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Van de redactie
December is voor velen de maand om even terug te blikken op het afgelopen jaar
en/of plannen te maken voor het jaar dat komen gaat. Ieder doet dat op zijn of haar
eigen manier. Als ik er even de tijd voor neem, zoals nu terwijl ik dit stukje schrijf, zie
ik opnieuw fragmenten van afgelopen jaar (en van veel langer geleden), waar ik dan
met een glimlach aan terugdenk. Dit even stilstaan bij het (recent) verleden en
(nabije) toekomst levert ook voor de dorpskrant nog wel eens wat op. Zoals een
ideetje voor een Schoorse puzzel bijvoorbeeld, waarvan ik hoop dat jullie het leuk
vinden. Zie verderop in deze dorpskrant.
Verder onder andere de nieuwe rubriek ‘dorpshuis in uitvoering’. Hierin valt te lezen
welke stappen er allemaal genomen zijn en wat de stand van zaken is betreffende
de renovatie van het dorpshuis. Er is een werkgroep en er is een stichting gevormd
waarin een aantal zeer enthousiaste mensen gestapt zijn die de kar gaan trekken.
Maar het is een flink project, waarbij een even zo flinke burgerparticipatie gevraagd
wordt. Hulp om de kar te dúwen is dus een absolute noodzaak. Dorpshuis in
uitvoering: Voor Schore, door Schore! De eerste gezellige activiteit onder de nieuwe
vlag is al gepland: Op 4 januari van 19:00 tot 21:00 wordt er een
nieuwjaarsbijeenkomst gehouden in het dorpshuis met een hapje en een drankje.
Iedereen is hierbij van harte welkom!
Ook in deze dorpskrant: een aflevering van ‘de bewogen dagen’, een winterse
teken-kleurplaat voor de kleintjes, wat informatie op de !ALERT|Schore pagina en
nog veel meer.
Ik wens iedereen veel leesplezier, gezellige feestdagen met mooie nieuwe
herinneringen en vooral een gelukkig en gezond 2019.
Vriendelijke groet,
Xandra van der Knaap
Op de voorkant: Een sfeervol plaatje van winters Schore door Henk Mallekote

Iets minder alert Schore
Doel iets minder alert Schore
De ‘iets minder alert Schore’ WhatsApp groep kan gebruikt
worden om mededelingen te doen die voor een grotere
groep van belang kunnen zijn en niet bij !ALERT|Schore
thuishoren. Zoals een kwijtgeraakt of loslopend huisdier, een oproep of vraag
over iets specifieks, terugkoppeling van een eerdere melding zonder dringend
karakter, aankondigingen van evenementen…
Spammers worden geweerd
De laatste tijd is het een aantal keer voorgekomen dat spammers een 18+
advertentie in de groep hebben gezet. Deze spammers zijn door Roy
(beheerder) direct verwijderd. Bovendien is de code om in de groep te komen
aangepast, om misbruik door dit soort mensen zoveel mogelijk te voorkomen.
De ‘iets-minder-alert-Schore’-groep heeft op het moment van schrijven 62
deelnemers. Een aantal mensen heeft de groep verlaten, wellicht n.a.v.
bovengenoemde spam. Het zou fijn zijn als meer mensen zich (opnieuw)
aanmelden. Hoe meer deelnemers, hoe effectiever!
Terugblik
Periode oktober / december is aan bod geweest: kerkdienst met collecte
stichting Opkikker, vermissing en weer gevonden rode kater, aangeboden
camping accessoires, melding open huis, plaatsing AED bij garage visser,
dorpsvisie in raadsvergadering, agenten op het dorp i.v.m. inbraakpreventie,
loslopende hond, glijbaan aangeboden, oproepje oude boeken, melding
latere bezorgtijd krant, aantal keer spam (spammers verwijderd en code
aangepast ter voorkoming spam), kennelijke interesse in de door spammer
aangeboden diensten, aangeboden VW 1.9 turbo, melding weggelopen kip
en reacties hierop, herinnering actie GF-emmertje, oproep duurzaam Schore,
kip aan de wandel, opbergbakken en decoratiemateriaal aangeboden, kippen
kwijt…
De app-groep is herkenbaar aan het zwart-witte logo.
Aanmelden kan via deze link: https://
chat.whatsapp.com/J08lAXeiZKH2GlIXYHudqc
of scan de (nieuwe) code:

Dorpshuis in uitvoering
Waar zijn we mee bezig?

