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Van de redactie 

Toegegeven, de zomer is een fijn seizoen. Lekker warm, we zijn vaak buiten, 
gaan op vakantie, pakken een terrasje, vallen in slaap in de hangmat… 
Heerlijk. Maar ook wespen, vliegen en mieren, zweet op je rug, zonverbrande 
neus… Persoonlijk vind ik het dus wel prima dat de wintertijd weer is 
ingegaan. Herfst en winter, ook fijn. Lekker kachel en lampjes aan, fris 
verwaaid haar als je gewandeld hebt, zachte truien… Maar vooral omdat de 
laatste 3 maanden van het jaar staan bol staan van de gezellige activiteiten. 
Zeker ook op Schore! Halloween is nog maar net achter de rug en we kijken al 
weer uit naar de intocht van Sinterklaas eind november en de kerstmarkt begin 
december. Je leest er alles over in deze dorpskrant. 

Afgelopen weken had ik een aantal leuke ontmoetingen; met Rien (zie het 
artikel over de buurtbus) en met Denise en haar pasgeboren zoontje Sam. 
Mooi ventje! Op mijn verzoek heeft Denise een foto uitgezocht voor op de 
voorkant van deze dorpskrant. 
En verder heb ik fijne gesprekken gehad op verschillende basisscholen waar 
‘onze’ kinderen nu op zitten. Samen gaan we ervoor zorgen, ook nu de Tunnel 
er niet meer is, dat de Schoorse kinderen hun plekje in de dorpskrant 
behouden.  

Deze dorpskrant zit, in verband met aankondigingen Sint en Kerst, wat dicht 
op de vorige. De volgende verschijnt pas weer in maart. Kopij daarvoor kan 
wel alvast aangeleverd worden! Meer informatie hierover staat achterin. 

Voor nu wens ik iedereen veel leesplezier. En voor later alvast hele gezellige 
feestdagen! 

Vriendelijke groet, 

Xandra van der Knaap 

- Op de voorkant: Sam van der Maas (zoon van Roy en Denise) -



Schoremorries 

Terugblik Halloween 
Op zaterdagavond 4 november was Schore 
al geruime tijd ondergedompeld in het stille 
donker van de avond, toen nietsvermoedende dorpsgenoten werden 
opgeschrikt door een ijzingwekkende gil die bij menigeen de nekharen 
overeind lieten staan. Vreemde geluiden en angstaanjagende figuren 
verspreidden zich over het dorp…  

Eerder die avond liepen zo’n 40 jonge kinderen 
de best spannende, maar niet echt héél 
griezelige, snoepjesroute langs de deuren van 
10 snoephuizen. Tegen de tijd dat het écht 
huiveringwekkend werd op Schore, waren zij al 
weer veilig thuis met hun snoepjesbuit, waar zij 
ongetwijfeld een tijdje mee vooruit kunnen… 

De kinderen vanaf 8 jaar die dapper genoeg waren om mee te doen met de 
enge route, kregen in het dorpshuis het verhaal te horen van weduwe 
Pieteronella Maria van Haaienmeet, van wiens 
man het gouden been gestolen was. Na het 
verhaal begonnen de helden aan de speurtocht 
naar het gouden been. Aanwijzingen werden 
verkregen d.m.v. opdrachten en het lopen van 
de route. Deze leidde langs de Keuken in de 
Langstraat, waar iedereen iets ondenifieerbaars 
te eten kreeg. Vervolgens over het Calbopad 
naar een café, waar de onverschrokken kinderen 
hun horribele Halloween hapjes konden 
wegspoelen, en bracht hen vervolgens bij een 
gruwelijk Weeshuis. Onderweg moest het een 
en ander doorstaan worden, wat zorgde voor 
flinke schrikreacties en gegil. 



Deze zeer geslaagde Halloween-avond werd mogelijk 
gemaakt door de snoephuizen, schminkers, figuranten, 
postbewakers en een hele club ontzettend dappere 
kinderen! Iedereen bedankt! 

Komende activiteiten 
Op 25 november hopen we Sinterklaas weer te mogen 
ontvangen tijdens de Sinterklaasintocht.



Schore op social media 

(Dorpsraad) Schore op Facebook 
Anita van der Jagt houdt de Facebook pagina van Schore up-to-date. Voor 
wie geen Facebook heeft, wordt een samenvatting hiervan in de dorpskrant 
geplaatst (inclusief eventuele achterhaalde berichten). Andere aanvullingen op 
deze rubriek, meldingen over Schore op andere (social) media, zijn welkom. 
Graag even oorsprong en datum van het oorspronkelijke bericht vermelden. 
Hieronder een samenvatting van de berichten van afgelopen maanden. 
SEPTEMBER 2017 

Schore blijf alert! In Kapelle (wijk Overtieringe) is er 23 september 's nachts 
weer een inbraak geweest door het forceren van een cilinderslot, de 
zogenaamde Bulgaarse methode. In de weken ervoor zijn er meerdere 
inbraken in de wijken Overtieringe en Eliwerve geweest. Bel bij onraad 
direct 112 en meld het daarna uiteraard in onze buurtwhatsapp !ALert|
Schore. Hoe wordt bij inbraak het cilinderslot geforceerd? Zie 
filmpje: https://youtu.be/cRS20HaAA_Y 
Door Schore loopt regelmatig een bijzonder gezelschap. Pony Sascha gaat 
met drie alpaca's aan de wandel. De altijd nieuwsgierige Lana, rustige 
Rebecca en haar dartele zoon Jacob beginnen aan hun dagelijkse 
wandelingetje. In hun kielzog lopen de cliënten van zorgboerderij Rust na 
Onrust mee. https://www.pzc.nl/bevelanden/aan-de-wandel-met-de-alpaca-
s~abf4ab7a/ 
Nieuw in Schore: JOMMES Gerda van der Meer. Originele kleding, een 
(s)tikje eigenwijs. Kleding gemaakt in overleg. Kies zelf de stof en Gerda 
maakt jurk, rok of t-shirt voor je. Website: https://jommes.wordpress.com/ 



