelf 
reeds jaren actief was geweest in de Veerse politiek en hier, 
na een korte ‘afwezigheid door omstandigheden’ blijkbaar 
opnieuw een poging toe wilde doen. 

Maar daar zaten ze dan, achter de tafel. Zeven man en een 
vrouw sterk. “Het is duidelijk te zien dat het vandaag wereld-
vrouwendag is”, merkte de presentator op. Er mocht gerea-
geerd worden op stellingen. Bijvoorbeeld over  Seroosker-
ke-oost. Dat ging gelijk goed met de eerste twee kandidaten. 
Serooskerke-oost? Daar waren deze twee duidelijk niet echt 
van op de hoogte. Kijk, Nar snapt dat je niet alle ins en outs 
kent, maar: helemaal niks?? 

Er waren ook twee ‘zaalmicrofoondragers’, die dit deden als-
of ze met de collectezak rondliepen. In stijl met de omgeving 
natuurlijk, dat wel. Soms ging dit bijna mis: kreeg iemand de 
microfoon onder de neus, werd een ander bijna de bril van 
de neus gestoten met het andere eind van de hengel. 

Het bleef lange tijd eigenlijk vooral erg gezellig en eigenlijk 
was elke partij het wel eens met elke stelling. Nar vroeg zich 
af waar het onderscheid te zien was. Blijkbaar in leeftijd van 
de kandidaten. ‘De oudste’, ‘de een na oudste’, ‘de jongste’, 
‘de een na jongste’, ‘tussen de twee oudsten in’. Nee, dat 
helpt bij het maken van een keuze. 

Het werd pas een beetje kribbig toen het ging over de in-
gevoerde parkeerbelasting. Dat invoeren op zich, ook dáár 
waren alle kandidaten het over eens, natuurlijk, vanzelfspre-
kend. Maar de hoogte ervan! Die was niet goed hoor, die 
moest naar beneden. Nar wil hem juist hoger hebben! Dan 
krijgt die mevrouw die roeptoeterde dat Veere nu een plaats 

in de wereld Top 10 van duurste parkeerplaatsen had ten-
minste gelijk. Want nee, Veere staat niet in die Top 10, zelfs 
niet in de landelijke Top 10! En Nar zou het zo leuk vinden 
als Veere in een wereld Top 10 zou staan. 

Maar daar had niemand het over. Alleen nog meer geroep-
toeter, zoals “Een dagkaart kost vijftig euro!”. U weet onder-
tussen dat Nar een echte factchecker is, wat zijn de feiten? 
De duurste dagkaart in de gemeente Veere is 26 euro. Dat 
mag nog altijd veel gevonden worden hoor, maar het is géén 
vijftig euro. En waarom zou ‘eigen volk’ overal gratis moeten 
kunnen parkeren in de gemeente? Dat willen Middelburgers 
en Vlissingers ook wel. Parkeren duur? Ga toch fietsen!

Toen was er een redelijk schimmige stelling over ‘een per-
ceel bouwgrond in Serooskerke’. Niemand wist waar het 
over ging. Bouwgrond, waar dan? De Molenweg. Ja, kan het 
nog iets duidelijker misschien? Een dorpsgenoot was het 
beu en riep de presentator op tot helderheid. Want er moest 
tenslotte ‘ook duidelijker gecommuniceerd worden met de 
inwoners’, vond ook elke partij. De aap kwam uit de mouw: 
‘het weitje van Jos’. Aha! De inboorlingen wisten toen waar 
het over ging, een panellid merkte op dat het voor hem nog 
steeds een soort ezeltje prik was om iets over deze stelling 
te zeggen, maar goed. Zo stak Nar toch nog iets op.

De Torenstraat en de Zandput: die moeten nu ook eens 
opgeknapt worden, want dat ziet er niet uit. Iemand tegen 
achter de tafel? Natuurlijk niet, iedereen voor. Wat een 
eensgezindheid. Dus dat zit goed. Een dorpeling merkte op 
dat de Zandput meer was dan enkel het parkeerterrein en 
dat de hele Zandput dringend aan herstrating toe was. Dat 
was een van de heren niet opgevallen, ‘want het was don-
ker toen hij daar laatst liep’. Nou, dat kan niet waar zijn, in 
het donker kun je daar qua veiligheid eigenlijk alleen maar 
kruipen, en niet lopen. Over de Torenstraat herinrichting 
trouwens: persoonlijk vind Nar een inrichting zoals die van 
Gapinge geweldig. Maar dit terzijde. 

Narretje
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Gemiddelde

Jan Zwemer

Nepnieuws: je mag bliee weze as je d’r nog nooit wat 
van gemorken eit! Nepnieuws is zò oud as de wereld en 
korterbie as da je misschien dienkt. Noe en vroeger. As 
bestudeerder van de kèrkgeschiedenis wete ’k er aolles 
van. Wat kèrkmènsen over mènsen van een andere kèrke 
aol-an duste te beweren, klopte somtieds van geên kan-
ten. De standpunten van de aore kant wiere noe en dan 
bár overdreve. 

Ouwere mènsen wete dat nog wè. Dan ao d’r een ge-
reformeerd joentje een keer bie de buren geweest, die 
at hervormd waere – en dan kwam n thuus vertelle: die 
mènsen deeë óók gewoon bidde vò ’t eten, net as ons! 
Van dat soort angepraote misverstanden, zei mae. 

De media, dat waere toen de kèrkbladjes. Noe ’ebbe me 
’t internet. Iedereên kan d’r op kwiet, wat at n wil. En zò 
komme de fantasten an d’r naevolgers – en de ándere 
media an ulder nieuws. 

’Oe lank at dat nepnieuws bluuft ’angen, dat weet geên 
mèns. En van de verdeêld’eid die at er op volgt, wete me 
dat ook nie. Ik zou zeie: laet die verdeêld’eid in elk geval 
mae vaere, wan laeter ei-je d’r spiet van. Dienk nog mae 
’s an die ouwere mènsen en ulder ideeën over kèrkelijke 
ver’oudiengen! ’t Lag aol nét een bitje anders as dat ze 
dochte.

’Oopelijk lache me laeter nog ’s om ’t fanatiek weigeren of 
juust wè draegen van mondkapjes en dat soort van dien-
gen. 

Vrie raeke van nepnieuws zu’n me wè nooit, wan (te) 
makkelijk een ander naepraote, da’s ’t mènsdom noe eê-
nmael eige. Daè moe me mee z’n aollen ook mae tegen 
kunne, dienke ’k. 

Bluuf mae lachen, mènsen. Om jen eige desnoôds en 
onder aolle omstandig’eden. En weet je ’t even nie mì? 
Lekker je gemak ’ouwe. Even een time-out, daer is nog 

Nepnieuws

nooit een mèns slechter van g’oore. De wereld gaat aan 
vlijt ten onder, zeide een bekende of misschien wè een 
onbekende Nederlander ooit een keer. En nie an mènsen 
die at stilletjes in een ’oekje zitte, dienke ik er dan aoltied 
achteran. Oow-is!

Daer, weet je. Da’s mien nieuws, vandaege – en da bluuf 
morrege ook nog wè geldig dienke ’k zò. Salu – en toet 
laeter ee.

Een verkiezingsdebat. Nar was er, maar een debat? Nee. 
Opmerkelijk vond Nar de terechte reactie op de aanzet tot 
actie voor Oekraïne: ‘en dan ook graag aandacht voor vluch-
telingen uit Syrië’. Na afloop zag Nar nog hoe een dorpeling 
in een discussie terecht kwam over ‘alles is geaccepteerd, 
maar waarom kunnen mensen dan niet normaal doen?’ Met 
de uitspraak dat ‘normaal het gemiddelde is van alle afwij-
kingen’ verdween deze dorpeling in de nacht. 

Het is achter de rug. Tevreden met de uitslag? Natuurlijk: 
iedereen was het met elke stelling eens! Dus hoe het ook 

uit gaat pakken: ook hier kunnen we met het gemiddelde 
van alle meningen dik tevreden zijn. De komende vier jaar 
hoeven we er alleen op te letten dat ze zich hier ook aan 
houden.

Nar.

PS: op de valreep geweldig nieuws! Veere zit in een lande-
lijke Top 5!!! Van de hoogste opkomst bij de verkiezingen! 
Oorzaak: het parkeerbeleid. Nar rolt 



Weinig ‘echt’ debat op politieke avond
Bert Geleijnse

Verkiezingsdebat op 8 maart in de Johanneskerk: achter 
de tafel de lijsttrekkers van alle politieke partijen in de 
gemeenteraad, in de zaal 60 dorpsbewoners. 

Discussieleider Bert van Leerdam informeert bij het be-
gin van de avond hoeveel aanwezigen hun stemgedrag al 
bepaald hebben. Gezien de reacties meent hij te kunnen 
stellen, dat de dame en heren politici nog een ‘missie’ 
hebben, namelijk stemmen winnen voor hun partij. 

Of mensen na deze avond van partij gewisseld zijn, valt 
echter te betwijfelen.

Met uitzondering van een vinnig debatje over de parkeer-
tarieven, heeft uw ‘politiek verslaggever’ namelijk wei-
nig verschil in standpunten kunnen ontdekken, in ieder 
geval niet over zaken die specifiek Serooskerke aangaan: 
de plannen voor Serooskerke Oost, de Zandput en het 
zwembad, de herinrichting van de dorpskern en de zorg 
voor voldoende en duurzame woningen. En als er al ver-
schillende gezichtspunten waren, dan zijn ze niet op de 
spits gedreven. 

Serooskerke Oost

‘pracht plan’, ‘vol gas!’, ‘volmondig ja’, ‘een kans!’ , ‘aan 
alle voorwaarden is voldaan’....van links tot rechts onder-
schrijven de fractievoorzitters dat dit ‘prachtplan’ het ver-
dient  om gerealiseerd te worden en dat dat ook kan: 26 
woningen, school, sportaccommodatie, zorginstellingen, 
zorgwoningen, alles bij elkaar in een mooi samenhan-
gend geheel.

Wethouder Chris Maas: “Er is brede inspraak geweest, er 
is draagvlak, het is betaalbaar en haalbaar.” Wethouder 
Peter Wisse: “We hebben het geld er nu voor gereser-
veerd en daarvoor ook minder prettige keuzes moeten 
maken, blij dat daar nu ook steun van andere partijen 
voor is, dat is in het verleden wel eens anders geweest.” 

Je zou zeggen: eind goed al goed na zoveel jaren van re-
gelen, steggelen, overleggen en “inschikken” zoals de ba-
sisschool had gedaan, vertelt directeur Jacco Onderdijk. 
Maar gelukkig heeft de school daarvoor ook wat extra 
voorzieningen gekregen. 

Zandput en zwembad 

Zo uitgesproken als de dame en heren politici zijn over 
Serooskerke-Oost, zo voorzichtig reageren ze op de stel-
ling dat de Zandput voor 2027 vernieuwd en geprivati-
seerd moet worden. Natuurlijk is het belangrijk dat er een 
voorziening als de Zandput is , maar “eerst maar begin-
nen met Serooskerke-Oost” en “we moeten er nog maar 
eens goed naar kijken waar nu precies behoefte aan is”. 
En als dat zo uitkwam, zou een integratie van zwembad 
en Zandput een goede optie zijn. Volgens Jaap Melse van 
de SGP moet dan ook het Zandputgebied aangepakt wor-
den, hetgeen vanuit de zaal onderstreept wordt. 

Herinrichting Dorpskern

GroenLinks/PvdA  gaat een plan maken voor de aan-
pak  van  de dorpskern  (Torenstraat, Zandputgbied, 
Vrouwenpolderseweg zegt wethouder Chris Maas. 
De noodzaak om iets aan de dorpskern te gaan doen 
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Weinig ‘echt’ debat op politieke avond
wordt door Hart voor Veere onderschreven: “niet alleen 
de kustplaatsen, ook het achterland moet er netjes bijlig-
gen” zegt dhr. Kervinck.  D’66 sluit zich hierbij aan. 

VVD: “Ja, die leefbaarheid is belangrijk, maar is er ook 
geld voor? Er zijn nog meer kernen...”

Wethouder Wisse van financiën: “We proberen herinrich-
ting te realiseren, maar we moeten zien of we dat kunnen 
financieren.”

Wonen

Vrijkomende bouwgrond zo snel mogelijk benutten voor 
het bouwen van woningen, zegt René Molenaar van CU. 
Volgens de beide wethouders zit Serooskerke in dat op-
zicht goed, met de plannen voor Serooskerke Oost, de 
invulling van de Woongaard en de vrijkomende grond na 
nieuwbouw basisschool. Dat nieuwbouw daarbij duurza-
me bouw moet zijn, is voor elke lijsttrekker een duidelijke 
zaak. Vraag uit de zaal “En wat gebeurt er als een project-
ontwikkelaar niet energieneutraal wil bouwen? “ 

Antwoord van achter de tafel: “Dan gaat het niet door.” 
Waarvan acte.

Toegegeven: het probleem zit 
meer in de  bestaande wo-
ningen die slecht geïsoleerd 
kunnen worden. ChristenUnie 
wil hiervoor 4000,- voor elke 
woning met een laag ener-
gielabel vrijmaken. Bovendien 
moet de gemeente als het aan 
deze partij ligt twee speciale 
medewerkers voor duurzaam wonen in dienst nemen. Zij 
moeten bewoners, die willen verduurzamen, wegwijs ma-
ken in het woud van regelingen en voorzieningen.

Het wordt vanachter de tafel welwillend aangehoord. Die 
welwillendheid is kenmerkend voor een avond, die wel-
iswaar onderhoudend is, maar niet echt een debatavond 
wordt.

Voor Wim van Haveren van het Oude Brandspuithuis le-
vert de avond in ieder geval wel rendement op. Zijn fi-
nanciële noodkreet vindt gehoor achter de tafel. Het co-
ronapotje is snel gevonden en de wethouder belooft dat 
hij morgen Wim zal bellen om het te regelen.

En zo gaat iedereen goedgeluimd nog even voor het 
glaasje na.

Tamelijk braaf

Enkele dagen na de verkiezingen vraag ik dorpsgenoot Jo-
han Geerse, ‘onze politiek commentator’ naar zijn indruk 
van de bijeenkomst. Was deze nuttig?