Uit de grote dorpsenquête die gehouden is, kwam duidelijk naar voren dat
een dorpshuis belangrijk is voor Schore. Daarom zijn we hiermee aan de slag
gegaan. Vanaf nu geven we in iedere dorpskrant een samenvatting van de
stand van zaken aangaande het dorpshuis.
We doen dit om iedereen op de hoogte te houden en de mogelijkheid te
bieden te reageren op waar we mee bezig zijn. Het is belangrijk dat
Schorenaren met ons meedenken en betrokkenheid tonen. Het dorpshuis is
immers voor Schore, door Schore! Heb je vragen of opmerkingen of wil je een
handje komen helpen? Neem dan contact met ons op via ons e-mailadres:
dorpshuis@hartvoorschore.nl

Chronologisch overzicht

We doen even een stapje terug in de tijd en gaan vervolgens chronologisch
naar de dag van vandaag toe…
Eind 2017 vraagt de dorpsraad tijdens de verenigingsavond of er mensen zijn
die in de werkgroep dorpshuis willen. De werkgroep dorpshuis heeft als doel
te onderzoeken wat we met het dorpshuis willen en kunnen. Daan Visser
(dorpsvereniging), Franciëlla Chamuleau (Schoremorries) en Leon Jansen
(SHM) melden zich aan.
Begin 2018 gaan we als werkgroep dorpshuis aan de slag en onderzoeken we
op welke manier het dorpshuis Schore vorm kan krijgen. Er is regelmatig
overleg met de gemeente Kapelle. Zij vragen o.a. aan ons of wij als werkgroep
vanaf 1 januari 2019 het beheer van het dorpshuis (tijdelijk) op zich willen
nemen (31 december 2018 stopt Optisport hiermee). We onderzoeken welk
soort beheer wenselijk is en komen uit op een stichting die tussen gemeente
en beheerder staat. Verder kijken we of het gebruik van het huidig dorpshuis
mogelijk is en kijken hierbij naar de wensen die naar voren zijn gekomen uit de
grote enquete die in het dorp gehouden is. Zo komen we uit op een plan om
het huidige dorpshuis te verbouwen.

Juli 2018 presenteren we het plan voor het verbouwde dorpshuis in de
dorpsvisie en tijdens de dorpsvisieavond op 2 juli. Het plan voor verbouw
wordt door de aanwezigen positief ontvangen.
3 september 2018 hebben we overleg met de gemeente Kapelle. Zij geven
aan dat duurzaamheid, installatiewerk, geluid en bouwkundige zaken de
belangrijkste punten zijn. De gemeente geeft ook aan dat er een officiële
vacature moet worden uitgezet voor een beheerder van het dorpshuis.
15 september 2018 presenteren wij tijdens de Schoorse herfstmarkt
nogmaals de plannen voor verbouw van het dorpshuis.
4 oktober 2018 geven we tijdens de vergadering Schoorse verenigingen
uitleg over constructie beheer dorpshuis: gemeente Kapelle vraagt
burgerparticipatie, dorpshuis is en blijft eigendom van de gemeente, er moet
een stichting opgericht worden die alles gaat regelen, er moet een
sollicitatieprocedure komen voor een beheerder van het dorpshuis, er wordt
nagedacht over de afspraken die gemaakt moeten worden (bijvoorbeeld over
kosten/gebruik) en er wordt gekeken naar de regels waaraan voldaan moet
worden. Kortom: er komt heel veel bij kijken. De gemeente heeft in principe
groen licht gegeven voor verbouwing. De wens van de gemeente is dat het
dorpshuis m.i.v. 1 januari 2019 onder de stichting valt. Er zijn her en der
subsidies te halen die alleen door de stichting kunnen worden aangevraagd.
Wat betreft de op te richten stichting: We willen graag dat iedere vereniging
iemand ‘levert’ om in de stichting te gaan. Wij vragen concreet ter tafel: Wie?
Antwoord: Irna Rijk vanuit de dorpsraad (secretaris), Franciëlla Chamuleau
vanuit Schoremorries (actief lid), Daniël Visser vanuit de dorpsvereniging
(voorzitter), Marian Rootsaert vanuit Vrouwen van Nu (actief lid), Patrick
Leendertse vanuit stichting Schoorse herfstmark (actief lid) en Jacolien
Bindervoet vanuit Oranjevereniging (actief lid). Penningmeester wordt nog
gezocht. Met name bij de functie van penningmeester is behoorlijk wat kennis
vereist, dus hopen we op een kandidaat die werkzaam is in de financiële
sector. Wij als werkgroep hebben een paar personen in gedachten die we
hiervoor zullen benaderen.
9 oktober 2018 zijn we aanwezig bij de raadsvergadering gemeente Kapelle
waar dorpshuis Schore op de agenda staat. Alle partijen zijn positief. Er wordt