OKTOBER 2017 
"Waar is de schommel gebleven?". De dorpsraad heeft deze vraag al vaak 
gehoord de laatste weken. We hebben het voor jullie bij de gemeente 
Kapelle nagevraagd. Eind juli is de dubbele schommel op het speelpleintje 
Boomweidelaan door Repcon (leverancier) weggehaald. Het voldeed niet 
meer aan de kwaliteits-/veiligheidseisen. Binnen nu en zes weken wordt er 
een nieuwe teruggeplaatst. 
Op Schore rijden 2 bussen. Buurtbus 599 (elders in deze dorpskrant 
daarover meer) en buslijn 639 die van Schore naar Goes rijdt en terug. Van 
maandag t/m vrijdag rijdt Connexxion buslijn 639 om 8.10 uur en 8.39 uur 
van Schore naar Goes. En twee keer om 14.40 uur en 16.26 uur van Goes 
station via o.a. Goese lyceum naar Schore. Buslijn 639 rijdt niet in 
schoolvakanties. Actuele dienstregeling naar Goes: https://
www.connexxion.nl/dienstregeling/lijn?
id=Z639&tijd=2312&dgCode=12345 en Schore: https://
www.connexxion.nl/dienstregeling/lijn? 
id=Z639&richting=2&tijd=2312&dgCode=12345 
Deze week in De Bevelander een artikel over de Vrouwen van Nu Schore: 
Corrie, Hetty, Anja en Lenie zijn al sinds jaar en dag lid van de vereniging 
Vrouwen van Nu afdeling Schore én stuk voor stuk bestuurslid. Hun club 
heeft 27 leden en de dames zouden graag nieuwe leden verwelkomen, 
maar het lijkt wel of daar niet zoveel animo voor is. https://
hyperlocal.persgroep.nl/data/BEV/40/html5forwebkit.html?page=14 
Er is storm voorspeld. Op het gras van het voormalig produktiebos zitten 
deze ochtend bijna honderd grote meeuwen. De twee paarden in de verte 
lijken zich af te vragen wat al die meeuwen daar plots op het veldje doen. 
Oud gezegde: Meeuwen op 't land, er is storm op de hand. 
Vanmiddag fladderde deze kip over het kerkmuurtje in Schore. Ze heeft zich 
waarschijnlijk vergist in zowel de locatie als de datum. De speciale 
kerkdienst voor dieren was immers 
afgelopen zondag in Ovezande 
(Dieren krijgen de zegen in speciale 
kerkdienst http://www.pzc.nl/
bevelanden/dieren-krijgen-de-
zegen-in-speciale-
kerkdienst~ae7c0abb/) 



Vandaag regen en wind, maar deze 
bikkels zijn onderweg! Op de tandem 
over de stormvloedkering! Lisette de 
Bree uit Schore fietst samen met Rian 
Flikkema op de tandem de route van 
de kustmarathon van Burgh-
Haamstede naar Zoutelande voor 
sponsering van zonnepanelen op een 
kindertehuis in Ghana. In Sandema, 
Ghana is een fosterhome. Hier wonen 
kinderen die niet meer thuis kunnen wonen of geen thuis meer hebben. In 
dit tehuis valt regelmatig de stroom uit waardoor o.a. het kostbare voedsel 
in de koelkast bederft. Nu willen ze het fosterhome voorzien van 
zonnepanelen. Hiervoor is 3500 euro nodig. Lisette en Rianne willen ze hier 
graag mee helpen. Wie helpt mee door deze ludieke actie te sponsoren? 
Elke euro gaat naar de zonnepanelen voor het fosterhome in Sandema. 
Geld kan worden overgemaakt op Stichting Onyame IBAN 
NL62RABO0380546914 ondervermelding Zonnepanelen Rianne/Lisette. Of 
natuurlijk ook contant bij Lisette in de bus of stuur haar een Whatsapp dan 
krijg je een Tikkie terug waarmee je via whatsapp kan doneren.  
Iedereen in Schore heeft de vernieuwde dorpskrant ontvangen. Vandaag 
overhandigden Xandra en Veronique deze ook persoonlijk aan wethouder 
Marco Kleppe. PZC: http://www.pzc.nl/bevelanden/schore-heeft-
vernieuwde-dorpskrant~a5e95f3d/ 
GEVONDEN zwart-witte kat in 
de Boomweidelaan. Wie mist 
zijn kat of weet van wie deze 
is? Moeilijk te benaderen, 
oudere kat en ziet er 
onverzorgd uit.  
Een artikel over Dorpsraad 
Schore op de voorpagina van 
de Scheldepost nr.42. Volledige artikel is te lezen op De Scheldepost 
online: https://issuu.com/trainews/docs/
scheldepost___week_42_327a629272e685 



Aan het einde van de regenboog 
staat een pot met goud. Iemand 
in Schore gaat dus een leuk 
weekend tegemoet. Mooie foto 
van Carol Wattel.  
Vandaag zaterdag 28 oktober 
hangt de vlag in Schore halfstok. 
Op 28 oktober 1944 werden 
Kapelle en Wemeldinge bevrijd. 
Bij een poging om het Kanaal 
door Zuid-Beveland bij Wemeldinge over te steken sneuvelden nog diverse 
Canadese soldaten. Toen het de Canadezen lukte om bij de Vlakebruggen 
het kanaal over te steken, brokkelde de Duitse tegenstand op Zuid-
Beveland af en leverde de bevrijding van Kapelle niet veel problemen meer 
op. Op 29 oktober werd Goes bevrijd. Als eerbetoon aan de slachtoffers 
van de oorlog en de bevrijding van de gemeente Kapelle in oktober 1944, 
worden de vlaggen halfstok gehangen op zaterdag 28 oktober 2017. De 
herdenkingsmonument staat op het Kerkplein in Schore. Bron: gemeente 
Kapelle 
Dorpshuis is sinds donderdag de blauwe papiercontainer kwijt. Wie weet 
waar deze is? Er staat '15' op. 
Duo Mozaïek, Europese volksmuziek zaterdagavond 18 november in 
Schore. Het duo Mozaïek bestaat uit violiste Marieke Brokamp en 
accordeoniste Annemarie Simonse. Aanvang 20.00 uur NH kerk Schore. 
Kaarten 10 euro. Zie voor uitgebreide informatie over deze voorstelling: 
http://kapellecultureel.nl/ 



Melding ontvangen over een witte poes met een gewond oog in de 
Boomweidelaan. Vermoeden van mishandeling. Katteneigenaren let op je 
dieren. Met de poes en haar oog gaat het gelukkig goed. 