“Laat ik voorop stellen dat het een heel leuk en goed initi-
atief was om dit te doen, compliment! De avond was voor 
mij vooral nuttig als kennismaking met een aantal namen 
en gezichten achter de tafel die ik nog niet echt kende. 
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Inhoudelijk leverde het voor mij niet zoveel op. Een debat 
werd het nauwelijks. Het vlamde even op bij het ‘betaald 
parkeren’, maar in hoeverre dat nu de partijen echt on-
derscheidend maakte? 

De stellingen vond ik niet zo heel erg prikkelend. De zaal 
had er ook meer bij betrokken kunnen worden, door bij-
voorbeeld op de stellingen te laten reageren met een 
rode of groene kaart. Dan was het misschien wat levendi-
ger geworden. Nu bleef het toch wel tamelijk braaf.”

Zag je echt verschillen tussen de partijen?

“Niet echt dus, nee. In feite werd er door alle partijen het-
zelfde gezegd, met soms wat andere woorden en accen-
ten. Meer betaalbare woningen, duurzaam bouwen, de 
Torenstraat en het Zandputgebied eindelijk eens opknap-
pen, ontwikkeling Serooskerke Oost. Ja, wie kon daar nu 
op tegen zijn? Men was het feitelijk steeds met elkaar 
eens. 

Het leek wel een beetje alsof Serooskerke een enclave is. 
Ik miste de brede onderwerpen die op de hele gemeente 
Veere invloed hebben, zoals verkeersafwikkeling en door-

stroming, toeristische druk en 
energietransitie.”

We hebben de verkiezingen 
inmiddels achter de rug. Hoe 
kijk je tegen de uitslag aan: 
fors verlies van de huidige 
coalitie, dito winst voor de 
nieuwe partij Hart voor Vee-
re (HVV)?

“De opkomst  in de gemeente Veere was landelijk gezien 
een van de vijf hoogste. Als oorzaak hiervoor werd de dis-
cussie over het parkeerbeleid genoemd. Dat onderwerp 
verklaart, denk ik, het verlies van de coalitie, en tegelijk 
de winst van HVV. Zonder dit onderwerp zou de uitslag er 
denk ik anders uit hebben gezien. Minder of geen verlies 
en minder of geen winst wellicht, maar dat is speculeren. 
Beetje jammer dat één onderwerp dan zo bepalend kan 
zijn, maar dit is de uitslag en daar moeten we het mee 
doen.”

Hoe moet het nu verder met de onderhandelingen?

“Jaap Melse, met vier zetels voor de SGP de grootste par-
tij, heeft gezegd dat het een breed gedragen coalitie moet 
worden. Dat kan in een aantal verschillende samenstellin-
gen van partijen. Wat mij betreft in elk geval met de nieu-
we partij HVV erin. Ik hou er wel van dat er wat ‘opschud-
ding’ komt in de vrij stabiele (hoewel, afgelopen jaren?) 
Veerse politiek. Maar vooral ook omdat ik benieuwd ben 
of ze meer kunnen zijn dan ‘de partij tegen het parkeer-
beleid’.



“Goedenavond allemaal, hebben we er weer zin in?” 
De heldere stem van Bart van Wuyckhuyse klinkt in de 
avondschemering op de hoek van de Noordweg. Instem-
mend wordt er geantwoord door een bont gezelschap, 
in lichtgevende hesjes geklede groep dames en heren. 
Sinds een aantal weken is de groep iedere dinsdagavond 
waar te nemen in en rondom Serooskerke. Bart is voor 
onze gemeente de Buurtsportcoach die de wandelingen 
organiseert vanuit het project De Zeeuwse Leefstijlrou-
te. 

Het initiatief wordt volledig ondersteund en gestimuleerd 
door de Gemeente Veere. Per kern wordt er vier keer ge-
wandeld. Na Serooskerke loopt de groep ook nog in Oost-
kapelle, Zoutelande, Domburg en Westkapelle. Altijd on-
der de bezielende leiding van Bart en de twee stagiaires 
van de opleiding Sportkunde aan de HZ te Vlissingen.

Hoewel iedereen welkom is, vertelt Bart dat de deelne-
mers toch vaker de 50-plus leeftijd hebben. Het doel van 
de Leefstijlroute is om mensen die te weinig bewegen of 
kampen met chronische aandoeningen zoals COPD en di-
abetes waardoor sporten moeilijker wordt, toch aan het 
bewegen te krijgen en meer te leren over een gezonde 
leefstijl. “Wandelen is bij uitstek geschikt om te bewegen”, 
legt Bart uit. Deze fysieke activiteit verbetert uithouding, 
evenwicht, spiersterkte, lenigheid en coördinatie. En dan 
hebben we het nog niet gehad over het sociale aspect, de 
gezelligheid om samen te wandelen. 

Hielen laten zien

En dat het gezellig kan zijn, heb ik aan den lijve mogen 
ondervinden. Deze dinsdagavond wandel ik namelijk 
mee. De groep van ongeveer twintig mensen wordt opge-
splitst in drie groepen met elk hun eigen niveau, zo wordt 
voorkomen dat het programma te zwaar of juist te licht 
is. Bij de start van het programma is er een uitgebreide 
wandeltest bij iedereen afgenomen, waarbij de pasleng-
te, vermoeidheidsscore en de afstand is gemeten. Aan de 
hand van die nulmeting wordt iedereen ingedeeld in een 
wandelgroep. Daarnaast wordt er een individueel traject 
afgesproken, met daarin een bewegings- en activiteiten-
programma per week. Ook wordt het doel besproken dat 
over twintig weken (de duur van het totale programma) 
bereikt hoopt te worden. 

Zonder nulmeting word ik in de ‘snelle’ groep ingedeeld. 
Met nog drie heren en twee dames vormen we de voor-
hoede en ik merk al snel dat ik als ongeoefend wandelaar 
alle zeilen moet bijzetten om de groep bij te houden. Ik 
begrijp nu waar het spreekwoord “Iemand de hielen la-
ten zien”, vandaan komt. De groep spurt weg en ik heb in 
eerste instantie moeite met het strakke tempo. Het meer 
dan stevige doorstappen in combinatie met het voeren 
van uitgebreide gesprekken, doet me bij tijd en wijle naar 
adem happen. Daar lijken mijn medewandelaars geen 
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Wandelend op weg naar een gezonde leefstijl
Wim Dekker

probleem mee te hebben en ze keuvelen er lustig op los. 
De verhalen onderweg zijn divers, van huiselijke beslom-
meringen tot mondiale geopolitieke verhoudingen, van 
hooliganisme in de stadions tot het oplossen van een 
wc-verstopping, geen onderwerp wordt geschuwd, de 
stappen ertussen zijn klein. Maar ook heel persoonlijke 
verhalen worden gedeeld en dat bevestigt eens te meer 
dat wandelen meer is dan alleen maar bewegen. Het is 
ontegenzeggelijk ook een heel sociale bezigheid waar de 
mens behoefte aan heeft.

Dat beaamt ook Eline van Wouwe, samen met Suzan 
Melse heeft ze zich opgegeven om deel te nemen aan De 
Zeeuwse Leefstijlroute. 

Het sociale aspect

Via Facebook werd Eline opmerkzaam gemaakt op de 
mogelijkheid om in de gemeente Veere mee te doen aan 
deze activiteit, die erop gericht is om via wandelen te ko-
men tot een gezondere levensstijl. 

Het moment kwam voor Eline goed uit, na wat gezond-
heidsproblemen was ze op zoek naar een manier om 
meer te bewegen. “Ik ben geen type voor de sportschool, 
ik ben meer iemand die ook het sociale aspect mee laat 
wegen bij het zoeken naar een sportieve activiteit. Daar-
om past dit ook zo goed bij mij. Met anderen samen wer-
ken aan een gezondere leefstijl, supergezellig en uitda-
gend bovendien.”

Na de nulmeting krijgt iedereen op zijn instapniveau een 
weekschema vertelt Bart, daarin staat hoe vaak en hoe 
veel kilometers er moet worden gewandeld die week. 
Alles wordt met een stappenteller geregistreerd. Iedere 
dinsdag worden de resultaten bijgehouden in het per-
soonlijk logboek van elke deelnemer, zo is de vooruitgang 
goed te monitoren. “Die wekelijkse evaluatie stimuleert 
enorm,” vertelt Eline. “Iedereen is supergemotiveerd om 
dat de doel te halen en naar een volgend niveau te gaan. 
Zo ben ik begonnen op niveau acht, dat zijn 14.000 stap-
pen in de week. Nu, na vier weken, zit ik al op niveau 
veertien, dat zijn 20.000 stappen. Dat staat gelijk aan tien 
kilometer. Mijn uiteindelijke doel na twintig weken is om 
iedere week twintig kilometer te kunnen wandelen.” Op 
mijn vraag of huishoudelijk werk, zoals stofzuigen of de 
ramen zemen, meegeteld mag worden, wordt smadelijk 
gelachen. Nee, het is echt de bedoeling dat je per dag een 
wandeling maakt met de aangegeven stappen, uiteraard 
mag dat dan weer wel met de hond of ander gezinslid. 
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Wandelend op weg naar een gezonde leefstijl
Katoen of lycra

Behalve de wekelijkse wandelavonden, wordt er ook 
ruimte gemaakt om andere aspecten van de Gezon-
de Leefstijlroute te belichten. Zo wordt er bijvoorbeeld 
aandacht geschonken aan gezonde voeding en de juiste 
kleding en schoenen. Deze dinsdagavond is er een podo-
therapeut uitgenodigd die ons de functies van de voet 
uitlegt. Een heel belangrijk aspect is dan natuurlijk goed 
schoeisel. En wie kunnen daar beter voorlichting over ge-
ven dan Jacco Pleune en Ramon Meijer van schoenwinkel 
Sinke. Zij hebben voor deze gelegenheid een uitgebreid 
assortiment wandelschoenen- en sokken meegenomen. 
Ramon voert het woord en pakt bij iedere type schoen 
een meegebracht exemplaar en vertelt geanimeerd de 
verschillen tussen een type A, soepele zool en laag, type 
B, stugge zool en meestal hoog en type C, zeer stugge 
zool en altijd hoog. 

Minstens zo belangrijk is de sok die in de schoen wordt 
gedragen, in de winter sokken van Merinowol, in warme-

re omstandigheden voldoen katoenen sokken. Deze na-
tuurlijke materialen zijn echter weer ongeschikt om als 
wandelondergoed te dienen, drukt Jacco de toehoorders 
op het hart. Katoen houdt vocht vast en geeft daarom 
snel schuurplekken en blijft lang nat. Gebruik daarom 
altijd ondergoed van ademend, sneldrogend en rekbaar 
materiaal, zoals polyester of lycra. Nadat alle schoenen 
betast en gepast zijn, zorgen Jacco en Ramon nog voor 
een financiële verrassing, iedereen krijgt een kortingsbon 
voor wandelschoenen bij Sinke. 

Zo eindigt deze avond in opperbeste stemming. Iedereen 
is tevreden na een mooie avondwandeling door Seroos-
kerke en het interessante verhaal over kleding en schoe-
nen. Zo is er weer een stapje gemaakt naar een gezonde-
re leefstijl….

Wil je meer weten over De Zeeuwse Leefstijlroute, kijk dan 
op; www.zeelandinbeweging.nl

een heleboel mooie vogelfoto’s te bekijken, die hij voor
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Een huis met een schil
Izaäk Geschiere

Magdalena en Ruud de Voogd woonden in een best 
groot huis in Spijkenisse. Beiden hadden een goede 
baan in de randstad. Niks aan de hand, dus. Maar toch, 
de Walcherse roots van Ruud gingen trekken, het strand, 
de zee, en het is wel erg druk in de randstad. 

In mei 2018 verhuisden ze naar hun nieuwe woning aan 
de Wilgenlaan 2. Magdalena werkt nu als interne audi-
tor bij een grote toeleverancier in de bouwindustrie op 
Zeeuws-Vlaanderen en Ruud is vertegenwoordiger en 
verkoopt modulaire, rvs-schoorstenen voor een grote 
speler in Nederland en is niet plaatsgebonden. 

Ze verhuisden naar een huis dat in 1965 was gebouwd 
met een holle spouwmuur, een dunne betonvloer op een 
zandbed, dunne houten balken, dubbel glas vol condens 
en deels rotte kozijnen en grove kunststofkozijnen. Een 
huis dat was gebouwd in een tijd waarin er een schaarste 
aan bouwmaterialen was. En dat was te zien: ze wisten 
dat ze aan een stevig project begonnen. 

Waarom geen nieuwbouw?

Ze wilden een levensloopbestendig, vrijstaand, niet al te 
groot huis, passend bij 2 mensen die zo nu en dan doch-
ters met aanhang over de vloer krijgen. Zo kwamen ze uit 
bij Wilgenlaan 2. 

En dan?

Ze hadden wel in gro-
te lijnen een plan. In de 
week voor ze in het huis 
trokken is de vloerver-
warming aangelegd. Ze 
konden wonen op de 
strijklaag. Toen begon 
het grote project. Ze 
hebben eigenlijk alles 
zelf en met veel vrien-
den gedaan. Slanke, 
aluminium kozijnen met 
HR ++ glas geplaatst, de 
indeling van de raampar-
tij veranderd. Dat is tricky want dat verandert het straat-
beeld. Dat veranderde nog meer toen ze vervolgens bij de 
gemeente aanklopten met het plan een isolatieschil om 
het hele huis heen te zetten. Tot 60 cm diep is een 8 cm 
dikke isolatieplaat tegen de muur geplakt. Vanaf 30 cm 
boven het maaiveld is die plaat 12 cm dik. De oude spouw 
bleef hol. De hele schil is gestuukt. Daar was de gemeente 
aanvankelijk niet voor in want het tastte het straatbeeld 
aan! Je huis wit schilderen mag wel maar wit stuken kon 
toen eigenlijk nog niet. Na het leveren van een motivatie 
met o.a. technische gegevens is uiteindelijk fiat gegeven. 

Ook het dak is aangepakt. De sneldekkers (pannen) zijn 
eraf gehaald, het dak is met nieuwe houten platen ver-
stevigd, de rotte platen boven de slaapkamer vervangen 
en op de buitenkant is er 8 cm PIR-isolatie aangebracht. 
Afwerking met moderne vlakke Monier pannen van het 
type Innoslate.