duidelijk dat er veel vanuit Schore verwacht wordt (fysieke hulp en
fondsenwerving) en de gemeente niet zomaar een groot geldbedrag ter
beschikking zal stellen of alles zal regelen.
10 oktober 2018 komen we als werkgroep samen met de voorlopige leden
van de stichting (in oprichting) dorpshuis. We bespreken o.a. de klacht over
geluidsoverlast tijdens de feest van de SHM, die door een aantal
omwonenden bij de gemeente is neergelegd. Omdat het beheer van het
dorpshuis nog bij Optisport ligt, kunnen wij inhoudelijk helaas niets hiermee.
Wel is hiermee extra duidelijk geworden dat de (geluids)isolerende
maatregelen die wij in het verbouwplan hebben opgenomen van groot belang
zijn. Verder hebben we het o.a. over de vacature beheerder, taakverdeling
binnen de stichting, dorpsbewoners die mogelijk een rol kunnen spelen / ons
een handje zouden kunnen helpen etc. Ook een belangrijk punt van aandacht
is in hoeverre de stichting de verantwoording kan dragen over het gehele
traject en in hoeverre de gemeente hiervoor het aangewezen orgaan is.
15 oktober 2018 stelt Peter Schuitert zich beschikbaar als penningmeester
voor de stichting dorpshuis. Peter is in het dagelijks leven boekhouder en we
zijn erg blij met zijn toetreding.
13 november 2018 komen de werkgroep dorpshuis en de stichting dorpshuis
samen. Belangrijk nieuws: de gemeente heeft definitief akkoord gegeven voor
verbouwing van het dorpshuis en er is hiervoor een bedrag op de
gemeentelijke begroting gezet. Om de werkelijke kosten te kunnen dekken zal
er nog gekeken moeten worden naar verdere geldbronnen. De gemeente
heeft de uitdrukkelijke wens uitgesproken dat de stichting dorpshuis met
ingang van 1 januari 2019 functioneel is. Om de stichting op te richten moeten
we o.a. naar de notaris. Verder moet op 1 januari 2019 een contract bestaan
tussen de stichting dorpshuis en de gemeente Kapelle. We besluiten dat de
vacature voor beheerder dorpshuis in de dorpskrant gezet wordt en plannen
half januari gesprekken in met sollicitanten. We besluiten dat we in januari een
‘nieuwe-start-nieuwjaarsborrel’ houden in het dorpshuis voor alle inwoners van
Schore en andere geïnteresseerden. Daan en Franciëlla gaan contact
opnemen met aannemers. Het streven is om het hernieuwde dorpshuis op 1
juli 2019 te openen. Er is komende tijd dus nog heel veel werk te verzetten!

20 november 2018 Daan en Patrick zijn geslaagd voor de cursus sociale
hygiëne (wettelijk verplicht bij dit soort stichting).
3 december 2018 Gemeente verdiept zich in de procedures die zij als
gemeente moeten volgen.
5 december 2018 Datum vastgesteld voor nieuwjaarsborrel: 4 januari van
19:00- 21:00, iedereen is welkom.