NOVEMBER 2017 
Langdurige kwestie, maar inmiddels zijn drie van de vijf stallen weer vrij bij 
Ekoz Pluimvee Schore. Artikel in de PZC: https://www.pzc.nl/bevelanden/
verklikkerkip-kijkt-of-stal-weer-schoon-is~a1ea2f42/ 
Weer veel gegriezel vanavond in Schore. Schoremorries organiseerde 
Halloween. Een snoepjesroute voor de jonge kinderen en een enge route 
voor de oudere durfal met verhaal over de man die zijn been zoekt. Het was 
weer geslaagd aan het gegil te horen.  Schoremorries en vrijwilligers 
bedankt voor deze leuke avond! 
De paarden van Stal #Hexagon Schore zien er altijd goed verzorgd uit. Op 
Facebook onthullen ze een 'geheimpje': haarextensions voor paarden. Door 
extensions in de staart te doen, wordt het eigen haar van het paard niet 
beschadigd. Zo kan de staart zonder schade mooi groeien. 
Ja er is weer een prijsje in Schore gevallen: postcode 4423 AG een ECI 
cadeaubon van 20 euro. Voor iedereen die Postcodeloterijloten heeft. 

Esther in ’t Anker (6 jaar) won 
een luisterboek van Matilda.  

Esther en Micky: gefeliciteerd!!!

Micky Rootsaert (8 jaar) met haar 
zusje Tatum (6 jaar) waren heel blij 
met het luisterboek van Dummie de 
Mummie.



En de winnaar is… 

antwoorden en winnaars 
Hieronder staan de oplossingen van de puzzels uit de vorige dorpskrant. In de 
categorie 4 tot en met 7 jaar is de winnaar Esther in ’t Anker. Zij was erg blij 
met het luisterboek Matilda van Roald Dahl. De voorwerpen van de puzzel 
voor 8 tot en met 12 jaar bleken lastig te raden: sinaasappel, rasp, knijper, 
tissue, boek, stopcontact. De prijswinnaar, Micky Rootsaert, kreeg het 
luisterboek Dummie de Mummie van Tosca Menten. Bij de volwassenen puzzel 
was de juiste oplossing: het is goed wonen in Schore



!ALERT|Schore 

TESTBERICHT buurtwhatsapp 
Maandag 4 december rond 12.00 uur zal er een testbericht 
van buurtwhatsappgroep !ALERT|Schore plaatsvinden. Het 
testbericht is duidelijk herkenbaar en wordt alleen verstuurd indien er drie/vier 

maanden geen (geldige) melding in de !ALERT|Schore 
groep is geweest. Indien u op 4 december een test-
melding op uw mobiel ontvangt, bent u op de juiste 
manier aangesloten bij de buurtwhatsapp-groep van  
!ALERT|Schore. U HOEFT NIETS TE DOEN. 

!ALERT|Schore is een burgerinitiatief vanuit Dorpsraad 
Schore en wordt gesteund door de politie en de 
gemeente Kapelle. !ALERT|Schore bestaat uit één 
wijkgroep: !ALERT|Schore – city. Deze bestaat uit 
deelnemers die in Schore wonen waarvan enkele 

beheerders. In deze app kunnen dorpsbewoners elkaar snel op de hoogte 
houden van alarmerende situaties, zoals een inbraak of een verdacht persoon, 
ect. Deelnemers van !ALERT|Schore zijn de ogen en oren van het dorp. Hoe 
meer er mee doen des te groter is ons netwerk van !ALERT|Schore. 

Wie mee wil doen kan zich aanmelden via WhatsApp 06-1310 0318 of via 
dorpsraad@hartvoorschore.nl. We hebben hiervoor naam, adres en mobiel 
telefoonnummer nodig. 

HERHALING gebruik buurtWhatsapp:  
Alle meldingen in de buurtwhatsapp moeten eerst worden gedaan aan 112 of 
bij twijfel aan politie 0900-8844. Hierna schakelen we !ALERT|Schore in. 
Bij verdachte situatie, maak gebruik van SAAR-methode: 

SIGNALEER, dus kijk goed, wat is de situatie? 

ALARMEER, bel 112 of politie 0900-8844 

APP, meld in de buurtwhatsapp wat er aan de hand is 

REAGEER, kijk bijvoorbeeld naar buiten of doe het buitenlicht aan



Kerstmarkt 
 Schore

zaterdag 9 december 
van 16:00 tot 19:00 op het plein bij het dorpshuis

Gezellige kerstmarkt met o.a. 

verkoop kerststukken Vrouwen van Nu 

Schoremorries 

lekkere oliebollen bij de dorpsvereniging 
i.s.m. Wouter Vroonland 

verkoop mooie kerstbomen door Adri en 
Dennis Dorrepaal 

(h)eerlijke producten van Boerderijwinkel 
in ’t Anker 

glühwein & snert



Kinderen in woord en beeld 

Vanuit de scholen mogen de kinderen iets bijdragen voor in de dorpskrant. 
Tekeningen, gedichten, korte verhaaltjes… mag allemaal. Ook als ouder kun je 
inzenden, bijvoorbeeld prietpraat van jouw kind. Bij plaatsing vermelden we 
naam en leeftijd. 

Hallo, ik ben Tygo. 
Ik zit op CBS ‘t Honk. 
Ik heb het erg naar men zin. 
Ik vond het erg spanent toen ik binnen stapte maar het viel best mee. 
Ik vond ook lastig om te fietsen. 
De eerste paar keer vond ik het lastig. 
De juf is leuk.