Hun huis heeft nu een energielabel B. Zij zijn in aardgas-
verbruik teruggegaan van 2000 m3 naar 700 m3 per jaar. 
Ze hebben geen zonnepanelen, die komen nog een keer 
op het garagedak en ze hebben de vrij nieuwe combiketel 
ook nog in gebruik. Ze zijn zeer te spreken over de geve-
lisolatie. Het werkt, ziet er goed uit en geeft een comfor-
tabel gevoel. Ruud heeft als wens om een houtkachel aan 
te schaffen! Een houtkachel, dat is toch passé? Ruud: “In 
veel delen van Europa, zoals in Zwitserland, wordt veel 
hout gestookt. Inmiddels mogen er binnen de EU alleen 
nog nieuwe houtkachels verkocht worden die het ecode-
sign label dragen. Dat betekent een minimaal rendement 
van 75% en de maximale emissie van fijnstof ligt onder 
40mg/m³ rookgas”. 

Nog een tip? 

“Let bij dit soort projecten op goede ventilatie voor een 
optimaal binnenklimaat.”

best practisebest practise
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Voortgang werkgroep Duurzaamheid 
Bert van Halderen

In de vorige Waker hebben we u geïnformeerd over de 
resultaten van onze enquête. Daaruit bleek o.a. dat:

• 60% van de invullers interesse heeft om mee te doen 
in een postcoderoos (voor zonnepanelen), wanneer die 
mogelijkheid in ons dorp wordt geboden.

• er ruime interesse is voor (aanvullende) isolatie van de 
eigen woning. De sterke stijging van de energiekosten zal 
die interesse ongetwijfeld nog hebben vergroot.

Inmiddels is er overeenstemming met Manege De Veerse 
Ruiters over het gebruik van hun dak voor een postcoder-
oos-project en hebben wij de Coöperatie Zonne Collectief 
Zeeland gevraagd om dit project verder te realiseren.

Alle informatie hierover staat op hun site www.zonnecol-
lectiefzeeland.nl onder de rubriek ‘Projecten SCE 2022’. 
Het is al mogelijk om via deze website een voorlopige 
en vrijblijvende inschrijving te doen voor deelname. Op 
maandag 11 april is ook een informatieavond belegd in 
de Zandput voor de bewoners die vallen binnen de post-
code 4353.  

Isolatie en overige verduurzaming van de eigen woning 
blijkt een zeer individuele kwestie, sterk afhankelijk van 
de aard en ouderdom van de woning en de maatregelen 
die al genomen zijn. Collectieve inkoop is daarom vaak 
niet effectief. Wel willen we ons als werkgroep – samen 
met de gemeente – inzetten voor betere informatievoor-
ziening op dit gebied. Het zou namelijk erg jammer zijn 
wanneer inwoners, omdat ze het ingewikkeld vinden of 
het overzicht kwijt zijn, besluiten om dan maar niets te 
doen. Alle beschikbare subsidiemogelijkheden – een be-
hoefte die ook uit de enquête naar voren kwam – zullen 
we daarbij zeker meenemen.

Mark Minderhoud van de gemeente Veere en Tonny Drij-
dijk van het Zeeuws Energie Akkoord gaan ons helpen bij 
het creëren van doelgerichte informatie voor eigenaren 
van woningen die past bij hun woningtype. Op 18 mei 
zal er een informatieavond worden belegd in de Zandput 
waar ondernemers en uitvoerende bedrijven kunnen la-
ten zien wat ze te bieden hebben op het gebied van ver-
duurzaming van bestaande woningen. 

Eigenaren van woningen ontvangen hierover een brief 
met specifieke informatie.

In verband met de gemeenteraadsverkiezingen op 16 
maart, hebben we als werkgroep ook een beetje aan po-
litiek gedaan. We hebben aan de informateur een brief 
geschreven, waarin we hem vragen het onderwerp ‘duur-
zaamheid’ bij de coalitiebesprekingen nadrukkelijk op de 
agenda te plaatsen. En tijdens de politieke avond in de 
Johanneskerk op dinsdag 8 maart, heeft de werkgroep 
als stelling ingebracht ‘Voor nieuwbouw in de gemeen-
te wordt de norm circulair en nul-op-de-meter’. Tot onze 
vreugde werd die stelling door alle politici onderschreven. 
En er werd aan toegevoegd dat de grootste uitdaging ligt 
bij het verduurzamen van de bestaande woningen. We 
gaan de goede kant op!
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Brief aan gemeente Veere

Aan de informateur van de gemeente Veere,

de heer J. te Veldhuis

20 maart 2022

Betreft: duurzaamheid in de gemeente Veere

Beste heer Te Veldhuis,

Begin 2021 zijn we, op initiatief van de dorpsraad, in Serooskerke gestart met een speciale werk-

groep Duurzaamheid. Als doelstelling hebben wij geformuleerd:

“Bewustwording versterken bij inwoners van de mogelijkheden tot meer duurzaamheid. Nadruk ligt 

op ‘wat levert het – op de wat langere termijn – op’. We houden het vooral praktisch.”

We hebben ons voornamelijk gericht op duurzaamheid rond de woning, maar ook duurzaamheid 

van mobiliteit (elektrisch rijden, laadpalen) heeft onze aandacht.

In het najaar van 2021 hebben we een uitgebreide enquête gehouden onder de inwoners van 

Serooskerke om te onderzoeken wat zij op het gebied van duurzaamheid belangrijk vinden. Naast 

veel belangstelling voor zonnepanelen  bleek vooral grote interesse in (betere) isolatie van de wo-

ning. Het mag duidelijk zijn dat dit door de sterk gestegen gasprijzen alleen maar urgenter is gewor-

den. 

We zijn inmiddels vrij ver met de oprichting van een nieuwe postcoderoos, op het gebouw van 

manege Veerse Ruiters. En dit voorjaar staat, in samenwerking met het Duurzaam Bouwloket, een 

info-markt over woning-verduurzaming gepland.

In de formatie zullen partijen hun prioriteiten voor de komende 4 jaar neerleggen. En daar hoort ook 

budget bij. Met deze brief roepen wij partijen nadrukkelijk op: 

• een hoge prioriteit toe te kennen aan verduurzaming van bestaande woningen in de gemeente en 

deze óók financieel te ondersteunen. 

• gelden die het Rijk voor dit doel beschikbaar stelt, ook volledig door te geleiden naar de burgers. 

Daarbij is ondersteuning vanuit de gemeente wenselijk bij het ontwikkelen van plannen en projec-

ten en het aanvragen van eventuele subsidies (bv. Nationaal Isolatieprogramma).

• bij nieuwbouw in te zetten op een hogere duurzaamheidsnorm dan het huidige bouwbesluit, dus 

circulair en nul op de meter. Aangezien woningbouw voor alle partijen een belangrijk punt is, den-

ken we graag mee over een pilot in Serooskerke met een blok van dergelijk woningen.

• woningcorporatie Zeeuwland bij de prestatieafspraken aan te sporen tot versnelde vervanging 

van verouderde woningen door levensloopbestendige en energiezuinige woningen, zodat ook de 

doorstroming wordt bevorderd.

Wij verzoeken u vriendelijk deze brief onder de aandacht te brengen van de formerende partijen. 

Vanzelfsprekend zijn we graag bereid tot nader overleg.

Werkgroep Duurzaamheid Serooskerke

Bert van Halderen, secretaris
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Seroos voor Oekraïne
Bert Geleijnse

"Natuurlijk zijn we solidair met de bevolking van Oekraï-
ne en willen we helpen". Deze oproep van de werkgroep 
Seroos voor Oekraïne werd half maart  huis-aan-huis 
verspreid. En ja, Serooskerke hielp!

Twee berichten van het solidariteitsfront.

Inzamelen

26 maart bij de Petruskerk: de tweede inzamelochtend 
van hulpgoederen en ook nu is het weer een komen en 
gaan van dorpsgenoten, die goederen komen afleveren. 
De forse aanhanger achter de auto van Jos de Voogd op 
het plein bij de kerk raakt steeds voller. Winterschoenen, 
slaapzakken, dekbedden, rijst, pasta, thee, suiker, zeep, 
shampoo, tandpasta en tandenborstels, blikgroente.... 
het wordt allemaal dankbaar in ontvangst genomen door 
Jos en Wim Dekker. Dozen worden aangesleept om de 
goederen te sorteren. Daar zijn Christy Ouwendijk en Jan-
neke Geuze druk mee bezig. Intussen begint de vracht op 
de aanhanger steeds indrukwekkender te worden. " Het 
is nog meer dan vorige keer", zegt iemand. Er wordt ook 
geselecteerd. Jos is daar vriendelijk maar beslist in. "Nee, 
kleding is niet nodig, daar is geen behoefte meer aan."  en 
" als de rits van de slaapzak kapot is, heeft inname geen 
zin."  

Heb je thuis geen overtollige slaapzakken of slaapmat-
jes....geen probleem. Dan koop je ze gewoon en kom je ze 
brengen. Dus wordt een partij splinternieuwe slaapzak-
ken afgeleverd. Om 11 uur wordt de lading vastgesjord en 
zet Jos koers richting Gapinge om daar af te leveren. Nog 
twee inzamelochtenden te gaan....

Onderdak

Maud Frederikze en Jaap Drijfhout hoefden er niet lang 
over na te denken, toen ze op tv de ellende in Oekraïne 
zagen. "Op zo'n moment moet je je medemens gewoon 
helpen", zegt Maud bij haar thuis in de woonkamer.  
Naast hun huis hebben ze een vakantiewoning, beschei-
den maar wel met alles er op en er aan. Kinderen en 
kleinkinderen of vrienden kunnen daar terecht. Nu stond 
het leeg, dus waarom niet beschikbaar gesteld voor men-
sen uit Oekraïne.  Op Facebook zagen ze de oproep van 
een echtpaar uit Goes, waarvan de  vrouw Oekraïense is: 
"We zoeken onderdak voor een gezin, man, vrouw, drie 
kinderen van 14, 10 en 4 jaar en een hondje." Een gezin 
uit Kiev, op de trein gestapt, gevlucht voor het geweld, 
nog onderweg zonder concrete bestemming. De nacht 
op een bankje in Duitsland moeten doorbrengen. Na het 
aanbod van Maud zijn ze direct doorgereisd naar Goes, 
waarna ze 's avonds laat door hun vrienden naar Maud 
en Jaap worden gebracht. Maud: "De eerste vierentwintig 
uur hebben ze alleen maar geslapen. Ze hadden echt rust 
nodig, een bed om te slapen, maar ook kunnen douchen 
en je tanden poetsen na een week onderweg geweest te 

zijn. De een viel na aankomst in slaap, de ander sprong 
direct onder de douche." De kinderen waren erg bang, 
ze kwamen de eerste dagen niet naar buiten. Ze  had-
den namelijk al de nodige ellende op straat in Kiev gezien. 
Pas na twee dagen konden ze heerlijk buiten in de tuin 
spelen. "Het ging steeds beter met het gezin”, zegt Maud 
"Vooral de moeder vertelde veel, ze moest dat kwijt. Wat 
ook bijzonder was dat de ouders eigenlijk al heel snel 
na aankomst online Taekwondo-les gaven aan onderge-
doken kinderen in Kiev. Ze hadden laptop en telefoons 
mee. Wat voor onze communicatie heel fijn was: moe-
der en dochter spraken Engels." De familie is een week 
bij Maud en Jaap geweest, ze hebben inmiddels een vas-
te woonplek gekregen bij de vrienden in Goes, waar ze 
nu ook ingeschreven staan. En passant is er ook een fiets 
geregeld voor de vader, beschikbaar gesteld door Stefan 
van de rijwielshop. En vrienden boden een fietszitje aan. 
Maud kijkt met een goed gevoel terug op de week. "Voor 
deze mensen was het zo'n bijzondere ervaring. Na een 
zware reis, waarin ze vaak een slechte behandeling on-
dervonden, weten dat je welkom bent en als mens ge-
respecteerd wordt. Ze waren zo dankbaar, eigenlijk was 
het teveel voor hen. Daarom wilden ze ook aanvankelijk 
de fiets niet aannemen. Voor een volgende keer is dat 
ook een aandachtspunt voor mij: help mensen, maar doe 
het in het  tempo en de manier, die zij aankunnen. En 
geef hen zoveel mogelijk zelf de regie." Die volgende keer 
kan wat Maud betreft weer snel komen. Inmiddels heeft 
ze haar aanbod voor onderdak op haar Facebookpagina 
gezet. Aanmelding via de gemeente en takecarebnb.org 
gaat haar te langzaam, terwijl "mensen wel in het station 
en op bankjes in het park moeten slapen..."

Grote kans, dat het huisje inmiddels weer tijdelijk be-
woond is.....
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Serooskerke sinds 1926 bereikbaar met openbaar vervoer
Frans van den Driest

In de Provinciale Zeeuwse Courant (P.Z.C.) van 14 decem-
ber 2021 staat een artikel over het busvervoer in Zeeland 
met als kop: ‘FNV luidt alarmbel over nieuw plan voor 
openbaar vervoer’. De Federatie Nederlandse Vakbewe-
ging (FNV) vreest dat door het nieuwe mobiliteitsplan 
van de Provincie steeds meer mensen de auto nemen in 
plaats van de bus. Ze haken af omdat er alleen nog maar 
een buurtbus of helemaal geen bus meer rijdt. 

Het openbaar vervoer wordt steeds meer uitgekleed en 
dan te weten hoeveel moeite het  gekost heeft om op 
Walcheren een tram of bus door de dorpen te laten rijden.  

Bereikbaarheid in de 19e eeuw

Tot ver in de 19e eeuw was de benenwagen voor velen het 
belangrijkste vervoermiddel op Walcheren. Wie van het 
ene dorp naar het andere dorp wilde reizen, deed dat lo-
pend. Met uitzondering van de gegoede burgerij, waaron-
der de bewoners van de buitenplaatsen, zij  waren in het 
bezit van een koets met paarden. Ook de rijkere boeren 
beschikten over een tweewielig rijtuig met een gevouwen 
kap (tilbury)  of een vierwielige wagen met huif (verenwa-
gen).   

Plannen voor de aanleg van een paardenspoorweg en 
tramrails

De eerste plannen voor een railverbinding tussen Middel-
burg, St. Laurens, Serooskerke, Oostkapelle en Domburg 
kwamen in 1874 op tafel. Het ging om een paardentram. 
Het is bij een plan gebleven. Vier jaar later werd er met 
succes onderhandeld over een stoomtramlijn tussen Mid-
delburg en Vlissingen. Op 31 maart 1881 werd met de 
bouw van deze lijn begonnen. Door veel tegenslagen, aan-
nemers die knoeiwerk leverden en/of failliet gingen, werd 
op 10 december 1881 de lijn in gebruik genomen.

