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 Nieuws voor 
september / oktober 
 
Beste dorpsgenoten, 

 
Wij brengen u graag wat nieuws vanuit de 
dorpsraad voor de maanden september en 

oktober. 
 
Alvast veel leesplezier ! 

 

Algemeen 
 
Deze nieuwsbrief steekt in een nieuw jasje om 
jullie kort en bondig een overzicht te geven 

van het reilen en zeilen binnen Schoondijke. 
Dank voor jullie reacties na het lezen van de 
vorige nieuwsbrief en we doen ons best om 

deze dusdanig te verspreiden dat iedereen de 
nieuwsbrief kan openen.  
 

- Dankzij jullie inbreng hebben we een aantal 
locaties voor het plaatsen van de 
hondendispensers. Dit is doorgegeven aan de 

gemeente. 
- Velen onder jullie vulden de enquête voor het 
dorpsbos in waarvoor dank. Meer info lees je 

verder.  
- De vraag voor de volkstuintjes wordt 
meegenomen in de omgevingsaanleg van het 

MFC. 
-Onze voorzitter heeft 24 september weer een 
overleg gehad met de gebruikersraad van het 

MFC en de gemeente. Zij doen hun uiterste 
best om het gebruik van het MFC zo vlot 
mogelijk te laten verlopen.  

- De gemeente werd aangeschreven 
aangaande het groenonderhoud in 
Schoondijke. 

  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
Wisten jullie dat er tijdens WOII een Nieuw Zeelandse piloot is 

neergestort in Schoondijke. Zijn naam is George Roney.Ter 

nagedachtenis onthullen we op dinsdag 6 oktober een monument in de 

Groeneweg (tegenover nr 10). Tijdstip: 14.30 u 

 

 



 

 

 

 Nieuws vanuit de commissies 

 

Binnen de dorpsraad zijn intussen 4 commissies aan het werk ! Hier een kort overzicht van hun 
werkzaamheden. 

Aanspreekpunt: Jurgen Willemsen

 
De enquête over het 
Dorpsbos van Schoondijke 

werd door 56 personen 
ingevuld. 10 personen gaven 
aan dat ze actief willen 
meewerken om dit bos mee 

vorm te geven. 
Jammer genoeg kregen we 
weinig tot geen respons van 

jongeren < 21 jaar. Binnen 
ons dorp wonen veel jonge 
gezinnen en daarom willen 

we de link naar de enquête 
nog even publiceren. Dus 
mama en papa, laat ook 

jouw spruit, puber of jong 
volwassene de enquête even 
invullen ! 

 

 

(Aanspreekpunt: Kitty de Rijk)

 
Ruim 17 mensen komen 
maandelijks samen voor de 

koffiemorgen in het MFC. 
Deze mensen hebben vooral 
behoefte aan een babbel en 

een fijn contact.  
De week van 1 tot 8 oktober 
is er de ‘week van de 

eenzaamheid’ waar de 
commissie ook graag wil aan 
deelnemen. Dit kadert binnen 

het landelijk initiatief van 
‘Nederland Zorgt voor 
Elkaar’. Deze commissie 

geeft aan dat we ook in 
Schoondijke Zorgen voor 
Elkaar. De dorpsraad 
ondersteunt deze commissie 

door alvast de koffie met 
cake uit de kas te betalen. 

  
(Aanspreekpunt: Richard Pijcke)  
 

Donderdag 17 september 

kwam deze commissie voor 
het eerst bij elkaar. Doel is 
nagaan of er binnen 

Schoondijke ruimte is voor 
een seniorenproject. Op deze 
eerste vergadering werd er 

vooral gebrainstormd. We 
houden u op de hoogte ! 
 

(Aanspreekpunt Jorien en Francess)  
 

Binnen ons dorp willen we 

graag ook ruimte geven aan 
de (schoolgaande) jeugd. 
Vandaar alvast onze oproep 

om de enquête voor het 
dorpsbos in te vullen.  
 

Daarnaast willen we in 
aanloop naar Sinterklaas, 
Kerst en Nieuw de creatieve 

mogelijkheden van de  
‘Greenscreen’ introduceren. 
Noteer alvast 

vrijdagnamiddag 14 
november in uw agenda ! 

Wil u zelf graag meedenken of meewerken aan een initiatief van één van onze commissies, geef 

gerust een berichtje op ons gekende mailadres dorpsraadschoondijke@gmail.com 
 

Wist je dat …. 
… het op 29 september terug Wandel 3 daagse is waar je kan aan deelnemen?  
   Meer info op FB Schoondijke actief 
 
… Er vanaf donderdag 1 oktober door Twan Timmermans wekelijks Yoga wordt gegeven in 
   de sporthal van het MFC? Dit start om 17.30 u en je kan jouw naam opgeven voor  
  deelname op www.ahimsawereld.nl of op het tel. nr. 0683170745 
 
En tot slot ! 65+ dames in Schoondijke  OPGELET! 
Het sterk houden van onze spieren is voor iedereen van groot belang als we een beetje 
gezond oud willen worden. 

https://nl.surveymonkey.com/r/QRFZK2Q
https://nl.surveymonkey.com/r/QRFZK2Q
https://nl.surveymonkey.com/r/QRFZK2Q
mailto:dorpsraadschoondijke@gmail.com
http://www.ahimsawereld.nl/


Bewegen is goed voor je. Je weet het wel, maar het komt er niet altijd van. 
Daarom ben ik van plan een gezellige groep op te richten voor dames van de derde leeftijd. 
Met aan onze leeftijd aangepaste oefeningen gaan we iedere 2e,3e en 4e donderdag van de 
maand om 10 uur ’s morgens aan de slag in de gymzaal van ons mooie MFC. 
Na afloop drinken we samen gezellig een kopje koffie of thee. 
Lijkt het je wat om mee te doen neem dan contact op met:  
 
Jacqueline Oosthoek.  
Tel. 0117 401316 
Email: jacoosthoek@zeelandnet.nl 
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