(Tygo Vroonland - 9 jaar - groep 6)

(Jessy Kloosterman - 8 jaar - groep 5)



(Sem van Boven - 5 jaar - groep 2)

Nikol Mamedova  - 8 jaar - groep 5



Mee met de buurtbus 

Buurtbus 599 voorziet in een behoefte 
Als je op Schore woont, moet je voor de meeste voorzieningen buiten het 
dorp zijn. Zelf pak ik daarvoor lekker makkelijk de auto en een enkele keer de 
fiets. Gelukkig hebben we op Schore in ieder geval één voorziening, die 
ervoor zorgt dat ook voorzieningen buiten Schore bereikbaar blijven voor 
mensen zonder eigen vervoer: buurtbus 599. In aanvulling op het stukje van 
de dorpsraad (elders in deze dorpskrant), leek het me de moeite waard om 
onze buurtbus eens extra onder de aandacht te brengen door het schrijven 
van een redactioneel stuk in de dorpskrant. 

En zo stond ik dus op een woensdagochtend bij de 
bushalte bij de kerk te wachten op de bus. Ik had een 
afspraak met buschauffeur Rien Hoogerheide. 
Hoe zit dat nou precies met die buurtbus? vroeg ik Rien. 
Kort gezegd: De bussen zijn van Connexxion en kunnen 
mede dankzij de provincie Zeeland en de gemeenten 
Borsele, Goes, Kapelle en Reimerswaal rijden. De 
chauffeurs zijn vrijwilligers die worden aangestuurd door 
de Buurtbusvereniging Zuid-Beveland. De totale 
vereniging bestaat uit zo’n 80 vrijwilligers (chauffeurs, 
planner, bestuur etc.). De buurtbus heeft verschillende 
lijnen, waaronder dus die door Schore. 

Wat me opvalt is dat Rien, en ongetwijfeld ook veel van zijn collega’s, erg 
servicegericht is. Hij doet dit werk voor zijn plezier en dat merk je. Hij is 
vriendelijk en behulpzaam en kent veel van zijn passagiers. De koffiepauze in 
Wemeldinge duurt maar kort omdat een van Riens vaste klanten, Lennart, al 
staat te wachten. Lennart werkt bij Kopietje in Kapelle en gaat altijd met de 
buurtbus naar zijn werk. Dat bevalt hem goed. De bus rijdt op tijd en hij vindt 
het altijd gezellig in de bus. Klein pluspuntje als Rien op de bus zit: die stopt 
speciaal voor Lennart altijd even vlak voor de deur van Kopietje. Wat een 
service!  



Verder bestaan de klanten van de buurtbus uit mensen die op familiebezoek 
gaan, scholieren van Isaac Beeckman en mensen die bijvoorbeeld 
boodschappen gaan doen bij de Aldi in Kapelle. Omdat de tijden van de 
buurtbus zo goed mogelijk worden afgestemd op die van de trein (hij stopt 
ook bij station Kapelle en station Kruiningen) maken ook treinreizigers gebruik 
van de bus. 

De buurtbus die in Schore komt, kent 2 verschillende routes, die van maandag 
tot en met vrijdag gereden worden:  

Als je op het Nieuwe Kerkplein opstapt aan de kant van het plantsoentje, 
dan rijdt de bus via Hansweert naar Kruiningen (ook langs station) en dan 
door naar Yerseke Dam. De eerste vertrekt daar om 8:30 en dan ieder uur 
eentje, met de laatste om 17:30.  
Als je op het Nieuwe Kerkplein opstapt aan de kant van de kerk, dan rijdt 
de bus via Biezelinge, Kapelle (ook langs station), naar Wemeldinge 
Dorpsplein. De eerste vertrekt daar om 8:29 en dan ieder uur eentje, met 
de laatste om 17:29. 

Makkelijk te onthouden: als je, van maandag tot en met vrijdag, even voor half 
bij de bushalte staat, kun je van half 9 in de ochtend tot half 6 in de middag 
mee met buurtbus 599. Let er wel op dat de tijden kunnen worden aangepast, 
als ook de tijden van de trein wijzigen (in december). Er rijdt vroeg in de 
ochtend en laat in de middag ook nog een reguliere bus en buitenom de 
tijden van de bus (in het weekend bijvoorbeeld) een haltetaxi. Meer informatie 
hierover op www.zeeland.nl/ov. 



Rien is 64 jaar en rijdt al een paar 
jaar als vrijwilliger op de buurtbus. 
Hij heeft het prima naar zijn zin en 
vindt het ook fijn dat hij op deze 
manier iets kan doen voor de 
samenleving. Rien vertelt dat er 
een flinke club vrijwillige chauffeurs 
is, de meesten tussen de 60 en 70 
jaar oud, en dat de onderlinge 
sfeer goed is. Omdat er best wat 
verloop kan zijn onder de 
chauffeurs, soms verandert er nu 
eenmaal iets in de persoonlijke 
omstandigheden waardoor iemand 
niet meer kan rijden, zijn nieuwe vrijwilligers altijd van harte welkom.  
Er mogen maximaal 8 personen mee in het busje, dus rijbewijs B is voldoende. 
De buurtbusvereniging zorgt voor een interne opleiding en voor de medische 
keuring. De chauffeurs rijden per dagdeel (5 uurtjes). De meesten rijden één 
keer per week, sommigen vaker of minder vaak. De planning houdt wat dat 
betreft goed rekening met de persoonlijke voorkeur van iedereen. De 
vrijwilligers ontvangen geen salaris maar wel een reiskostenvergoeding en de 
vereniging organiseert ieder jaar een vergadering en een feestavond. Meer 
informatie over rijden als vrijwilliger op de buurtbus, en over de buurtbus in 
het algemeen, is te vinden op http://www.buurtbuszuidbeveland.nl. 

Tijdens de rit stappen er behoorlijk wat mensen in en uit. Ik praat met diverse 
passagiers. De reden van gebruik verschilt sterk, maar stuk voor stuk zijn ze blij 
met het bestaan van de buurtbus. En iedereen is tevreden (vriendelijke 
chauffeurs, goede dienstregeling, rijdt op tijd, schoon en netjes). 