Gilles Klopmeijer uit Domburg begon in de zomermaan-
den van 1886 met een omnibusdienst (rijtuig door paar-
den getrokken) tussen Domburg en Middelburg. Hij reed 
deze route dagelijks met uitzondering van de zondag langs 
Oostkapelle, Serooskerke en St. Laurens. De vertrektijd 
was om 08.00 uur vanuit Domburg en om 09.30 uur was 
de aankomst in Middelburg. Om 15.30 uur vertrok de 
omnibus weer vanuit Middelburg richting Domburg, daar 
kwam het rijtuig om 17.00 uur aan. Een retourtje kostte 
één gulden. Helaas konden de inwoners van Serooskerke 
niet van deze dienst profiteren, want de omnibus stopte 
alleen in Domburg en Middelburg.   

Het volgende plan werd in 1887 gelanceerd. In dit plan 
dacht men aan een tramlijn van Vlissingen naar Koude-
kerke, Biggekerke, Westkapelle, Aagtekerke en Domburg. 
Ook dit plan haalde het niet omdat Middelburg hier geen 
voordeel van had en Vlissingen wel. De rivaliteit tussen 
beide steden bestond toen al. Op haar beurt kwam Mid-
delburg met een plan een tramlijn aan te leggen tussen 

Middelburg, St. Laurens, Serooskerke, Oostkapelle en 
Domburg. De locomotief zou worden aangedreven door 
een petroleummotor. Ook dit plan ging de prullenbak in 
omdat het bestuur van de Polder Walcheren en grondei-
genaren zo’n gevaarlijke locomotief over hun wegen en 
grond niet zagen zitten.

Het weekblad ‘De Locomotief’ van 24 oktober 1894 ver-
meldt: ‘Er schijnen weer plannen te zijn voor een tramver-
binding tusschen Middelburg—Domburg over St. Laurens, 
Serooskerke en Oostkapelle. Men wil een stoomtram in 
het leven roepen tot vervoer van passagiers, bestel- en 
vrachtgoederen, paarden en vee. Uitgangspunt wil men 
doen zijn het spoorwegstation te Middelburg en eindpunt 
het Badhotel te Domburg’. Maar ook nu liepen de onder-
handelingen vast. 

Station Serooskerke

De Middelburgsche Courant van 15 augustus 1899 
meldt: ‘Het comité dat zich hier ter stede (Middelburg) 
heeft gevormd voor den aanleg van een tram tusschen 

In Serooskerke stopte de bus van de Stoomtram 
Walcheren bij café De Lindeboom naast de dorpskerk
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Middelburg en Domburg, met eventuele uitbreiding tot 
Westkapelle, heeft in eene Zaterdag middag gehouden 
bijeenkomst het voorloopig plan definitief vastgesteld’. 
‘Het uitvoerend comité, vergezeld van ingenieur W.E. Cra-
mer uit Den Haag, bepaalden in groote trekken de richting 
der lijn en de halte-emplacementen, nabij de dorpen St. 
Laurens en Serooskerke’ en ‘de tramweg zal niet langs de 
weegen lopen, maar dwars door het land worden aange-
legd’. Maar ook deze keer werd door een ander comité het 
traject Middelburg, Koudekerke, Biggekerke, Westkapelle, 
Domburg met een vertakking van Koudekerke naar het 
treinstation in Vlissingen naar voren gebracht.  

De Landbouwvereniging uit Serooskerke besloot in haar 
vergadering van 9 februari 1901 de Provinciale Staten van 
Zeeland een brief te schrijven. Hierin werd dringend ver-
zocht het traject van de tramlijn Middelburg, St. Laurens, 
Serooskerke, Oostkapelle en Domburg te steunen.  

Ook Willem Maas, burgemeester van Serooskerke en lid 
van de Provinciale Staten van Zeeland, deed zijn woordje 
in de Statenvergadering van 16 juli 1901. ‘De heer Maas 
deed zich kennen als een groot voorstander van een tram 
via Serooskerke. Thans zijn er twee aanvragen. Maar het 
eene verdient voor hem verre de voorkeur boven het an-
dere, zoowel uit handelsbelang als uit landbouwbelang’. 
‘Hij (Maas) treedt daaromtrent in beschouwingen en be-
cijferingen om daarna met kracht en klem aan te dringen 
op inwilliging van het traject Serooskerke’.   

Helaas kreeg het traject Middelburg, Koudekerke, Big-
gekerke, Westkapelle, Domburg met een vertakking van 

Koudekerke naar het treinstation in Vlissingen de meeste 
steun van de Statenleden.

In 1903 kwam het tot een aanbesteding. De lijn moest 
worden gebruikt voor vervoer van passagiers en land-
bouwproducten en is vanaf 10 april 1906 tot en met 31 
december 1938 in bedrijf geweest. De in 1903 opgerichte 
Stoomtram Walcheren (SW) exploiteerde deze lijn. Zowel 
Middelburg als Vlissingen hadden belang bij deze tramlijn. 
Beide gemeentebesturen beloofden gedurende twintig 
jaar, jaarlijks duizend gulden subsidie toe te kennen. Som-
mige onderhandelaars betreurden het dat welvarende 
dorpen als St. Laurens, Serooskerke en Oostkapelle nog 
steeds van openbaar vervoer verstoken bleven. 

Autobusonderneming Stoomtram Walcheren

De Stoomtram Walcheren richtte in 1926 ook een buson-
derneming op en beschikte over drie bussen. Twee Di-
on-Bouton bussen met elk 29 zitplaatsen en één Chevro-
let bus met 16 zitplaatsen. 

Vanaf 8 juni 1926 werd een busdienst ingezet vanaf Mid-
delburg over Koudekerke, Biggekerke, Meliskerke naar 
Zoutelande. De route Middelburg, St. Laurens, Seroos-
kerke, Oostkapelle, Domburg begon op 11 juni 1926. In 
Serooskerke stopte de bus bij café De Lindeboom naast 
de dorpskerk. 

Enkele techneuten maakten op zaterdag 24 juli 1926 een 
busrit van Middelburg naar Domburg. Ze waren lovend 
over de bus: ‘Een prachtwagen in grijze kleuren, laag lig-
gend met een geweldige vering en een kleine motor met 
een zo groot mogelijke capaciteit. Ook de 29 zitplaatsen 
hebben vering. Het zicht vanuit de bus is aangenaam. Het 
rijden ook, zelfs op gedeelten met diepe putten in de weg’. 

In 1960 werd de naam van de Stoomtram Walcheren ge-
wijzigd in Streekvervoer Walcheren, hierdoor bleven de 
initialen SW behouden. Samen met de Zeeuwsch-Vlaam-
se Tramweg Maatschappij (ZVTM), de Stoomtram Maat-
schappij Breskens-Maldegem (SBM), de Rotterdamsche 
Tramweg Maatschappij (RTM) ging Streekververvoer Wal-
cheren (SW) in 1978 op in Streekvervoer Zuid-West-Ne-
derland (ZWN). Deze maatschappij werd in 1999 opge-
slokt door het landelijk opererende Connexxion. 

Omnibusdienst tussen Domburg en Middelburg (advertentie 
Middelburgsche Courant, 21 juni 1886)

Autobusdienst ‘Middelburg - Domburg’ met tarieven 
en in- en uitstapplaatsen (advertentie Middelburgsche 
Courant, 21 juni 1926)
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Busonderneming Riemens

Serooskerke had ook een busonderneming die eigendom 
was van Pieter (Piet) Riemens (1882-1972). Zijn eerste bus 
was gebouwd op het onderstel van een T-Ford. Zelf reed 
hij niet op de bus dat liet hij over aan zijn zoon Abraham 
(Bram) (1904-1936). Abraham vervoerde gezelschappen 
naar bruiloften en partijen en bracht in de jaren twintig 
van de vorige eeuw werklozen naar werkverschaffingspro-
jecten bij Oranjezon. Ook nam hij met zijn bus deel aan het 
openbaar vervoer. 

In 1926 schafte Pieter een nieuwe bus aan, een Chevrolet 
met 16 zitplaatsen. Hij vroeg toestemming aan Gedepu-
teerde Staten van Zeeland om met zijn bus op donderda-
gen (marktdag Middelburg) passagiers uit Serooskerke, 
Vrouwenpolder en St. Laurens te mogen vervoeren naar 
de Markt in Middelburg en terug. Hij kreeg toestemming 
om uitsluitend op donderdagen met een bus passagiers 
te vervoeren tussen Serooskerke en Vrouwenpolder, te-
rug naar Serooskerke, naar St. Laurens met Middelburg 
als eindbestemming en terug in omgekeerde richting. Het 
was zijn zoon Abraham die met de bus deze route reed.

In 1935 maakte Abraham dagtochten naar de Wereldten-
toonstelling in Brussel. De vergunning voor Pieter Riemens 
om met de bus naar Vrouwenpolder en dan naar Middel-
burg te rijden, trokken  Gedeputeerde Staten van Zeeland 
in januari 1937 in. Zoon Abraham was een jaar eerder door 
een noodlottig ongeval om het leven gekomen. 
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Jan van Doorn, meesterbrouwer van Serooskerke

Fietsend nader ik nummer 15 in de Laan van Wervenho-
ve. Een mooie bungalow omgeven door een netjes aan-
gelegde tuin. Ik ruik niets, geen alcoholdampen in ieder 
geval. Dus geen enkele aanwijzing dat hier een illegale 
bierbrouwerij is gevestigd. En dat klopt, er is namelijk 
niets illegaals aan het brouwen van bier aan huis. Maar 
mijn nieuwsgierigheid is gewekt. Hoe werkt dat nu, zelf 
bierbrouwen? Wat heb je er voor nodig, welke ingrediën-
ten gebruik je en welke hoeveelheden? Kortom hoe gaat 
nu zo’n brouwproces? Voor antwoord op deze vragen ga 
ik op bezoek bij Jan van Doorn, de meesterbrouwer van 
Serooskerke.

Ik bel aan en Jos, de vrouw van Jan doet open; “Jan is in de 
stokerij hoor” en wijst naar de garage, waar Jan van Doorn 
me breed grijnzend staat op te wachten. Hij gaat me voor 
naar zijn brouw-domein. Op het eerste gezicht valt het me 
een beetje tegen, ik had glimmende koperen ketels ver-
wacht, bekend van de bierreclames op de tv. “Nee”, vertelt 
Jan, “de thuisbrouwer heeft helemaal zo veel niet nodig. 
Een paar grote plastic bakken, wat glazen kruiken en een 
koelkast is al voldoende.”

De gerstekorrel ontkiemd

Op mijn vraag of hij altijd al interesse in het bierbrouwen 
heeft gehad, antwoordt Jan bevestigend.  “Maar dan lou-
ter in het eindproduct ervan hoor”, lacht hij. Hoe Jan tot 
deze nieuwe hobby gekomen is, heeft hij vooral te dan-
ken aan zijn dochters. Op de vraag wat hij eens graag voor 
zijn zestigste verjaardag wilde hebben, kon hij in hun ogen 
geen bevredigend antwoord geven. Dus verrasten zij hem 
met een kant-en-klaar bierbrouwpakket, voor een handi-
ge doe-het-zelver dus. Het resultaat, Jans eerste biertje, 
smaakte best, maar was toch nog niet de opmaat tot de 
hobby die het later wel zou worden. Het waren weer zijn 
dochters die Jan aanzetten tot een vervolg. Voor zijn 61ste 
verjaardag kreeg hij van hen een heus lidmaatschap van 
de WWBLG (Walchers Wijn, Bier en Likeurmakers Gilde) 
met de daarbij behorende biercursus. En toen is het ger-
stekorreltje ontkiemd, Jans passie voor het bierbrouwen is 
daar begonnen.

Van schroten tot klaren

Op mijn vraag hoe nu zo’n biertje tot stand komt, begin-
nen zijn ogen te glinsteren. Jan is een enthousiaste vertel-
ler en als een volleerd docent begint hij zijn les. “Alles be-
gint met het mouten, dat is het verwerken van het graan, 
meestal gerst, tot gedroogde gekiemde korrels.” De mout 
wordt tegenwoordig ingekocht met vaak de meest exoti-

sche namen. Palemout, tarwemout, 
cara red, hell en vienna, zijn soorten 
die gebruikt worden voor het brouw-
proces.  Jan zijn verhaal wordt vervol-
gens doorspekt met termen die voor 
een brouwer bekend in de oren zullen 
klinken, maar mij als leek volkomen 

onbekend zijn. Zo hoor ik de term ‘schroten’. Daarmee 
worden niet de houten plankjes bedoeld die mijn vader in 
de jaren ‘70 ter verfraaiing tegen de muur spijkerde. Maar 
mout ‘schroten’ is met een soort ouderwetse koffiemolen 
de gedroogde mout malen om het zetmeel los te laten 
komen. Ook  het ‘maischen’, (verhitten op verschillende 
temperaturen) en ‘klaren’ (filteren) zijn termen uit de 
brouwerswereld die toelichting behoeven. Na toevoeging 
van de hop, met de illustere naam; ‘styrian goldings’ en de 
gist kan het wordingsproces tot bier beginnen. Jan maakt 
iedere keer precies achttien liter in een grote plastic ton 
en laat die dan zes tot acht weken staan. “Je moet dus wel 
geduld hebben om je dorst te kunnen lessen aan je eigen 
gemaakte biertje”, lacht hij. Dan, na een lange periode 
rijping, komt het laatste onderdeel van het bier maken, 
namelijk het bottelen. Met een speciale pers worden de 
kroonkurken op de gevulde flesjes gedrukt. Dat gebeurt 
heel zorgvuldig en hygiënisch. Trouwens het hele brouw-
proces verloopt uiterst nauwkeurig, er mag geen enkele 
verontreiniging in het bier terechtkomen. Dat zou het bier 

ernstig kunnen bederven. Op de kroonkurken wordt een 
kleine sticker geplakt met het soort bier, de datum en de 
toevoeging OJB. Dat vereist een toelichting. “OJB staat 
voor Opa Jan Bier, zo noemen mijn kleinkinderen de bie-
ren die ik maak, dus op elk etiket staan die letters. Dat heb 
ik ze moeten beloven.”