Voor Schore, door Schore

Tot zover het beknopte overzicht. Vragen, opmerkingen of hulp aanbieden?
Mail naar dorpshuis@hartvoorschore.nl. Alvast bedankt!
werkgroep dorpshuis (Daan Visser, Franciëlla Chamuleau en Leon Jansen)
stichting dorpshuis in oprichting
voorzitter: Daan Visser
penningmeester: Peter Schuitert
secretaris: Irna Rijk
actieve leden: Franciëlla Chamuleau, Jacolien Bindervoet, Marian Rootsaert en
Patrick Leendertse

Pen en papier
(Bijdrage Protestantse Gemeente Hansweert-Schore)

Kerkdiensten Kerst
Maandag 24 december
Kerstnachtdienst in de Protestantse kerk te Hansweert, aanvang 21.30
uur. Voorganger is ds. H.J. Catsburg uit Goes.
M.m.v. Peter Reinders, solozang. Peter zingt een mooi stuk van Bach:
Schafe können sicher weiden, en nog diverse andere mooie
kerstliederen, o.a. O Jesus so gentle, God rest ye merry.
1e Kerst 25 december
Kerstdienst in de Protestantse kerk te
Schore, aanvang 10.00 uur.
Voorganger is onze eigen pastor Erik
Tramper.
M.m.v. het gelegenheidskoor, dit 14koppige koor bestaat uit eigen
gemeenteleden. Zij zullen voor u de
mooiste kerstliederen ten gehore
brengen. U kunt denken aan: Hoor de
engelen zingen, Er is muziek van hemelkoren en vele andere. Dit koor
staat onder leiding van onze eigen organist Karin Nieuwenhuijzen.

Puzzelpagina
Oplossing puzzel vorige dorpskrant:
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Nieuwe puzzel: Kip, ik heb je!
Zijn de Schoorse kippen in de ban van Pablo Escobar? Keer op keer weten zij
op slinkse wijze te ontsnappen om vervolgens lekker rond te scharrelen door
heel Schore. Zoek uit welke kip zich waar bevindt en wie de eigenaar is aan de
hand van meldingen uit de iets-minder-kip-app. Je kunt onderstaande tabel
gebruiken om je te helpen bij het speurwerk. Succes!

Lansen
Net geteld, maar volgens mij ben ik een kip kwijt
05:30
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Anjer
Ik heb ze gezien. Er loopt een witte los, een zwarte en een
bruine. Maar ik weet niet waar.
06:11

J.K. Beau
Nou, liep net de hond uit te laten en er lopen 3 losse kippen op Schore. Een in
de kerketuin, een op het sportveld en eentje bij het Schoors kippenresort.
Maar ik weet niet welke kleur.
06:15
Lansen
Die van mij is niet op het sportveld.
06:20
vDraanen
Nou ja, bij mij ook kip weg. Die van mij is zwart.
07:03
Choest
Ik ben ook mijn kip kwijt!

07:06

Entera
Bij het Schoors kippenresort liep volgens mij een witte of een bruine los…
07:54
Marina
@vDraanen Als die bruine kip niet van jou is, dan loopt ie in de kerktuin.
08:32
Choest
O, wacht even. Die van mij loopt in de kerktuin!
09:00
Hoenk
Heeft iemand een recept voor kippenstoofpot?
14:11

Spelletje spelen
Vakantie! Tijd voor alle kinderen om even fijn te luieren of gezellig rond de
tafel een spelletje spelen. Pak een dobbelsteen en pionnetjes. Wie is er het
eerste van start naar finish? Veel plezier!!
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OBS de Eendracht
wenst iedereen een goed

2019
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Vrouwen van Nu
Via dit stukje willen wij als Vrouwen van Nu
afdeling Schore ook weer ons steentje bijdragen
aan deze krant.
Op dinsdag 9 oktober 2018 hadden wij op
bezoek de heer J. Hamelink. Hij verzorgde voor
ons een Schotse avond. Het was een zeer leuke
en geslaagde avond. Een heel groot gedeelte
van onze eigen leden was aanwezig. Ook was er
een niet lid en wel inwoner van Schore aanwezig.
Jammer dat wij op onze open avonden zo weinig
niet leden welkom mogen heten. Deze avonden
zijn voor iedereen te bezoeken.
Op dinsdag 13 november 2018 hadden we een
doe-avond. Deze avond was alleen voor leden te
bezoeken. Onder leiding van de heer Mensen
werd een vlinder door middel van aquarelleren
gemaakt.
Op dinsdag 18 december 2018 is onze
Kerstavond. Als leden van onze afdeling gaan we
uit eten.
Op de Kerstmarkt van Schore waren wij ook weer
aanwezig met de verkoop van bloemschikken
welke door onze bloemschiksters van de afdeling
zijn gemaakt.