Als alle passagiers weer uitgestapt zijn en we bijna bij mijn eindbestemming 
zijn (Nieuwe Kerkplein Schore dus), sluit ik het interview met Rien af. Leuke 
ochtend gehad en weer wat geleerd vandaag. Soms is het druk in de bus, 
soms rijdt Rien een rit zonder passagiers, maar dat buurtbus 599 voorziet in 
een behoefte, klopt als een bus!



En de winnaar is… 

4 tot en met 7 jaar / 8 tot en met 12 jaar 
In deze dorpskrant dit keer een kunstplaat voor alle kinderen. Wat is de 
bedoeling? In het midden van deze dorpskrant staat een nog bijna lege 
dubbele bladzijde in kerstsfeer. Zo’n bladzijde kan een stuk mooier gemaakt 
worden! Haal de middelste pagina uit de dorpskrant (een kopie maken mag 
ook) en maak er een super mooi KERST-kunstwerk van. Alles mag: kleuren, 
tekenen, schilderen, schrijven, dingen erop plakken… Misschien heb je thuis 
nog wel oude kerstkaarten of mooie stickers die je kunt gebruiken? 

Lever jouw kunstwerk dan uiterlijk 8 december in bij Xandra (Boomweidelaan 
69). Let op dat je dat op tijd doet, want alle inzendingen krijgen een plaatsje 
achter de ramen van het dorpshuis tijdens de kerstmarkt op 9 december. 
Hopelijk maken jullie heel veel kunstwerken (je mag er ook eentje extra 
maken). Dan ziet de kerstmarkt er straks nóg gezelliger uit. 

De makers van de twee allermooiste inzendingen (eentje in 4 t/m 7 jaar en 
eentje in 8 t/m 12 jaar) krijgen bovendien ook nog een leuke prijs. Succes!! 



naam:         leeftijd: 

adres:         telefoon:







Pen en papier 

De dorpskrant geeft onder deze rubriek ruimte aan bijdragen van 
verschillende aard (bedankjes, aankondigingen, oproepjes…). 

EKOZ zoekt weekend- / vakantiehulp 
Weekend- / vakantiehulp gezocht bij EKOZ Pluimvee vof. Op zoek naar een 
bijbaantje? Wij zijn op zoek naar een aantal enthousiaste jongeren die ons op zaterdag 
en/of  zondag helpen met de controlerondes tussen de kippen en het inpakken van de 
eieren. (ook in de schoolvakanties) Voor meer info: Léon Jansen 0622915893 

De zorgboerderij in het schoolgebouw 
Zoals velen van jullie al wel weten hebben we het schooltje voor een termijn van 5 jaar 
gehuurd van de gemeente. Vanaf  1 januari 2018 gaat de huur in en zullen er geleidelijk 
aan activiteiten gaan aanvangen. 

Informatieavond 
Afgelopen donderdag 9 november hebben we een informatieavond gehouden voor 
mensen uit het dorp die wilden weten wat er zoal gaat gebeuren. Er was een mooie 
opkomst van betrokken mensen uit Schore. 
Kees van Hoepen heeft erg veel uitgelegd, onder andere dat we eerst een aantal dingen 
aan gaan passen. Zo denken we aan het toegankelijk maken van het schoolplein voor 
auto’s zodat we aan één kant van het plein kunnen parkeren. Op die manier heeft de 
omgeving geen last van bezette parkeerplekken. De riolering is inmiddels gerepareerd 
met hulp van de gemeente. Er komen 2 invalidentoiletten, volledig aangepast volgens 
de norm. Er wordt een keuken geplaatst om de bak en kook activiteiten uit te kunnen 
voeren en er komen maatregelen om waar mogelijk te kunnen isoleren. Ook de 



voorkant van het gebouw wordt onder handen genomen, wat kleur betreft en moet de 
binnenboel gezellig (huiselijk) worden gemaakt. Tot slot moet er ook gesnoeid worden 
rondom het gebouw. Daar is best nog wat werk te verrichten. 
Wie gaan dit doen? Beide mannen die ons al jaren graag helpen met 
bouwwerkzaamheden. Mijn broers en zwager die aangegeven hebben te willen helpen. 
Verder hebben er al wat mensen aangeboden om te helpen met o.a. schilderwerk. Het 
was hartverwarmend om te merken hoeveel mensen er mee willen denken en eventueel 
doen op de informatieavond. 

Spulletjes gevraagd en meedenken over inrichting 
Als het gaat om inrichting willen we graag spulletjes gebruiken uit grootmoeders tijd. 
We hebben al wat kasten, een bankstel en lampjes op de kop kunnen tikken. 
Serviesgoed, als kopjes, glazen, bordjes enz. kortom alles wat je in een huishouden kunt 
gebruiken zijn heel erg leuk en welkom. Ook snuisterijtjes uit die periode willen we 
graag hebben. Verder moeten er gordijntjes komen en vloerkleden. (We willen het 
vloerzeil handhaven i.v.m. rolstoelen). We hebben een paar mensen die mee willen 
denken over de inrichting. Ideeën zijn van harte welkom. 

Vacatures voor vrijwilligers en betaalde krachten 
Wat betreft vrijwilligers zijn we nog op zoek naar iemand die met de mannen simpele 
karweitjes zonder druk wil uitvoeren. Naast de vraag om vrijwilligers, zijn er op dit 
moment ook 2 vacatures beschikbaar voor betaald werk. Op dit moment is een 
vacature voor een tuinman (ongeveer 8 keer per jaar) en een huishoudelijke hulp 
(enkele uren per dag, doordeweeks). Reacties graag naar;  
Rust na Onrust 
T.a.v. Kees van Hoepen 
Langstraat 11 
4423AB Schore 

Activiteiten met dorpsbewoners 
Tenslotte willen we ons op termijn ook bezig gaan houden met activiteiten die het dorp 
aangaan. Hiervoor moeten echter eerst een aantal dingen goed zijn opgestart en een 
aantal protocollen worden aangepast om alles netjes binnen de lijntjes te blijven doen. 
  