Inmiddels slokt zijn hobby behoorlijk wat tijd op. Naast 
het brouwen is Jan zelf voorzitter geworden van de WW-
BLG en geeft hij cursussen en voorlichting. Ook staat hij 
op braderieën, onder andere op onze eigen Stroskerkse 
Dag en het Bierfestival in de Abdij in Middelburg. Daar 

Wim Dekker
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enthousiasmeert hij de geïnteresseerden om zelf bier te 
gaan brouwen. Het Gilde houdt zelfs wedstrijden, waar de 
deelnemers hun bier laten keuren op kleur, smaak en al-
coholpercentage. Voor de winnaars lonkt er wellicht een 
commerciële toekomst.   

Eindelijk proeven

Aan het eind van een leerzame ochtend, breekt dan mis-
schien wel het belangrijkste moment aan, het keuren van 
het eindresultaat. Het proeven dus. Van de achttien liter 
heeft Jan precies 54 flesjes met een Blonde Leffe gevuld. 
Mijn teleurstelling is groot wanneer hij vertelt dat er nog 
een nagisting op de fles nodig is alvorens dit bier gedron-
ken kan worden. Dan maar een Skuumkoppe van een 
eerder brouwproces proberen. Volgens zijn berekening 
zou deze 5,8% alcohol moeten bevatten. “Die is net on-
der de 6% en mag daarom ook vóór de middag worden 
geproefd”, vertelt hij met een knipoog. Hij schenkt het 
ambergele vocht uit in twee kleine glaasjes. Hoewel oor-
spronkelijk afkomstig van Texel, is dit een rasecht Walchers 
biertje. Hier hebben we tenslotte dezelfde witte koppen 
op de golven waaraan het bier zijn naam ontleent. We 
proeven hints van karamel en abrikoos met een romige, 
licht zoete afdronk. Uitermate smaakvol bier met karakter 
én gebrouwen in Serooskerke. Krijgt u ook zin in zo’n lek-
ker biertje van Jan? Ik moet u teleurstellen, ze zijn niet te 
koop maar louter bestemd voor eigen gebruik. En….zoals 
ik zelf mocht ervaren, om nu en dan eens weg te geven. 

Dodenherdenking 4 mei 2022
Programma Dodenherdenking woensdag 4 mei 2022

Comité Herdenkingen 4mei-8november

19.15 uur
- Verzamelen bij het monument op het plein bij de Johanneskerk
 19.20 uur
- Herdenking met bloemenceremonieel door de kinderen van Serooskerke, 
- Kranslegging bij het monument
- Aansluitend stille tocht naar de begraafplaats onder het luiden van de klok
19.45 uur
- Toespraak door de vertegenwoordiger van de gemeente Veere
- Voordracht
- Last Post
20.00 uur
- Twee minuten stilte
- Wilhelmus
- Kranslegging bij het oorlogsmonument op de begraafplaats
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Nicolas Nedea: “Ik heb heel veel energie”
Bert Geleijnse

In onze rubriek “jongeren in Serooskerke” spreek ik dit 
keer met de twaalfjarige Nicolas Nedea. Hij zit op zijn 
gemak tegenover me op de grote bank en praat met en-
thousiasme over zijn hobby’s en toekomstdromen. Nico-
las kan ook in het Roemeens uit de voeten. Zijn ouders 
zijn van Roemeense afkomst, maar wonen hier al jaren.

“Nou ja, ik ben geen bijzonder mens” zegt Nicolas, als ik 
hem vraag wat hij over zichzelf zou willen vertellen, “maar 
ik sta wel in de krant!” Moeder Gabrielle heeft inmiddels 
het artikel uit de PZC tevoorschijn gehaald. Daarop staat 
Nicolas prominent op de foto met rapper Cycz oftewel 
Bram Mvambanu, van wie hij het dagboek van Anne Frank 
krijgt. Met hem alle leerlingen van de groepen 7 en 8 van 
de basisscholen op Walcheren en de Bevelanden.

Of hij het dagboek helemaal zal lezen, is wel even de vraag, 
want -eerlijk gezegd- hij is eigenlijk geen lezer. Daarvoor 
heeft hij te veel energie, hij voetbalt liever bij zijn club 
vv Serooskerke. Daar speelt hij op het middenveld en dat 
doet hij -dat mag hij toch wel van zichzelf zeggen- bepaald 
niet slecht.

Vrolijk

Ik krijg een uitleg over zijn rol als middenvelder, zoiets als 
Frenkie de Jong, zich vrij spelen en dan een mooie pass 
geven richting voorhoede. Hij doet het graag, maar dat is 
niet altijd zo geweest. Tijdens de corona crisis is hij ermee 
gestopt, hij vond het niet meer leuk. Zijn opa heeft hem 
echter zover gekregen, dat hij weer is begonnen. Daar 
waren ze op de vereniging ook blij mee, ze hadden hem 
gemist als teamlid met zijn enthousiasme en optimisme. 

Nicolas: “Ik ben eigenlijk altijd vrolijk en probeer de moed 
erin te houden. Als we bij het voetballen in de rust achter 
staan, dan zeg ik tegen de jongens “kom op, we gaan  win-
nen” Ik houd niet van trieste gezichten.” 

Energie en vrolijkheid neemt hij ook mee naar school. 
“Maar ik kan als het moet me ook goed concentreren en 
rustig zijn tijdens de les, hoor. Alleen in de pauze kan nie-
mand me tegenhouden. Ik heb gewoon heel veel ener-
gie.” 

Leren en in de boeken zitten zijn niet zijn favoriete bezig-
heden, maar als hij er hard voor werkt, kan hij wellicht 
naar de mavo, denkt hij.

En dan? “ Ik wil graag een digitaal platform maken met vi-
deo’s over games en dan daarmee beroemd worden en ik 
wil rapper worden. Stoere woorden, beetje harde teksten 
en showen met je Rolex en zo.”  

Maar dat is allemaal niet zo makkelijk te bereiken, want 

je moet ook veel geld hebben om goede clips te kunnen 
maken. In ieder geval heeft Nicolas al zijn eigen YouTube 
kanaal met filmpjes over games, zoals Fortnite. Hij vertelt 
er enthousiast over en gebruikt daarbij ook net zo makke-
lijk vaktermen als ‘content’ en ‘editen’.  

Glijbaan, trampoline en pannaveldje

En wat vindt hij nu als energieke twaalfjarige van het wo-
nen hier op Serooskerke?

“Ik vind het wel leuk om hier te wonen, maar eigenlijk 
is er voor ons niet zoveel te doen. Er zouden wat leuke-
re, beetje gevaarlijke dingen en constructies voor oudere 
kinderen moeten zijn, want we kijken echt wel uit, hoor.”

De skatebaan hier is niet echt van ‘wauw’ en in het zwem-
bad mag je ook niet zoveel, omdat het dan niet veilig zou 
zijn. Als het aan Nicolas ligt worden er leuke dingen ge-
bouwd voor hem en zijn leeftijdgenoten: glijbaan in het 
zwembad, trampoline, springkussen, pannaveldje. Maar 
ja, dat kost geld.

Moeder Gabrielle: “in Roemenië huren ze een bus als een 
voetbalteam een wedstrijd uit moet spelen, dan gaan 
niet alleen de kinderen, maar ook alle ouders mee. Heel 
gezellig. Het zou ook hier makkelijker met vervoer ge-
maakt moeten worden, zodat kinderen aan activiteiten 
op de andere dorpen mee kunnen doen.”

Voor de filmpjes van Nicolas, zie zijn YouTube kanaal 
Tech_Nico

Jongeren in SerooskerkeJongeren in Serooskerke
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Jaap Boon

Op vrijdag 29, zaterdag 30 en zondagmiddag 31 juli a.s. 
wordt voor de 17e keer Kunst- en Cultuurroute Midden 
Walcheren (KCRMW) gehouden. 

Voor deze KCRMW zijn wij op zoek naar binnen-locaties 
waar exposanten hun kunstwerken kunnen demonstre-
ren. Denk hierbij aan een lege ruimte, een schuur of een 
serre.  Vooral ruimtes met wanden waar schilderijen, te-
keningen of foto’s kunnen worden opgehangen zijn wel-
kom. Eventueel valt ook te denken aan ruimtes waar schil-
derijen op schildersezels tentoongesteld kunnen worden.

Deze locaties moeten liggen in Serooskerke, Grijpskerke, 
Gapinge en het noordelijk gedeelte van Sint Laurens. In-
woners met een mooie tuin waar beelden geëxposeerd 
kunnen worden, zijn ook van harte welkom.

Neem om een indruk te krijgen eens een kijkje op de web-
pagina: https://www.kcrmw.nl/impressie-2021-1.html

Ook kunnen wij musici, dichters, woordkunstenaars of 
verhalenvertellers weer een podium bieden op diverse lo-
caties van de route. Denk hierbij aan de kerken in Seroos-
kerke, Grijpskerke en Gapinge.

Als u iets voor ons kunt betekenen, stuur dan een e-mail-
tje naar: info@kcrmw.nl  of bel 0655334671 voor meer 
informatie.  

Voor een eerste kennismaking van wat er te zien is: 

www.kcrmw.nl

17e Kunst- en Cultuurroute Midden Walcheren
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17e Kunst- en Cultuurroute Midden Walcheren
Izaäk Geschiere

Duinvorming aan de Kadetweg?    

Wat is dat toch met dat stuk grond bij de manege naast 
de N57? Soms draait er een kraan, komen er wagens 
met grond aan en dan is het weer stil. Een jaar geleden 
blaften er nog honden.

Navraag leert dat het stuk grond van 6000 m2 eigendom 
is van Jeroen van de Lindeloof, van MakelaarshuisZeeland 
in Grijpskerke. Hij is ook gediplomeerd natuurboer. Het 
begon als een hobby: een ver familielid had een kudde 
Galloway runderen en Jeroen houdt van natuurbeheer 
en een stukje eerlijk vlees. In 2014 kocht hij zijn eerste 
Galloway runderen, en pachtte hij een aantal hectaren 
natuurgebied. De hobby is wat uit de kluiten gewassen: 
inmiddels heeft hij zo’n 70 runderen lopen in natuurgron-
den, voedselbossen, op dijken en op de Lemmerplaat in 
het Veerse meer. Galloway runderen zijn een slag kleiner 
dan Schotse Hooglanders en zijn hoornloos. Ze zijn zeer 
geschikt om natuurgebieden open te houden, te begra-
zen, ze zijn bijvoorbeeld niet vies van de berenklauw, een 
kruid dat wel 2 meter hoog kan worden. Het staat dicht 
bij het oerbeest en blijft zomer en winter buiten. Jeroen’s 
runderen zijn de enige in Zeeland.  De nieuwsgierige wan-
delaar heeft er de afgelopen jaren verschillende kunnen 
zien bivakkeren in het tweehectaren bos tegenover de 
manege. 

Terug naar dat stukje eerlijk vlees. De stieren gaan uitein-
delijk voor de bijl. Als het gras en de kruiden in de groei-
zame periode zijn gekort, kunnen de volgroeide stieren 
worden geslacht. Jeroen tipt de mensen die graag een 
stuk natuurvlees willen kopen. De slacht vindt plaats in 
Sint Annaland. 

En wat gaat er gebeuren met die 6000 m2 en die berg 
grond? Dat duin komt echt uit de duinen: het is afgegra-
ven vruchtbare grond uit Oranjezon. Daar moet het schra-
le zand weer terugkomen op een aantal plaatsen.

In principe is het de bedoeling dat met die berg onder 
andere het laag gelegen stuk grond bij de manege wordt 
opgehoogd. Daarna ligt het voor de hand om er grasland 
van te maken voor de productie van hooi. Maar als de 
nood aan de koe komt kan er ook een afrastering worden 
geplaatst en kunnen er runderen worden gehuisvest

En wie weet dienen zich andere mogelijkheden aan. Je-
roen van de Lindeloof blijft een ondernemer....we zullen 
het zien.

Langs de N57Langs de N57
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Izaäk Geschiere

’t Bos

Eind 2020 werden Coen en Juliënne Koppejan de trotse 
eigenaren van het 2 ha plan aan de Kadetweg. Op de 
veldnamenkaart staat het vermeld onder de naam ’t Bos. 
Samen met hun twee kinderen wonen ze nu daar in een 
tijdelijk huis samengesteld uit een paar kantoorunits.  

Ongeveer 50 jaar geleden kregen op diverse plaatsen op 
Walcheren stukken landbouwgrond van 2 ha groot een 
nieuwe bestemming. Er mocht een landhuis op worden 
gebouwd en er moest bos worden aangeplant. Dat ge-
beurde ook aan de Kadetweg. De eerste eigenaar van de 
grond had plannen om er een huis neer te zetten. Daarom 
werd er in 1973 al riolering aangelegd evenals aansluitin-
gen voor elektra, water en gas. Maar daar bleef het bij 
en de daaropvolgende eigenaars konden blijkbaar geen 
serieuze bouwers vinden. Coen en Juliënne zijn de vierde 
eigenaar en nu gaat het er echt van komen! De gaslei-
ding kan komen te vervallen want in het huis dat ze gaan 
bouwen zal geen gas meer worden gebruikt. Het huis zal 
voorzien worden van zonnepanelen en zal energieneu-
traal gebouwd worden, zoals de BENG-eisen beschrijven. 

Coen en Juliënne waren niet specifiek op zoek maar ze 
wilden wel “wat groter” gaan wonen en iets vrijstaand. 
Coen: “En toen kwam dit op ons pad en als je zoiets wilt 
moet je niet wachten tot je vijftig bent.”

Hun nieuwe tuin is ook “wat groter”, het is een bos waar 
al 50 jaar lang geen onderhoud is gepleegd. Begin 2021 
jankten de eerste kettingzagen, ze pauzeerden tijdens het 
broedseizoen, jankten daarna nog een paar maanden en 
zijn nu gestopt. De expert van Staatsbosbeheer die des-
kundig advies gaf en met zijn spuitbus de bomen mar-
keerde die konden worden omgezaagd is voorlopig tevre-
den.  Sommige bomen zijn zo omvangrijk dat ze kunnen 
worden gebruikt om er planken of palen van te zagen. 