Voor dames die door middel van het lezen van
dit stukje belangstelling hebben gekregen voor
de Vrouwen van Nu kijk gerust eens op de
landelijke site van de Vrouwen van Nu
www.vrouwenvannu.nl.
Ook kunt u altijd contact opnemen met een van
de bestuursleden.
Voorzitter is Corrie Pak, tel.nr. 0113-342393
Vice voorzitter Hetty in t Anker tel.nr.
0113-341478
Secretaresse Lenie van der Borgt. Tel.nr.
0113-382858
Of een mailtje sturen naar Lvanderborgt@zeelandnet.nl
Langskomen op een afdelingsavond is ook altijd een mogelijkheid. Je hebt
dan gelijk een idee wat de afdeling omvat.

vacature
Schore, een goed bewaard geheim.
“Schore is een klein dorp met een groot hart. De mentaliteit is goed, de inwoners zijn open,
meegaand en vinden veel goed. Een beetje eigenzinnig, een tikje eigenwijs.”
Dorpsvisie Schore 2018

Zin om straks ons nieuwe Dorpshuis in Schore vorm te geven??? Solliciteer dan op de vacature

Beheerder Dorpshuis Schore m/v
Voor het dorpshuis in Schore zijn we op zoek naar een beheerder. De beheerder werkt als
zelfstandige in opdracht van de Stichting Dorpshuis Schore.
De werkzaamheden van de beheerder bestaan onder andere uit:
- toezicht houden op verantwoord gebruik van het dorpshuis
- faciliteren van vergaderingen en bijeenkomsten van verenigingen en particulieren
- naar eigen inzicht organiseren van evenementen en activiteiten
Met jouw kennis en ervaring kun je als zelfstandig ondernemer het dorpshuis exploiteren. Dit
betekent, naast een aantal vaste afspraken voor en met verenigingen, een grote eigen
inbreng en vrije invulling. De schoonmaakkosten en vast gebruik worden vergoed vanuit de
Stichting. Daarnaast zijn de opbrengsten van exploitatie van de verschillende zalen, bar en
keuken voor de beheerder, met aftrek van een deel hiervan voor de stichting voor onderhoud
en afschrijving.
Profiel
We zoeken iemand die Schore een warm hart toedraagt. De juiste kandidaat is ondernemend,
servicegericht, flexibel en zelfstandig, beschikt over een goede schriftelijke en mondelinge
uitdrukkingsvaardigheid en weet van ons dorpshuis het hart van Schore te maken.
Interesse?
Stuur dan je motivatie met cv voor 10 januari 2019 aan Stichting Dorpshuis, t.a.v. het bestuur,
via dorpshuis@hartvorschore.nl. De sollicitatiegesprekken willen we eind januari laten
plaatsvinden. Indiensttreding staat gepland voor juni / juli 2019.
Vragen?
Neem dan contact op met Daniel Visser 06 - 4230 1785 of Franciëlla Chamuleau
06 - 1036 4579 of via dorpshuis@hartvoorschore.nl

De bewogen dagen van Schore - deel 3
door Bas Chamuleau
De bedijkingen rond Schore
In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat de eerste interlokale dijk,
ringdijk, rond de eilanden omstreeks de 12e eeuw is aangelegd. Daarbij werd
waarschijnlijk ook het grondgebied van Schore bedijkt. De mogelijkheid
bestaat dat er nog resten van die oudste bedijking onder de huidige zeedijk
liggen.
Het is zeer aannemelijk dat de eerste ringdijk in de omgeving van Schore is
gerealiseerd onder het bestuurlijk bewind van de ambachtsheer Van
Maelstede. Zij voerden tijdens de twaalfde eeuw vanuit Kapelle het gezag
over het middeldeel (en mogelijk ook over het oostelijk deel) van ZuidBeveland. Zij zullen in samenwerking met andere ambachten en onder toezicht
van de Graaf hebben meegewerkt om de ringdijken rond Zuid-Beveland te
realiseren. Hiervoor werden de ingezetenen van het ambacht (lokaal
bestuursgebied) verplicht mee te werken om de dijken aan te leggen.
Waarschijnlijk betrof dit hoofdzakelijk het aaneensluiten van de lokale dijken
die in de loop van decennia door grondeigenaren en onder toezicht van lokale
ambachtsheren al waren gerealiseerd. Voor Schore betreft dit de sluiting van
de dijk langs de haven van Biezelinge tot aan de dijken die in het ambacht
Kruiningen waren aangelegd. Het is hierbij zeer denkbaar, dat als gevolg van
de steeds uitbreidende Honte (Westerschelde) langs het gebied van Schore
hier ook al eerder lokale dijken aanwezig waren die later in de twaalfde eeuw
met elkaar verbonden zijn.
De Schoorse Zeedijk is dus waarschijnlijk laat 12e begin 13e eeuw aangelegd.
Dit was mogelijk het gevolg van de steeds verder uitbreidende invloed van de
Honte of Westerschelde. We moeten ons hierbij realiseren dat de
Westerschelde, eerder Honte genoemd, pas vanaf de 9e tot 12e eeuw zich
voor de kust van Schore is gaan ontwikkelen. Rond de 10e - 12e eeuw kwam
de voorloper van de Westerschelde in het oosten, tussen Bath en Saaftinge, in
verbinding met de rivier de Schelde, die daar tot dan toe in noordelijke
richting liep tot aan de haven van Bergen op Zoom. Sindsdien stroomde de