We zijn enorm blij met en dankbaar voor de positieve reacties die we tot nu toe al 
vanuit het dorp hebben gehad. Dank daarvoor. We houden jullie op de hoogte. 

Met vriendelijke groet,  

Heleen van der Weele,  
Zorgboerderij Rust na Onrust 



Kerkdiensten Advent en Kerst Protestantse 
Gemeente Hansweert-Schore 

Zondag 17 december  
Kerstsamenzang in de R.K. Kerk te Hansweert, aanvang 19.00 uur m.m.v. 
muziekkorps Scheldegalm en het gemengd koor o.l.v. Janny Dieleman. Iedereen die 
mooie kerstliederen wil meezingen, van harte welkom. 

Zondag 24 december 
Kinderkerstfeest in de Protestantse kerk te Schore, aanvang 19.00 uur. Kerstfeest voor 
jong en oud, iedereen is welkom! Wie is er benieuwd naar de levende kerststal? 

Zondag 24 december 
Kerstnachtdienst in de Protestantse kerk te Hansweert, aanvang 21.30 uur. Voorganger 
is ds. H.J. Catsburg uit Goes. M.m.v. de cantorij o.l.v. Janny Dieleman en een 
gastmuzikant. 

1e Kerst 25 december 
Kerstdienst in de Protestantse kerk te Schore, aanvang 
10.00 uur. Voorganger is ds. A.C. den Hollander uit Oost-
Kapelle. M.m.v. het  gelegenheidskoor, dit 15-koppige koor 
bestaat uit eigen gemeenteleden. Zij zullen voor u de 
mooiste kerstliederen ten gehore brengen, u kunt denken 
aan: Mary’s Little Boychild, the First Noël, en vele andere. Dit koor staat onder leiding 
van onze eigen organist Karin Nieuwenhuijzen.



Nieuws van de dorpsraad 

Toekomstvisie & Dorpshuis Schore 
De toekomstvisie van Schore komt eraan! De dorpsraad 
heeft het eerste concept besproken en verder 
uitgewerkt. Inmiddels heeft ook de groep Schoorse visionairs zich erover 
gebogen. Alle verzamelde waardevolle informatie wordt verwerkt in de 
uiteindelijke toekomstvisie. Voordat het zover is, willen we ook meer 
duidelijkheid hebben over het dorpshuis. De voorlopige plannen worden 
momenteel besproken met de gemeente. Optisport blijft nog even de 
uitbater van het dorpshuis, totdat we een oplossing voor de langere termijn 
hebben kunnen vinden. Heeft u de resultaten van de Schoorse enquête al 
gezien? Ga naar onze website en kijk bij het kopje “Downloads” voor het hele 
rapport.  

Vertrek Burgemeester Stapelkamp 
Als dorpsraad vinden het belangrijk om te investeren in een constructieve 
samenwerking met de gemeente. Met enige spijt vernamen we het nieuws dat 
onze burgemeester gaat vertrekken naar Aalten. Het contact met dhr. en mw. 
Stapelkamp hebben we altijd als zeer prettig ervaren. We willen hem en zijn 
vrouw een mooie tijd toe wensen in het magische dorp van zijn voorvaderen. 



En we hopen natuurlijk dat hij nog vaak hartverwarmend over Schore zal 
vertellen in het oosten van het land. 

Over de opvolging van Burgemeester Stapelkamp is op dit moment bij ons 
nog niets bekend. 

 
Blijf op de hoogte! 
Volg ons op Facebook, Twitter en Instagram. En kijk ook eens op onze 
vernieuwde website www.hartvoorschore.nl. Tussen het andere werk door zijn 
we deze aan het aanvullen en verbeteren. Valt u iets op? Laat het ons weten!  

Voor de digitale versie van de dorpskrant: kijk op www.hartvoorschore.nl





Dorpsgenoten 

In deze rubriek is ruimte voor meldingen van geboorte, trouwen, overlijden en 
nieuwe bewoners in Schore. Als u weet van één van deze gebeurtenissen, 
geef het dan even door aan de dorpskrant. Geboortekaartjes zijn ook van 
harte welkom. Als er ruimte is, zullen we ze zeker plaatsen!  

Overleden 
Op dinsdag 24 oktober is Janna Lindenbergh - Nieuwenhuijse overleden. Zij is 
94 jaar geworden. Correspondentieadres: Postweg 26, 4421 PA Kapelle. 

Nieuwe bewoners 
Van Rens van Liere kregen we een leuk mailtje:  

Goedenavond, 
Ik las in de digitale dorpskrant dat er een aantal nieuwe bewoners in Schore 
zijn bijgekomen. Wij wonen sinds begin augustus 2017 ook in Schore, 
weliswaar niet in het dorp maar net aan de andere kant van de rijksweg(en). 
Wij zijn Coby en Rens van Liere en komen uit Goes en wilden nog graag eens 
buiten af  wonen. Nou dat hebben we gekregen; we wonen in de Schoorse 
Bredeweg 5 wat bekend staat als “klein Siberië”. We wonen hier met onze 2 
kinderen Jord en Lars. Tot nu toe bevalt het goed, maar het is nog niet echt 
winter geworden. 
Groeten en wellicht tot ziens, Rens van Liere 

Rens, Coby, Jord en Lars: Van harte welkom in Schore! 

Geboren 
Op vrijdag 13 oktober is Sam van der Maas geboren (Steenweg 17). Roy en 
Denise: Van harte gefeliciteerd!



Waterschap dijken 

Dorpsraad Schore heeft een gesprek gehad met 
Waterschap Scheldestromen over het dijkvak bij 
Hansweert gelegen tussen de sluizen tot aan de 
Schoorse Zeedijk. Het waterschap concludeert dat deze op basis van de 
nieuwe landelijke normering  over een lengte van ongeveer 5 km niet voldoet. 
Het gaat om een kruinhoogtetekort en een mogelijk stabiliteitsprobleem en 
piping. 

Het project bevind zich in de verkenningsfase, aan het einde hiervan moet er 
een voorkeursvariant zijn. De start uitvoering van het project zal afhankelijk van 
de te doorlopen procedures naar verwachting in 2020 plaatsvinden.  