Blijft over een gro-
te stapel hout dat 
de houtkachel in zal 
gaan. Blijft ook over 
een fraai bos met 
een grote variatie 
aan bomen die nu 
de ruimte krijgen 
om verder te ont-
wikkelen. Niet gek, 
een wandelingetje 
door je eigen bos 
om te ontdekken 
waar het nest van 
de buizerd zit die je 
rond ziet cirkelen of 
waar de bonte specht steeds aan het kloppen is. 

De welstandscommissie heeft zich gebogen over hun 
aanvraag om een landhuis en een schuur te bouwen en 
heeft het plan goedgekeurd. Er komt een grote schuur, 
met de lange gevels gepotdekseld en de kopse kanten 
gemetseld. Het huis wordt uitgevoerd in een Kempische 
bouwstijl en in houtskeletbouw, wat betekent dat het in 
stukken vanuit de Hondegemseweg zal worden aange-
voerd en dat de buitenmuren worden gemetseld, nadat 
het dak is geplaatst.  Coen gaat het samen met familie 
en vrienden bouwen. Hij heeft de kennis en kunde want 
hij heeft zijn eigen bouw- en timmerbedrijf. Op de vraag 
wanneer ze denken hun nieuwe stulpje te kunnen be-
trekken antwoord Juliënne: “Pfffff, het is een meerjaren 
project maar het streven is over drie jaar.” Coen: “De tuin 
zal dan nog niet zijn aangelegd en dan moeten we ook 
weer het bos in.”

Langs de N57Langs de N57
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Izaäk Geschiere

Een heel nieuwe buis

Nee, de N57 wordt niet verbreed en de rotonde 
wordt ook nog niet aangepakt. Aannemingsbedrijf De 
Voogd-Grijpskerke B.V. is druk in de weer met graafma-
chines, hijskranen en buizen. Het bedrijf legt een nieu-
we waterleiding aan. 

Er komt een nieuwe leiding vanaf de Noordweg in Sint 
Laurens, via de Van ’t Hoffweg, daarna parellel aan en 
onderdoor de N57 om bij de Wilgenhoekweg, naast de 
rotonde waar De Voogd al een poos aan het graven is, 
weer aan te sluiten op de bestaande transportleiding. De 
opdrachtgevers zijn Evides en DNWG. Niels van Belzen, 
uitvoeder in dienst van De Voogd praat me bij. “We gaan 
er ruim een half jaar over doen.” 

Er loopt nu een leiding van Asbest Cement met de Wil-
genhoekweg mee naar Sint Laurens en die moet worden 
vervangen. Dat betekent dat er eerst een nieuw leiding 
wordt aangelegd die aansluit op de transportleiding die 
loopt naar het pompstation in Oranjezon. Dat pompsta-
tion wordt gebruikt als “bufferstation” dat nodig is in 
de zomer als Walcheren veel meer inwoners herbergt 
die drinkwater gebruiken. Dat water komt niet meer uit 
de duinen maar uit de regio Huijbergen/Ossendrecht. 
De ene leiding op de zelfde plaats vervangen door een 
nieuwe, kan niet want de watertoevoer moet uiteraard 
gehandhaafd blijven. Niels: “Nu zal het maar een paar da-
gen duren om nieuw aan te sluiten op bestaand.”

Aanleggen houdt in graven en boren. Er zijn drie borin-
gen van samen ongeveer 1 kilometer lang onderdoor 
de N57 en de watergang uitgevoerd. Een boorgat heet 
boortunnel in het jargon en heeft een doorsnee van 600 
mm. Er wordt eerst voorgeboord met een boor met een 
doorsnee van 150 mm. Daarna wordt dat gat “geruimd”, 
ruimer gemaakt dus. Die boortunnel zakt niet in elkaar 
want de boorkop spuit vloeibaar Betoniet, een soort klei-
mengsel, om zich heen. Dat spul verstevigt de wand van 
de  tunnel en voorkomt instorten.  Het overbodige vloei-
bare mengsel dat uit het boorgat stroomt wordt direct 
gerecycled en afgevoerd en voor een deel weer gebruikt. 
De boortunnel onder de N57 ligt op circa 13 meter onder 
het maaiveld! Op die diepte is er geen klei 
meer te bekennen. Vanaf 3 meter tot 24 
meter diep ligt er een dikke laag zand over, 
of beter gezegd, onder de hele lengte van 
het traject. Zeezand!

De nieuwe buis is van staal met een cementen bekleding 
aan de binnenkant en heeft een doorsnede van 406 mm. 
De buis is ingepakt in een kunststoffen coating ter be-
scherming. Als de nieuwe leiding in gebruik is genomen, 
worden de oude AC buizen opgegraven en ingepakt afge-
voerd. Niels: “Anders zou er gewoon teveel troep in de 
grond achterblijven.” Als alles volgens planning verloopt, 
zal er eind juni drinkwater door de nieuwe stalen buizen 
stromen. Een leuk klusje waarbij heel wat komt kijken! 

’t Bos

Langs de N57Langs de N57
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Bert Geleijnse

Elektrisch fietsen? Trap wel even wat langer.

Op mijn fietsje van Serooskerke naar Middelburg: ik heb 
windje tegen maar probeer toch door te trappen. Dan 
zoeft mij geluidloos en zonder bellen een fietser voorbij, 
de rug kaarsrecht, niet op of omkijkend en moeiteloos 
trappend, de tegenwind lijkt niet te deren.  Het brood-
trommeltje achterop bevestigt mijn vermoeden: een 
e-bike.

E-bikes: ze bepalen steeds meer het verkeersbeeld, ook in 
ons dorp. Ga op een zomerse dag een fietstochtje maken 
over Walcheren en je komt vooral elektrische fietsen te-
gen in alle soorten en maten tot stoere e-mountainbikes 
toe. En het zijn echt niet alleen peddelende ouderen. Ik  
signaleer opvallend veel fit ogende veertigers en vijfti-
gers. Wat moeten die in vredesnaam op een elektrische 
fiets vraag ik me af.

Luie mensen?

Elektrisch fietsen zal over een aantal jaren net zo vanzelf-
sprekend zijn als de afstandsbediening van mijn televisie 
nu is. 

Om eerlijk te zijn: ik ben enigszins allergisch voor het fe-
nomeen e-bike. Ik zie het als de exponent van een ge-
mak-cultuur, die mensen er toe brengt steeds minder te 
bewegen of zich fysieke moeite voor iets te getroosten.   

Maar is die allergie wel terecht?  Ben ik niet een oude 
zuurpruim, die e-bikers ongenuanceerd wegzet als luie, 
gemakzuchtige mensen? 

Ik besluit argumenten voor en tegen op hun waarde te 
schatten en lees een aantal artikelen die daarover gaan. 
Steevast kom ik op hetzelfde uit: vanuit welk gezichtspunt 
redeneer je en vooral hoe gebruik je een e-bike?

Natuurlijk is een e-bike een uitkomst als je vanwege je 
gezondheid niet of minder goed op de gewone fiets weg 
kunt: problemen met longen, hart, heupen of knieën. Al-
les beter dan thuis zitten, je blijft tenminste in beweging.

Ook is de  e-bike winst voor het milieu, als je daardoor 
auto voor woon-werkverkeer kunt laten staan.

En hoe prettig is het niet, als je fris op een afspraak aan-
komt in plaats van bezweet en buiten adem omdat je te-
genwind had. Overigens: op een e-bike heb je het wellicht 
kouder dan op een gewone fiets en je wordt evengoed 
nat als het regent.....

Duwtje in de rug

Maar stel nu dat je al jaren probleemloos op een gewo-
ne fiets rijdt en dan toch besluit een e-bike aan te schaf-
fen. Comfortabel toch: altijd een duwtje in de rug en niet 

meer zwetend ergens aankomen. Maar hoe zit het met 
je conditie?

Ik lees in het AD van 25 september 2021 over een on-
derzoek gedaan met medewerking van de Universiteit 
Twente. Een verslaggever fietste in een gecontroleerde 
omgeving drie korte ritjes met een gelijke snelheid (21-
22 km/u). Dat deed hij met een e-bike in turbostand, met 
een e-bike in tourstand en met een stadsfiets. Intussen 
werden de opname en afgifte van zuurstof gemeten en 
het energieverbruik berekend. Met een normale fiets 
was dat 8,34 kcal/min, met een e-bike in tourstand 5,61 
kcal/min en met een e-bike in turbostand 4,34 kcal/min. 
De conclusie: "Om conditie te verbeteren is elektrische 
fiets volkomen nutteloos."  Stap na lange tijd maar weer 
eens op een gewone fiets, het lijkt wel of je niet vooruit 
komt, weg conditie, dank zij de e-bike.

"Niet waar", zegt een Europees onderzoek, uitgevoerd 
onder 10.000 mensen uit zeven Europese steden, "de 
elektrische fiets is zelfs gezonder dan de gewone fiets." 

De reden is simpel: e-bikers pakken vaker de fiets en leg-
gen gemiddeld meer kilometers af. 

Met een kwart meer kilometers dan normaal zit je met 
je e-bike op hetzelfde niveau van inspanning als met zo'n 
'gewone' fiets, lees ik. 

Dus, beste pedaleur, ruilt u uw vervoermiddel in voor een 
e-bike? Ga dan wel méér en verder fietsen dan u voor-
heen deed, wilt u tenminste uw conditie op peil houden. 
Dat betekent in het weekend het rondje Walcherse dor-
pen van 60 km met 15 km verlengen en als het kan de 
trapondersteuning in de eco-stand. Wellicht kom ik u 
op mijn 'gewone' fiets tegen. Samen lekker bouwen aan 
conditie.

Veel te hard
"Begrenzen tot een maximale snelheid van 15 km!", 
zegt fysiotherapeut Ko Meijers resoluut. 

Hij kijkt naar de risico's met name voor de oudere e-bi-
kers. "Je reactiesnelheid wordt minder en je beweegt 
je minder soepel. Daar komt nog bij, dat e-bikes in ver-
houding loeizwaar zijn. Die dingen gaan veel te hard en 
de vraag is of je als oudere dan nog voldoende controle 
hebt bij onverwachte situaties. 

Natuurlijk, voor mensen met hart of luchtwegproblemen 
of slechte knieën, is een e-bike een oplossing, dan be-
weeg je in ieder geval en kom je buiten. Zorg dan wel dat 
je veilig fietst en pas je snelheid aan aan je mogelijkhe-
den."
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Los daarvan: Ko is kritisch over e-bikes en vraagt zich af: 
waarom zou je een e-bike nemen als je het nog goed af 
kan met een gewone fiets. Dat geldt zeker voor jongeren, 
die ook al steeds meer gebruik maken van een e-bike. Het 
lijkt makkelijk, maar je bouwt er geen conditie mee op. 
Het wordt er niet veiliger op op de fietspaden en hele-
maal niet met die speedpedelics (snelle e-bikes).

Dus wat Ko betreft: aanschaf zo lang mogelijk uitstellen, 
tenzij het niet anders kan. En dan vooral die snelheid om-
laag.

Fietsbeleving
In de rijwielshop De Driehoek van Stefan Walhout staan 
voor het merendeel e-bikes.

“Vroeger,” zegt Stefan "was de verkoop van gewone fiet-
sen de regel en was het bijzonder als iemand een e-bike 
bij me kocht. Nu is het eerder andersom." 

Het geeft wel aan, welk een vlucht de verkoop van e- bikes 
heeft genomen. Aanvankelijk waren het vooral ouderen 
die een e-bike kochten , nu 
is de klantenkring in leeftijd 
veel breder geworden.

Het grote pluspunt van de 
e-bikes vindt Stefan, dat 
mensen daardoor minder 
snel de auto pakken. Dat 
hoort hij ook terug van de 
klanten. Hij onderkent wel 
dat een e-bike je ook in ze-
kere zin lui kan maken en 
je daardoor minder actief 
bent dan op een gewone 
fiets. Echtgenote Esther 
vult als ‘ervaringsdeskundi-
ge' (zij fietst ook elektrisch) 
aan: " Je moet daarom ver-
standige keuzes kunnen 
maken, net zoals je dat ook 
doet bij gezonde voeding. 
Dus pas ik mijn snelheid 
aan en ook rijd ik heel vaak 
met minimale traponder-
steuning, waardoor ik toch 
inspanning moet leveren. 
Ik merk dat ik nu veel meer 
de fiets pak dan vroeger. 
Waar ik eerder het ontzag 
om aan het eind van dag 
nog een keer naar Middel-
burg te fietsen en dus dan 
de auto pakte, neem ik nu 
de e-bike."

Stefan vertelt dat de elektrische fietsen in de loop der ja-
ren sterk verbeterd zijn, meer stabiliteit, maar ook meer 
-zoals hij dat noemt- 'fietsbeleving'. "Het is echt niet zo, 
dat je geen inspanning hoeft te leveren, zeker als je hem 
in de eco-stand zet en als er dan nog tegenwind staat 
moet je echt wel wat doen".

Een misverstand wil Stefan ook wel uit de weg ruimen: 
"De e-bike is weliswaar duurder, maar ik zie de reparaties 
in de werkplaats afnemen. Ik krijg meer gewone fietsen 
dan e-bikes in reparatie. Laatst moest ik een ketting en 
derailleur vernieuwen, De e-bike had 19.000 km gelopen. 
Dat ligt bij een gewone fiets wel anders. De mechanische 
delen slijten sneller dan bij een e-bike, waar de motor 
meer meehelpt." 

Stefan weet nog een winstpunt te melden: "Ouderen blij-
ven langer actief op de fiets. Ook als er wat meer wind 
is, gaan ze er toch op uit. Walcheren is een ideaal eiland 
voor de e-bike: mooie dorpen binnen handbereik en.. 
(met een grijns) altijd wind."

Ik mag nog even een e-bike proberen. Na instructie door 
Stefan snel ik op turbo-stand door de straat, dat fietst 

inderdaad lekker, maar bij 
25 km wordt de snelheid 
wel begrensd. Ik houd het 
toch maar bij mijn sportfiets,  
daar zit geen andere begren-
zer dan mijn conditie op....

     

E-bike les
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Samen werken aan de Woongaard
Bert Geleijnse

Op een mooie zonnige dag heb ik afgesproken met Finy 
Consten en Kees Musters uit Middelburg, toekomstige 
bewoners van de Woongaard. Ik wil graag weten waar-
om ze voor het woonproject hebben gekozen en hoe 
ze tegen deze manier van collectief wonen aankijken.  
“Kom dan naar de Woongaard toe”, zei Finy spontaan 
bij het maken van de afspraak “dan laten we je het gelijk 
zien.”

