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Beste dorpsbewoners, 
 

“Hoop is een lichtje in je hart 
dat vandaag moed geeft  

en morgen kracht”. 
 
Dat dit in Corona-tijden voor jullie allen een steun mag zijn 
om de maatregelen nog even vol te houden. 
Vanuit de dorpsraad geven we jullie graag een beetje 
nieuws vanuit ons dorp mee. 
Veel leesplezier ! 
 

Commissie Zorg en Aandacht 
Vanuit de gemeente Sluis werd door de cluster ‘Leefbaarheid en Burgerparticipatie’ het meldpunt 

www.wehelpen.nl/sluis geopend.  

Dit gebeurde in overleg met de commissie ‘Zorg en Aandacht’ en de dorpsraad van Schoondijke.  

Dit meldpunt richt zich enerzijds tot die personen die in deze moeilijke tijd, met weinig tot geen sociaal contact, hulp 

nodig hebben. Anderzijds richt dit meldpunt zich ook tot inwoners die hun hulp willen aanbieden.  

Afgelopen week werden de flyers voor dit initiatief deur aan deur verspreid. Hierop kan u alle info nog een keer 

nalezen. De flyer vindt u op het einde van de nieuwsbrief. 

Voor Schoondijke is de dorpsraad en Kitty de Rijk van de commissie het aanspreekpunt. 

 

Uitstel maar geen afstel… 
2020 zou een feestjaar worden, alleen gooit Corona roet in het eten … 

 

Volgende evenementen stellen we alvast uit. 

- Koningsdag 

- 4 -5 mei herdenking 

- Opening van het MFC 

- de ‘Moaneblussersfeesten’ 

- Trekkertrek 

 

Van zodra de maatregelen rond Corona het toelaten, brengen we jullie op de hoogte van de nieuwe data 

voor deze evenementen. 

 

http://www.wehelpen.nl/sluis


Aankoop ‘Greenscreen’ 
Dat de corona-crisis ook positieve neveneffecten heeft, blijkt 
uit de digitale revolutie waar we willens nillens in worden 
ondergedompeld. 
Afgelopen maandag hadden we een virtuele dorpsraad met 
directe verbinding naar Spanje waar onze voorzitter Lau 
voorlopig ook even in corona-afzondering leeft. 
 
De scholen zijn dicht. 
De leraren proberen volop digitale leermiddelen uit om 
‘leren-op-afstand’ te introduceren. 
Inspiratie voor zo een ‘School-in-the-cloud’ kunnen we halen bij Sugata Mitra. 
https://www.theschoolinthecloud.org/about/  
Een ‘SOLE’ of ‘Self Organised Learning Environment’ creëren is op dit moment de uitdaging! 
 
Vanuit de dorpsraad dragen we graag ons steentje bij.  
Schoondijke heeft op vlak van onderwijs een belangrijke rol gespeeld in de regio en ons dorp was een heus 
‘scholendorp’. We hebben in overleg met onze nieuwe school ‘de molenkreek’ een ‘greenscreen’ 
aangekocht. 
Dit groendoek kan ingezet worden voor onderwijskundige doeleinden maar evenzeer voor creatieve 
doeleinden voor al onze organisaties en inwoners van het dorp. 
Op de foto ziet u alvast hoe het staat opgesteld in het MFC.  
Met de dorpsraad en de school kijken we verder hoe we dit kunnen inzetten door middel van een 
reservatiesysteem. Bij interesse voor gebruik kan u een mailtje sturen naar 
dorspsraadschoondijke@gmail.com 
 

Van ‘berenjacht’ naar ‘Tuinkabouterzoektocht’. 
Afgelopen weken zijn de ‘beren’ achter de ramen in ons dorp u heus wel opgevallen. 
Op een aangename manier konden we de kinderen in ons dorp, meenemen op een wandeling of een 
fietstochtje op zoek naar beren. 
De corona-maatregelen houden voorlopig nog even aan en het zou fijn zijn mochten we de kinderen een 
nieuwe uitdaging voor een wandeling door het dorp kunnen aanbieden. 
Met de dorpsraad organiseren we graag een ‘Tuinkabouterzoektocht’ 
En wie heeft geen tuinkabouter in zijn tuin ?  
We willen jullie vragen om een foto van uw tuinkabouter, met een weetje, door te sturen naar 
dorpsraadschoondijke@gmail.com . Dan gaan wij alvast aan de slag met de opmaak van de zoektocht! 
Bedankt voor jullie medewerking ! 
voorbeeld: 

Foto Adres met weetje 

 

(foto tuinkabouter Prinses Irenestraat 8) 
 
weetje of vraag:  
Welke sport beoefent deze tuinkabouter 
graag?  

https://www.theschoolinthecloud.org/about/
mailto:dorspsraadschoondijke@gmail.com
mailto:dorpsraadschoondijke@gmail.com


En tot slot een ‘happertje’ om samen te bouwen aan Welbevinden, geluk, optimisme en veerkracht. 
U vindt dit ‘happertje’ samen met deze nieuwsbrief in uw mail. Ik kreeg hem doorgestuurd van 
Positivoloog Laura Sangers. Denise L’Herminez heeft hem ontworpen.  
Knutselen maar ! 
 
Bijlage: 
Bijlage flyer: 

 
 
Hartelijke groet vanuit de dorpsraad, 
Veel leesplezier ! 
 