In het gesprek met Dorpsraad Schore is het project toegelicht en zijn de 
aandachtspunten, wensen en/of eisen vanuit de dorpsraad besproken. In 
hoeverre aan deze wens of eis invulling kan worden gegeven wordt in een 
later stadium duidelijk. 

Aandachtspunten zijn volgens Dorpsraad Schore de volgende: 

- Momenteel is er een verbod voor vrachtverkeer door het dorp. Ook tijdens 
de werkzaamheden dient het transport van en naar het werk buitenom het 
dorp plaats te vinden. 

- Het dorp is voor een aantal voorzieningen zoals o.a. lagere school, 
sportverenigingen gericht op Hansweert. Aandachtspunt hierbij is de 
verkeersveiligheid van de fietsroute van en naar Hansweert 
(Maartenbroersweg en Kanaalweg). 

- De bedrijven EKOZ Pluimvee v.o.f. (pluimveebedrijf aan de Steenweg) en 
Stal Hexagon (paardenstal) aan de Eeweg moeten ten allen tijde bereikbaar 
zijn.  

- Vanuit de dorpsvisie is er de wens om een wandelommetje Schore te 
creëren via de Steenweg, met de trap de dijk over ter hoogte van het 
uitwateringsgemaal, buitendijks en retour via de Eeweg. Hiervoor heeft het 
dorp de wens voor een extra dijktrap ter hoogte van de Eeweg.  

- Het praathuis op de dijk (hoek Weg langs de Zeedijk/Schoorse Zeedijk) 
wordt veelvuldig gebruikt door bewoners en passanten. Er dient na 
uitvoering een dergelijke gelijkwaardige voorziening terug te komen, deze 



moet wel ‘hufterproef’ zijn. 

- De Jo de Roo route loopt langs de Schoorse Zeedijk en maakt gebruik van 
de dijkovergang ter hoogte van de voetbalvelden nabij Hansweert. Deze 
dient behouden te blijven.  

De Dorpsraad Schore heeft de voorkeur voor een aparte inloopavond/
infobijeenkomst in het dorpshuis te Schore voor de presentatie van de 
dijkversterkingsplannen, voor de bewoners van het dorp Schore. 

Waterschap bevindt zich momenteel in de verkenningsfase voor dit project. 
Zien we hier nog aandachtspunten, wensen of eisen over het hoofd? Mail ze 
naar dorpsraad@hartvoorschore.nl 

En de winnaar is…  

Volwassenen puzzel - zoek de zelfde 
Links en rechts staan verschillende op elkaar lijkende winterfiguurtjes. Vier 
figuurtjes komen echter in beide plaatjes voor (op een andere plek, soms iets 
verscholen). Kun je de 4 setjes vinden? Vraag eventueel een kind om hulp ;-)



Vrouwen van Nu afdeling Schore 

Kerststukken te koop op Kerstmarkt 
De vrouwen van Nu afdeling Schore zijn aanwezig op de Kerstmarkt te Schore op 
zaterdag 9 december 2017. In ons kraam zijn weer kerststukken te koop, gemaakt door 
onze actieve bloemschiksters. Dit zijn allemaal leden van onze afdeling.  
Dus breng een bezoek aan deze Schoorse Kerstmarkt.   

Terugblik Schoorse Herfstmarkt 
Ook waren we op zaterdag 16 september 2017 weer aanwezig met 2 kramen op de 
Schoorse Herfstmarkt te Schore. In onze kramen was o.m. een raadspel met als 
hoofdprijs een groot bloemstuk en ook de 2e en 3e prijs waren bloemstukken. 
Ook hadden wij weer een grote verloting met meer dan 150 prijzen die bestonden uit 
zelfgemaakte bloemstukken. Deze bloemstukken zijn door de eigen leden van onze 
afdeling gemaakt. In de week voor de Schoorse Herfstmarkt gaan onze bloemschiksters 
hiervoor druk aan de slag en het resultaat was weer geweldig. 

Wij als Vrouwen van Nu afd. Schore willen dan ook iedereen hartelijk danken voor hun 
bijdrage aan deze voor ons zeer geslaagde dag. Onze dank gaat uit naar de organisatie 
en een ieder die aan de voorbereidingen heeft meegedaan en natuurlijk ook naar de 
vele mensen die loten hebben gekocht of  aan het raadspel hebben meegedaan. 
Hartelijk dank allemaal! 

De uitslag van het raadspel: De deken woog 2266 gram. 
Winnaars waren: 
De 1e prijs was voor de heer P. van Boven uit Hansweert. 
De 2e prijs was voor Mevr. A. Leendertse uit Schore. 
De 3e prijs was voor Mevr. L. Lepoeter uit Schore. 

Leden avonden 
De nog geplande afdelingsavonden van onze afdeling in 2017 zijn alleen voor leden 
toegankelijk. Natuurlijk zijn wij ook altijd op zoek naar nieuwe leden. Voor onze leden 
staan de volgende activiteiten gepland: 
• Bloemschikken op dinsdagen (21 november 2017 en 12 december 2017) 
• Doe-avond op dinsdag 14 november 2017 
• Op 19 december 2017 heeft onze 

afdeling Kerstavond 
• Afdelingsavond op dinsdag 16 

januari 2018





Vacature dorpsraad 

Wat doen we? 
De dorpsraad is nog steeds op zoek naar ambitieuze 
enthousiastelingen. Officieel is de dorpsraad een 
schakel tussen gemeente en dorp met als doel de leefbaarheid te 
optimaliseren en de gemeenschaps- en samenlevingsgedachte te stimuleren. 
In de praktijk doen we van alles: van de promotie van Schore (je ziet ons nu 
ook veel online) en organisatie van activiteiten als NLdoet tot het realiseren 
van een toekomstvisie voor Schore. En we hebben nog zo veel leuke plannen. 
Bijvoorbeeld een Schoorse ondernemersavond, want er staan ruim 50 
bedrijven geregistreerd in Schore! Maar we zijn ook op zoek naar wat er nodig 
is om fijn oud te worden in Schore. Word je al enthousiast?  