Bij de ingang zit Kees al op me te wachten en hij begint 
maar direct met de rondleiding. 

Er komen 25 woningen, verdeeld over 9 eenheden. Die 
eenheden liggen min of meer als een cirkel rond het cen-
trale gebouw. “Kijk”,wijst Kees, “hier komen wij te wonen. 
Het mooie is dat alle huizen op het zuiden liggen, dus ook 
allemaal zonnepanelen krijgen en we zijn natuurlijk van 
het gas af. Voor ons huis komt de gemeenschappelijke 
tuin en de vijver.” Bij dat laatste begint hij, bioloog van 
beroep, echt te glimmen. “Moet je voorstellen, kikkers, 
waterplanten...” 

Finy voegt zich bij ons en met veel enthousiasme vertel-
len ze over hun nieuwe woonsituatie. Ze woonden in een 
groot monumentaal pand in het hartje van Middelburg, 
omringd door horeca en ander uitgaansleven. Bepaald 
geen rustige plek. Bovendien werd het huis, toen hun 
dochter de deur uit was, wel erg ruim bemeten.

Met de pensionering in het vooruitzicht (hij, bioloog 
en onderzoeker aan de universiteit, zij psychologe en 
schoolmaatschappelijk werker bij Scalda) dachten ze na 
over hun wonen in de toekomst: weg uit de drukte en het 
lawaai van de binnenstad, meer naar buiten, kleiner huis 
met een tuin om in de natuur bezig te zijn.

Het initiatief 
de Woongaard 
wekte nieuws-
gierigheid, ze 
gingen op on-
derzoek, gaan-
deweg wer-
den ze steeds 
enthousiaster 
en het besluit 
viel: we gaan 
meedoen. 

Privacy

Nu is wonen 
in de Woon-
gaard ook een 
vorm van sa-
men doen: 
een project, 
waarbij de be-

woners letterlijk en figuurlijk samen een wijk bouwen en 
straks ook een gemeenschappelijke tuin en gezamenlijk 
gebouw hebben met gemeenschappelijke voorzieningen 
zoals een keuken en een hobbyruimte. Hoe kijken ze daar 
tegen aan?

Kees: “Op zich ben ik niet wat je noemt een groepsmens. 
Ik vind het ook heerlijk om op mezelf de dingen te doen, 
die ik graag doe. Het mooie vind ik dat dat hier kan. Zo 
kan ik toch mijn bijdrage aan het geheel leveren.” Voor 
hem is de grootte van de groep bewoners dan ook pre-
cies goed.

Finy vult aan: “Het is erg leuk om hier met elkaar din-
gen op te bouwen, maar we vinden onze privacy ook erg 
belangrijk. Die behoefte aan privacy wordt hier ook er-
kend. In een andere woongroep die we bezochten werd 
verwacht dat je aan dagelijkse gezamenlijke activitei-
ten of bijeenkomsten meedeed. Dat is hier niet zo. Het 
is bovendien een  gemengde groep  van alle leeftijden, 
kinderen, volwassenen, ouderen. Bij een van de deelne-
mende gezinnen is onlangs een baby geboren en een an-
dere baby is op komst. Zo’n gemengde groep heeft onze 
voorkeur boven een woongemeenschap van alleen maar 
ouderen.”
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Bibliotheek en tuin

Wat gaan ze doen binnen de Woongaard? Kees: “ Ik ga 
de bibliotheek opzetten in de gemeenschapsruimte en 
daar ook een aantal eigen boeken neerzetten. En dan na-
tuurlijk de vijver en de tuin.” Finy: “Ik ga ook met de tuin 
aan de gang. Daarnaast ben ik een echte wandelaar. Dus 
veel in de omgeving lange wandelingen maken, wellicht 
samen met andere wandelliefhebbers uit de Woongaard. 
Dat lijkt me erg leuk.” 

Wandelen in dezelfde omgeving wordt op de duur toch 
wel wat saai, opper ik. Kees (beetje streng) : “Wanneer 
je dezelfde route loopt, ga je steeds meer zien, maar dan 
moet je wel je ogen goed openhouden.”

Kinderen en kleinkinderen vinden het alleen maar mooi, 
dat Finy en Kees hier gaan wonen. Finy (lachend) : “Onze 
dochter zag het al helemaal voor zich, een mooie logeer-
plek voor de kleinkinderen.”

Workshop boomsnoeien

Samen met Finy en Kees loop ik over het terrein. Er wordt 
hard gewerkt door Jos en Frits, mannen van het eerste 
uur van de Woongaard. Ook bij hen is het enthousiasme 
duidelijk merkbaar (trouwens ook hun gastvrijheid: dank 
voor de koffie en gevulde koek!).  

Kees wijst op de ‘fundering’ van de gebouwen die nu nog 
zichtbaar is, het zijn pilaren gevormd door op elkaar ge-
metselde stoeptegels. “Tegenwoordig halen veel mensen 
die uit de tuin als milieumaatregel. Die halen we dan op. 
Op deze manier recyclen we de tegels. Het spaart ook 
weer geld uit.”

Elders op het terrein ligt nog een grote berg oude keien, 
afkomstig van een Meliskerkse boerderij. Kees: “We moe-
ten nog bekijken, hoe we dit ergens kunnen inpassen.”

We lopen de boomgaard in, althans het resterende per-
ceel, dat nu eigendom is van de Woongaard. Finy vertelt, 
dat ze binnenkort een workshop boomsnoeien krijgen van 
Piet Cevaal, de voormalige eigenaar van de boomgaard.

Geen eilandje

Het is duidelijk met hoeveel plezier Finy en Kees de han-
den uit de mouwen steken om dit nieuw stukje Seroos-
kerke samen met anderen te realiseren. Dat dit nieuwe 
stukje niet een  eilandje op zich moet worden, is voor hen 
wel duidelijk. Kees: “Het risico zit er wel enigszins in dat 
de Woongaard als een aparte groep beschouwd wordt. 
Maar we willen gewoon een open wijk binnen het dorp 
zijn.” Finy: “Eigenlijk zou hier nu een bushalte moeten ko-
men, want er komen nu in een keer veel nieuwe dorpsbe-
woners bij.”

Tijd om het gesprek af te ronden, ze moet nog het een en 
ander sjouwen. Finy loopt met me mee naar de ingang 
met de plattegrond van de Woongaard. “Kijk”, wijst ze aan 
“hier zou een overgangstrookje tussen de huizen en de 
gemeenschappelijke tuin kunnen komen. We denken er 
nog met z’n allen over na. Zo’n stukje privé grond is toch 
wel fijn.”  

“Privacy als uitgangspunt voor samen dingen doen, zo-
iets?”, vraag ik. Ze knikt.
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Nieuws uit het Oude Brandspuithuis
Wim van Haveren

In deze Waker kunnen we weer een aantal leuke zaken 
vanuit het Brandspuithuis met u delen.

Uitbreiding expositieruimte bijna gereed!

In april wordt de laatste hand gelegd aan de gevel van de 
extra expositieruimte. Dankzij M&C en de bijdrage van de 
Gemeente Veere en de RABO bank kon dit worden ge-
realiseerd. De herinrichting wordt daarna ingezet en de 
officiële opening volgt later.

Collectie

De expositie over de Bescherming Bevolking 
(B.B.) is uitgebreid en heeft nu de titel " Jaco-
bus, Ries en René, de mannen van de B.B." ver-
noemd naar de directeur Jacobus den Boer, en 
medewerkers Ries de Visser en René Schalkens.

Als aanvulling op het emaillen bordje van  de 
EHBO vereniging uit Serooskerke van oud lid 
Mevr. Meijers is er, door de op 1 maart opgehe-
ven EHBO vereniging in Oostkapelle, een histo-
risch zuurstoftoestel  beschikbaar gesteld.

Door een oud brandweer collega uit Vlissingen 
werden diverse voorwerpen beschikbaar ge-
steld.

Koude Oorlog in de media

Met de actuele gebeurtenissen in de wereld is 
er steeds meer aandacht voor de "Koude Oor-
log" en de rol van de Bescherming Bevolking 
(B.B.) daarin. Op 22 en 23 oktober zal er in de bunker bij 
Erfgoed Zeeland aan de Looierssingel in Middelburg aan-
dacht aan worden besteed. Omdat Het oude Brandspuit-
huis over een bijzonder collectie B.B. materialen beschikt, 
wordt daar gebruik van gemaakt. Meer informatie vindt u 
op de daarvoor opgezette website: pa60cuba.nl

Steun politieke partijen Veere

Tijdens het verkiezingsdebat van 8 maart in Serooskerke 
spraken de vertegenwoordigers van alle politieke partijen 
in  Veere hun steun uit voor Het oude Brandspuithuis! Een 
mooie opsteker!

Brandweerwedstrijden in Serooskerke

Zaterdag 9 april was Het oude Brandspuithuis geopend 
voor o.a. collega's die deelnamen aan de brandweerwed-
strijden in Serooskerke.

Archeologiedagen

Het oude Brandspuithuis is tijdens de Nationale Archeolo-
giedagen op 17 en 18 juni 2022 van 13 -17 uur geopend. 
We brengen het verleden tot leven met een tentoon-
stelling over archeologie en de speurtocht naar de echte 
goudschat.

Jaarmarkt

Zaterdag 2 juli is Het oude Brandspuithuis tijdens de Jaar-
markt van de actieve Ondernemersvereniging Seroosker-
ke natuurlijk open!

Kunst- en Cultuurroute Midden Walcheren

Op 29, 30 en 31 juli nemen we deel aan een bijzondere 
Kunst en Cultuurroute Midden Walcheren.

Schoolvakanties

Tijdens schoolvakanties regio zuid is Het oude Brand-
spuithuis open van dinsdag tot en met zaterdag van 13 
-17 uur.

Buiten de schoolvakanties elke woensdagmiddag (muv 
feestdagen) van 13 -17 uur en op afspraak op andere da-
gen/avonden!

We wensen u een 
fijne zomer en wat 
ons betreft: 

Tot ziens!

SEROOSKERKE

tentoonstelling archeologie en speurtocht
naar de goudschat

het verhaal van een echte goudschat in
Serooskerke

17 en 18 juni 2022
Het oude Brandspuithuis Serooskerke
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Balans per 31 december 2021  
  
 EURO 

  
Activa  
  
Liquide middelen  
Rabobank rekening-courant 3.733,28 
Rabobank internet spaarrekening 5.501,19 
Nog te ontvangen subsidie 1.689,60 
   
Totaal 10.924,07 

  
  
Passiva  
  
Kapitaal  
Eigen vermogen  4.536,68 
Reserve Dorpsplan  4.004,12 
Reservering overige kosten 1500,00 
Nog te boeken bedragen 883,27 

  
Totaal 10.924,07 

  
  
  
  
Toelichting op de balans per 31-12-2021  
  
Eigen vermogen Dorpsraad  
Saldo 1 januari 2021 3.865,91 
Resultaat 2021 670,77 
Saldo 31 december 2021 4.536,68 

  
 

Dorpsraad Serooskerke 

 
 
 
Resultatenrekening 2021  
    
  2021 2020 
     
Baten    
    
Contributies 3.384,70 3.371,25 
Rente 0,55 0,64 
Subsidie Gemeente Veere 2.622,25 3.678,82 
Rabobank Club Support 508,45 441,12 
Nog te ontvangen subsidie 1.689,60  
   
     
Totaal baten 8.205,55 7.491,83 
     
     
     
Lasten    
     
Vergaderkosten 598,10 256,50 
Waker 2.082,40 2.941,98 
Reservering overige kosten  1.000,00 
Representatiekosten 335,29 125,50 
Kosten administratie/secretariaat 292,13 267,98 
Kosten Website 128,27 90,75 
Projecten  3.212,13 2078,07 
Nog te boeken bedragen 883,27  
     
Totaal lasten 7.534,78 6.760,78 
     
     
     
     
Totaal baten 8.205,55 7.491,83 
Totaal lasten 7.534,78 6.760,78 
Resultaat 670,77 731,05 

 

Dorpsraad Serooskerke 

Uitnodiging jaarvergadering 2022

Uitnodiging voor de algemene jaarvergadering van Dorpsraad Serooskerke op woensdag 11 mei 2022 
in het verenigingsgebouw De Zandput te Serooskerke.

Aanvang 19.30 uur

Agenda
1. Opening
2. Jaarverslag 2021 (bijgesloten in deze WAKER)
 - Werkzaamheden en ontwikkelingen (bijgesloten in deze WAKER)
3. Verslag jaarvergadering 2021 (in de vorige WAKER) 
4. Financieel verslag 2021 (zie hieronder) 
5. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
6. Herverkiezing bestuursleden
7. Dorpsplan Serooskerke, ontwikkelingen
8. Rondvraag (graag punten vooraf inbrengen)
9. Sluiting huishoudelijke vergadering om ca. 20.30 uur
10. PAUZE tot ca. 20.25 uur

Programma na de pauze
11. Presentatie van de gemeente Veere over de ontwikkelingen 
 Serooskerke Oost en de Zandput
12. Ontwikkelingen rond duurzaamheid Serooskerke
13. Vragenronde
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Jaarverslag 2021 Dorpsraad Serooskerke

Beste leden, 

Hieronder volgt het jaarverslag 2021 van de dorpsraad 
Serooskerke, of eigenlijk het halfjaarverslag. Door corona 
beperkingen dateert het vorige jaarverslag van slechts 7 
maanden geleden, september 2021. Destijds werden de 
coronamaatregelen afgebouwd en hoopten we dat we 
weer naar een ‘normaler’ leven terug zouden gaan en el-
kaar weer meer fysiek zouden kunnen zien en spreken. 
Helaas werden we wederom vlug ingehaald door de wer-
kelijkheid en werden we wederom beperkt in het aantal 
fysieke contacten. Nu lijkt het erop dat we voorlopig toch 
echt van de beperkende maatregelen af zijn en laten we 
hopen dat het deze keer zo blijft. 