Schelde steeds meer door de Honte en ontwikkelde deze zich tot zeearm. Pas
vanaf eind 14e of begin 15e eeuw is de Honte redelijk bevaarbaar geworden.

Herkomst naam Schore
Vele onderzoekers menen dat de naam Schore is afgeleid van “Schorre”.
Omdat deze naam hier is gevestigd zou dit erop kunnen duiden dat er een
buitendijks schorre lag dat hier is bedijkt. Mocht dit zo zijn, hetgeen nooit is
aangetoond, zou onder de Molenweg, eerder Schoorsezandweg genoemd,
een vroeg dijkje kunnen liggen,
zoals de Polderdijk die ten
noorden van Kapelle lag. Ook
Eversdijk en Dijkwel wijzen op
dergelijke lokale dijkjes. Met de
aanleg van de huidige zeedijk zou
hiertegen een jongere polder zijn
aangelegd die “Score of Scoore”
werd genoemd.
(afb.1. De Schoorse Zeedijk in 2018)

Ontginning
De abdij van Sint Bernhard te Antwerpen verkreeg in 1250 bezittingen onder
Schore van 60 gemeten (dat is ca.24 ha) grond met vrijstelling van
grondbelasting. De cisterciënzer monniken kregen van de Graaf van Holland
en Zeeland vanaf eind 12e eeuw onbedijkte gronden of zogenaamde “wilde”
gronden om deze in cultuur te brengen. Dergelijke ontginningsprojecten
waren te omvangrijk om dit aan lokale mensen over te laten. Het feit dat de
cisterciënzers hier een kloosterboerderij mochten stichten en grond kregen
kan de theorie van de later bedijkte schorre ondersteunen. Maar het is tevens
mogelijk dat de monniken zijn gevraagd te helpen bij het herstellen van de
zeedijk omdat deze in 1248 zou zijn doorgebroken en als dank daarvoor grond
ter ontginning kregen aangeboden.

Grenzen
De grens van de samengevoegde heerlijkheid Schore-Vlake liep ooit vanaf de
achtererven van de woningen aan de Hoofdstraat van Biezelinge langs de
haven in zuidelijke richting tot in de Honte of Westerschelde. De oostelijke
havendijk behoorde tot het grondgebied van Schore, de huidige Oude Dijk en

Schoorse Oudedijk. Door
de steeds uitbreidende
Honte of Westerschelde
werd het onbedijkte land,
schorren, dat lag voor de
Schoorse zeedijk
weggespoeld. Deze
situatie vormde op den
duur een gevaar voor de
zeedijk. Dit is ook de reden
dat er voor de Schoorse
zeedijk nooit jongere
polders zijn aangelegd.
(afb.2. oudste poldertjes in havenmond Biezelinge)
Dat was wel het geval
tegen de Schoorse Oudedijk waar nu de Willem-Annapolder ligt.