Is het veel werk? 
Vele handen maken licht werk! We verdelen de taken duidelijk en helpen 
elkaar in tijden van drukte. We vergaderen om de 6 weken zo’n 2 uur en 
drinken daarna vaak nog een borrel. Het is vrijwilligerswerk dat we allemaal 
naast onze betaalde werkzaamheden moeten kunnen doen.  

Wie zitten er nu in? 
De dorpsraad bestaat momenteel uit: Lisette Booij (voorzitter), Sebastiaan 
Chamuleau (penningmeester), Irna Rijk - de Jager (secretaris), Sandra 
Aagenborg, Anita van der Jagt en Romy Leendertse. Onze bijeenkomsten zijn 
functioneel maar ook gezellig.  



Interesse? 
Laat het ons weten! Stuur ons een mailtje of bel voor meer informatie met 
Lisette (06 - 1256 2170).  

Wat kun jij voor Schore betekenen? 
Heeft u ideeën hoe we Schore op de kaart en aantrekkelijk kunnen houden? 
We horen ze graag! Spreek ons aan of mail naar dorpsraad@hartvoorschore.nl



Buurtbus - hoe werkt dat? 

Wat is de buurtbus? 
Buurtbus 599 is een kleinere bus (max. 8 personen) die 
doordeweeks het rondje Wemeldinge, Yerseke, 
Kruiningen, Hansweert, Schore, Biezelinge, Kapelle rijdt. De buurtbus gaat 
vanaf Schore 2 kanten op: Schore richting Biezelinge, Kapelle en Wemeldinge 
en Schore richting Hansweert, Kruiningen en Yerseke. 

Dienstregeling 
Globaal tussen half 9 in de ochtend en half 6 ’s middags rijdt er ieder uur een 
buurtbus vanaf het Nieuwe Kerkplein. De exacte tijden en haltes staan op de 
website van Connexxion. Dienstregeling richting Wemeldinge https://
www.connexxion.nl/dienstregeling/lijn?id=Z599&richting=2&dgCode=12345 
Dienstregeling richting Yerseke https://www.connexxion.nl/dienstregeling/lijn?
ID=Z599. In december verandert de dienstregeling van de trein en de 
dienstregeling van de bus zal hier op gaan aansluiten. Houd eventuele 
wijzigingen dus in de gaten! 



Wat kost de buurtbus en hoe kun je betalen? 
In de buurtbus kun je een los kaartje kopen dat, ongeacht de bestemming, 
€3,50 kost (onder 4 jaar gratis, jeugd 4 t/m 12 jaar €1). Je kunt zo’n los kaartje 
bij de chauffeur nu betalen met contant geld (t/m 31 december 2017) of straks 
met pin (vanaf 1 januari 2018). Helemaal makkelijk, en vaak voordeliger 
bovendien, is betalen met een OV-chipkaart (dat kan nu al en straks ook nog). 

OV-chipkaart 
De OV-chipkaart is hét betaalmiddel voor het openbaar vervoer in Nederland. 
Op een OV-chipkaart staat een tegoed waarmee je betaalt in het openbaar 
vervoer (ook in de trein bijvoorbeeld). Dat is makkelijker en (vaak) goedkoper 
dan het kopen van losse kaartjes. Je kunt een anonieme OV-chipkaart kopen, 
waarop je zelf een saldo moet laden. Of je kunt een persoonlijke OV-chipkaart 
kopen, waarop het saldo automatisch op te laden is. Zo heb je altijd 
voldoende saldo op je kaart. Wel zo handig! Het kost even wat tijd om een 
persoonlijke kaart aan te vragen, maar daarna hoef je geen geld meer op de 
kaart te laden. Beide kaarten kosten eenmalig €7,50 en zijn vijf jaar geldig. Kijk 
op www.ov-chipkaart.nl voor meer informatie.





Inzendingen: het hoe of wat 

Heb je (informatie over) iets wat geschikt is voor in onze dorpskrant? Laat 
het even weten! Bijdragen vanuit het dorp zijn zeer waardevol! 
Inzendingen voor de voorkant zijn van harte welkom. Het liefst enigszins 
vierkant, zodat het mooi past in het kader. 
Er kan van alles worden ingezonden, mits het past bij het karakter van de 
dorpskrant en er geen copyright op rust. 
We proberen zoveel mogelijk verschillende soorten inzendingen te 
plaatsen, van verschillende personen. Als de ruimte beperkt is, maken we 
een selectie. 
Zorg dat de inzending (liefst ruim) voor de sluitingsdatum binnen is.  
Vermeld bij een inzending even je naam en telefoonnummer / e-mail zodat 
we bij vragen contact op kunnen nemen.  
De dorpskrant wordt opgemaakt op A4 formaat (en pas voor het drukken 
verschaald). Opgemaakte inzendingen dus graag passend op breedte van 
A4. Van bestanden in PDF of JPEG blijft de opmaak behouden. 
Losse afbeeldingen graag in JPEG of PDF. Losse tekst kan worden 
aangeleverd zonder opmaak in een Word of Pages bestand, of gewoon als 
tekst in een mailtje. Handgeschreven mag ook. Wij maken het dan passend. 
Inzenden het liefst per mail via dorpskrant@hartvoorschore.nl, maar door de 
brievenbus bij Xandra (Boomweidelaan 69) mag natuurlijk ook altijd! 
Om de dorpskrant te kunnen blijven maken, zijn adverteerders en sponsors 
hard nodig. Adverteren kan al voor nog geen € 4 per keer! Meer informatie 
over het plaatsen van een advertentie in, of sponsoring van, de dorpskrant 
bij Veronique de Neef via dorpskrant@hartvoorschore.nl.  

Redactie 
e-mail: dorpskrant@hartvoorschore.nl / adres: Boomweidelaan 69 
Samenstelling en bewerking: Xandra van der Knaap 
Financiën en advertenties: Veronique de Neef

Bijdragen voor de volgende dorpskrant uiterlijk inleveren op: 
vrijdag 2 maart 2018