Zoals reeds vermeld behelst de periode van dit jaarver-
slag in feite maar 7 maanden, maar in deze 7 maanden 
zijn er toch de nodige ontwikkelingen geweest. De ver-
gaderingen van de dorpsraad waren voornamelijk online. 
Onze publieke partners wisten door de ervaringen die we 
de afgelopen 2 jaar hiermee hebben opgedaan gelukkig 
blindelings onze vergaderingen te vinden, evenals ver-
schillende dorpsbewoners en zo hebben de beperkingen 
nauwelijks invloed gehad op onze werkzaamheden.

Inmiddels is men druk bezig met de renovatie van het 
zwembad en hoopt de gemeente dat het zwembad tijdig 
open kan voor het aanstaande zwemseizoen. 

De plannen van Serooskerke-Oost krijgen steeds meer 
vorm, de gemeente heeft de globale plannen toegelicht 
tijdens onze jaarvergadering op 29 september. Wij hopen 
dan ook dat het nieuwe college de plannen, zoals deze 
er in grote lijn liggen, zal doorzetten en hier niet, zoals 
we al eerder hebben meegemaakt, een grote streep door 
zal zetten en een hele andere koers gaat varen. Dit blijft 
natuurlijk onzeker gezien de verkiezingsuitslagen van de 
afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. Wordt vervolgd 
zullen we maar zeggen. Wij zullen ons in ieder geval hard 
blijven maken voor de dorpsbelangen en de plannen zo-
als deze er nu in grote lijn liggen.

Over de verkiezingen gesproken, op dinsdag 8 maart heb-
ben wij als dorpsraad een verkiezingsdebat georganiseerd 
onder leiding van Bert van Leerdam in de Johanneskerk. 
Het was een geslaagde en goed bezochte bijeenkomst en 
we hopen dat u als dorpsbewoner deze avond iets wijzer 
bent geworden en het wellicht heeft geholpen bij uw keu-
ze op wie u moest gaan stemmen. Deze bijeenkomst kon 
gelukkig, door de versoepelingen van de corona maatre-
gelen, zonder beperkingen fysiek plaatsvinden en de bij-
eenkomst was ook online te volgen. Wij kijken terug op 
een geslaagde avond.

Corona is inmiddels alweer behoorlijk naar de achter-
grond gedrukt door een andere crisis die Europa en grote 
delen van de wereld in zijn greep houdt, de Oekraïnecri-

sis. Ook in Serooskerke is er aandacht voor het leed dat de 
bevolking van Oekraïne wordt aangedaan. Inmiddels zijn 
er verschillende initiatieven ontstaan en is er een vervolg 
gegeven aan de oproep die Bert Geleijnse deed tijdens 
het verkiezingsdebat op 8 maart. Bert is inmiddels samen 
met de Protestantse gemeente (Willem den Herder) en 
Hervormde Gemeente Het Kruispunt (Sjaak Maljaars en 
Marco Wisse) een initiatief gestart om vanuit de dorps-
bewoners van Serooskerke te proberen een steentje bij 
te dragen in de hulp die deze oorlogsslachtoffers wordt 
geboden. U heeft hier enkele weken gelden een folder 
van in de bus ontvangen.

Laten we hopen dat de situatie in Oekraïne snel verbetert 
en stabiliseert. 

In het jaarverslag van vorig jaar meldde ik nog dat er nog 
altijd geen doorgroeitegels waren geplaatst langs de pa-
rallelweg van N57, inmiddels doet het ons deugd te kun-
nen melden dat na jaren van aandacht vragen voor dit 
punt, ze afgelopen najaar eindelijk zijn geplaatst.

Hieronder leest u verder de hoofdzaken waar wij ons 
mee hebben bezig gehouden afgelopen jaar. 

Jaarvergadering
De jaarvergadering van 2021 kon gelukkig fysiek plaats-
vinden in de Zandput op 29 september. Het jaarverslag en 
het financieel verslag 2020 werden toegelicht en goed-
gekeurd. De bestuursleden die dit jaar aftredend waren, 
zijn Anneke Brouwer, Hedy van Straten en Lianne de La-
ter. Anneke stelde zich herkiesbaar en werd opnieuw be-
noemd voor de komende 4 jaar. Hedy en Lianne stelden 
zich niet herkiesbaar. Als nieuwe leden stelde Jan, Lean-
der Osté en Yvonne Bruins verkiesbaar. Zij werden als be-
stuurslid benoemd voor de komende 4 jaar.

Werkzaamheden en ontwikkelingen
In 2021 heeft de Dorpsraad de volgende projecten opge-
pakt dan wel afgerond:

• Ook in 2021 is er weer regelmatig overleg geweest met 
de Gemeente Veere inzake Serooskerke Oost, de Zand-
put en de Maatschappelijke voorzieningen, zoals school, 
gymzaal, zwembad en dorpshuis. Bij het schrijven van dit 
jaarverslag zijn de verkiezingen net achter de rug en is 
het nog afwachten welke partijen de coalitie zullen gaan 
vormen en of en hoe ze een vervolg gaan geven aan de 
ingeslagen weg. Wij hopen van harte dat ze de plannen 
verder zullen voortzetten en zullen ons hier dan ook hard 
voor maken. 

Sander Lobbezoo (secretaris Dorpsraad Serooskerke)
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• Inmiddels wordt het zwembad De Goudvijver ge-
renoveerd en geeft de gemeente nog altijd aan dat de 
renovatie op tijd afgerond zal zijn voor opening van het 
zwemseizoen. Helaas is het nog altijd niet duidelijk of er 
een nieuwe dorpshuis zal komen of dat De Zandput ge-
renoveerd gaat worden. 

• De plannen omtrent een nieuwe school in Seroosker-
ke-Oost worden steeds ietsjes concreter en inmiddels 
is er ook een aanzet gegeven tot overleg tussen de ge-
meente, school en overige participanten van de MFA. We 
hopen op een combinatie met een mooie nieuwe bewe-
gingsruimte waar ook de sport gebruik van kan maken. 
Hier blijven we ons dan ook voor inzetten. 

De gemeente is druk bezig met het vormgeven van de 
plannen voor Serooskerke Oost en de voortgang wordt 
dan ook vrijwel iedere vergadering kort besproken. U 
bent van harte welkom om uw ideeën hierover kenbaar 
te maken bij ons of tijdens onze vergaderingen waar ook 
altijd mensen van de gemeente aanwezig zijn.

● In het vorige jaarverslag hebben we aangegeven dat er 
besloten was dat de lijnbussen voorlopig nog de bestaan-
de routes zouden blijven rijden. Inmiddels is er wederom 
overleg geweest en lijkt het er toch op dat er een keer-
punt zal komen aan de Kadetweg, waardoor de lijnbussen 
niet meer door het dorp hoeven te rijden. 

● De werkgroep energietransitie welke bestaat uit: Izaäk 
Geschiere, Willem den Herder, Jasper Pouwelse Dies 
Moelker en Bert van Halderen, heeft inmiddels al veel 
werk verzet. Ze zijn onder andere bezig met het realise-
ren van een postcoderoos in Serooskerke. U gaat hier bin-
nenkort zeker meer over horen en zij zullen u ook verder 
informeren tijdens onze jaarvergadering op woensdag 11 
mei. 

● Bij haar herbenoeming heeft Anneke Brouwer aange-
geven graag de taken omtrent de bloembakken over te 
nemen van Hedy. Het bloeiseizoen komt er weer aan en 
binnenkort zullen de bloembakken weer worden gevuld 
en opgehangen door Kwekerij ‘d Onruste, zij zorgen voor 
de aarde en beplanting en het onderhoud. Een en ander 

wordt met name gefinancierd door bijdragen van spon-
sors, Zo geven we ons dorp een mooi en vrolijk aange-
zicht. Een hartelijke dank aan alle sponsoren die dit mo-
gelijk maken. Vindt u de bloembakken op het muntplein 
en aan de lantaarnpalen ook een mooie verfraaiing voor 
het dorp, u kunt altijd sponsor, zelf of samen met de bu-
ren, worden van een bloembak om zo nog meer bloem-
bakken te kunnen plaatsen in het dorp. Neem hiervoor 
contact met ons op via bestuur@dorpraadserooskerke.nl

● Eind september vond de jaarlijkse dorpsschouw we-
derom plaats. Over het algemeen lag het dorp er netjes 
bij. We hebben een aantal zaken kunnen aangeven, zoals 
losliggende stoeptegels en wateroverlast bij regen welke 
inmiddels zijn opgelost.

● Ook dit jaar hebben wij wederom verschillende klachten 
van bewoners ontvangen over met name te hard rijden 
en overlast van hondenpoep. Vanuit hier ook nog maar 
eens de oproep naar een ieder om zich te houden aan 
de maximale snelheid, je rommel mee terug naar huis te 
nemen of in de daarvoor bedoelde afvalbakken te gooien 
en indien je hond de behoefte doet binnen de bebouwde 
kom dit netjes op te ruimen. Zo houden we Serooskerke 
veilig en leefbaar voor iedereen. Ook zijn we met de ge-
meente in gesprek om te kijken wat er te doen is aan de 
verkeers-/ geluidsoverlast op de Wilgenhoekweg/Oostka-
pelseweg. De gemeente gaat dit onderzoeken en zal in 
juni een update geven en verwachten in september met 
een terugkoppeling te komen 

● Als dorpsraad blijven we bij zowel de gemeente als bij 
de woningcorporaties benadrukken dat we het belangrijk 
vinden om voldoende woningen te bouwen in Seroos-
kerke. Niet alleen levensloopbestendige woningen en 
starterswoningen, maar ook doorstroomwoningen. Dit 
omdat aan alle soorten woningen een tekort is in Seroos-
kerke en doorstroming op de huizenmarkt noodzakelijk 
om het dorp leefbaar te houden. Binnen de gemeente is 
er een werkgroep opgericht om de woonvisie samen te 
stellen. U heeft hier onlangs een enquête over ontvangen 
(achterkant van de folder voor het verkiezingsdebat). 

Daarnaast zijn er uiteraard nog veel meer zaken waar we 
ons mee hebben beziggehouden en welke allemaal zijn 
terug te lezen in de notulen van de vergaderingen van de 
afgelopen maanden. We hopen ook het komende jaar 
weer op een goed contact met u als bewoner en u re-
gelmatig te ontmoeten op onze dorpsraad vergaderingen 
welke we weer fysiek zullen houden in de Zandput. De 
data voor onze vergaderingen zijn te vinden op de web-
site van de dorpsraad: https://www.dorpsraadseroosker-
ke.nl/vergaderingen/. 

Op woensdag 11 mei 2022 om 19.30 uur staat onze Jaar-
lijkse ledenvergadering gepland. Wij nodigen u van harte 
uit om hierbij aanwezig te zijn, het beloofd wederom een 
interessante avond te worden met een presentatie van 
de gemeente over de vorderingen van de plannen voor 
Serooskerke Oost en we staan stil bij de ontwikkelingen 
rond Duurzaam Serooskerke. Graag tot woensdag 11 mei.
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Het volgende nummer van de Serooskerkse Waker 
verschijnt in september 2022. Kopij hiervoor graag 
vóór 1 september inleveren. Reacties die te laat zijn 
kunnen helaas niet meer worden geplaatst. Ano-
nieme reacties worden niet geplaatst. De 
redactie behoudt zich het recht voor om artikelen 
te weigeren en/of aan te passen. Bijdragen voor de 
Serooskerkse Waker alstublieft opslaan in WORD. 
Afbeeldingen graag in JPG-formaat. Foto’s en 
artikelen bij voorkeur los van elkaar digitaal 
aanleveren.
Wijzigingen in adres of tenaamstelling graag 
doorgeven aan de penningmeester

Volgende Waker      

Vergaderdata Dorpsraad

/serooskerkewalcheren

Zandput kalender

Maandag     11 april vergadering werkgroep duurzaam Serooskerke 19.30 uur  

Woensdag   20 april Open Tafel      11.30 uur

Woensdag   20 april ledenvergadering Groei en Bloei   19.30 uur

Woensdag   27 april Koningsdag      10.00 uur

Dinsdag        3  mei Lezing Groei  en Bloei     19.30 uur

Vrijdag      6  mei Toneelavond CNV     19.30 uur

Vrijdag     13 mei             Voorstelling “Steen” Theaterhuis Zeelandia  19.30 uur

Woensdag     18 mei Open Tafel      12.00 uur

Woensdag    18 mei        Vergadering werkgroep duurzaam Serooskerke 19.30 uur

Woensdag   15 juni  Open Tafel      12.00 uur

• Woensdag 11 mei ledenvergadering

• Woensdag 1 juni

• Woensdag 13 juli

• Woensdag 7 september

• Woensdag 19 oktober

• Woensdag 7 december
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Wist u dat...

..... er deze zomer weer heerlijke kersttomaten kunnen worden geplukt in de 

 kruidentuin van de Boogerd? 

..... de dames die de kruidentuin verzorgen graag versterking willen om gezellig samen vorm te 

 geven aan die tuin? Opgave bij de burenhulp coördinator: 06 13742996.

..... Jan Breedijk op 16 juli stopt met zijn werkzaamheden in de Zandput en dat er nog steeds 

 gewerkt wordt aan zijn opvolging? 

..... het seniorencafé niet meer zal plaatsvinden in de Lindeboom maar een opvolger krijgt in 

 de dorpskerk? Iedereen is welkom!

..... het postcoderoosproject waarbij Serooskerkenaren investeren in zonnepanelen op het dak 

 van de manege is overtekend? 

..... we dus op zoek gaan naar een tweede dak? 

..... er binnenkort ook een mogelijkheid is om aan te sluiten bij een postcoderoosproject in 

 Oostkapelle? 

..... de naam Muntplein op geen kaart of bord te vinden is en ook onbekend is op het gemeentehuis? 

..... het platform Welzijn Serooskerke plannen heeft om een duofiets aan te schaffen? 

..... dat er dit voorjaar een korte tijd een gedenkplaats was in Serooskerke?



HELPT U SEROOS OPFLEUREN?HELPT U SEROOS OPFLEUREN?

elk jaar hangen er mooie bloembakken aan 
de lantaarnpalen in ons dorp.

Wat zou het mooi zijn als we dit aantal flink 
kunnen uitbreiden. 

U kunt zelf een bloembak sponsoren of dit 
bijvoorbeeld samen doen met een aantal buren. 

De bloembak komt te hangen aan een door u gekozen 
lantaarnpaal. De kosten hiervoor zijn € 125,- inclusief 

ophangen en verzorgen.

Laat het ons weten via onderstaandd mailadres:
bestuur@dorpsraadserooskerke.nl