Polders
Op de grens van Schore, nu de Willem-Annapolder, werd in 1354 de
Simonspolder bedijkt op het schor langs de haven naar Biezelinge. Ook was
hier tegen de huidige Schoorse Oudedijk de Reinhoutspolder vóór 1445
bedijkt. In 1352 wordt melding gemaakt van de uitwateringsluis westelijk van
Vlake, zuidoostelijk van Biezelinge. Door de aanleg in 1354 van de hiervoor
genoemde Simonspolder in de monding van de Biezelingsehaven (nu Willem
Annapolder langs de Schoorse Oudedijk) werd de afwatering van het land
rond Schore door de suatiesluis (uitwateringssluis in de zeedijk) belemmerd.
Het regenwater van het gebied rond Schore werd sindsdien afgevoerd naar de
sluis in de Yersekedam. Doordat het oppervlaktewater een grote afstand
moest afleggen, via de Yersekemoer die ’s winters onder water stond, pakte
dit voor het gebied rondom Schore zeer nadelig uit. De lage delen,
voornamelijk bestaande uit weilanden, in de omgeving zullen jaarlijks langere
tijd onder water hebben gestaan. Schore was op het eind van de 16e eeuw
een kwijnend dorp op een kleine kreekrug te midden van laag gelegen
onvruchtbare gronden. Deze situatie bleef bestaan tot de aanleg van het
Kanaal door Zuid-Beveland tussen 1852 en 1866.

De Simons- en Reinhoutpolder zijn al voor 1500 overstroomd en de
laatstgenoemde weer herdijkt door Maarten de Roo (Reinhoutspolder werd
vanaf toen Meertenspolder genoemd). Voor 1532 moet de Simonspolder weer
herdijkt zijn geweest. Na 1550 komt de Meertenspolder niet meer voor maar
een nieuwe polder die in 1561 Jonkvrouw van Catspolder wordt genoemd.
Deze blijkt ook weer tegen de Simonspolder te zijn aangelegd. Het bedijken
van deze polders toont aan dat vanaf de 14e eeuw het mondingsgebied van
de Biezelingse haven, op de grens met Schore, sterk aan het verzanden was.
Maar de polders blijken ook kwetsbaar voor de dreigingen vanuit de Honte
(Westerschelde) waardoor ze overstroomden en uiteindelijk verloren gingen.
Dit had uiteindelijk tot resultaat dat in 1715 de Biezelingsehaven werd
afgedamd. Bij de bedijking van de Willem Annapolder in 1756 werd het
gebied waar de poldertjes lagen hierin opgenomen.
Omstreeks midden 15e eeuw moet
de stroom in de Honte ter hoogte
van Biezelinge en de Schoorsedijk
zijn loop hebben gewijzigd. Zoals we
hiervoor zagen gingen in die tijd de
polders die westelijk van Schore
waren aangewonnen verloren.
Spoedig werd ook het oude land van
Schore bedreigd. Tijdens de Sint
Felixvloed in 1530 overstroomde ook
Schore. Door de kwetsbare ligging
van de Schoorse Zeedijk langs de
Westerschelde moest de dijk steeds
opnieuw worden hersteld.

Kosten onderhoud dijken
In 1452 is er sprake van dijkherstel bij
Schore als gevolg van een dijkval.
Nadien volgen er nog vele dijkvallen, die wel
een gevaar voor de zeedijk opleveren maar
niet tot overstromingen leiden.

(afb.3. schema van dijkval, bron pcvdklis)

In 1455 en 1464 werd door het landsbestuur verordineerd dat alle ingelanden
van de wateringen de werken voor gemeenschappelijke kosten moesten
plaatsvinden, ook de bijzondere voorzieningen aan de zeedijken. De heren
van Kruiningen en hun onderzaten hoefden, omdat zij al zwaar belast waren
met hun eigen zeedijk bij Hansweert en die van Schore, slechts te betalen
voor hun landen buiten de ringdijk van Kruiningen. Hieruit blijkt dat de
bewoners, landeigenaren, van Schore niet bij machte waren de financiën op te
brengen om de Schoorse zeedijk te onderhouden. Ze waren tot armoede
gebracht doordat hun land onvoldoende vrucht opbracht en de dijk steeds
werd beschadigd. De hulp moest van elders komen anders zou de zeedijk
verloren gaan.
In begin van de 16e eeuw werd de zeedijk bij Schore zwaar geteisterd. In een
stuk van het Waterschap ”De Brede Watering Bewesten Yerseke”, dat vrijwel
de hele oude kern van Zuid-Beveland omvatte, wordt melding gemaakt van
een dijkval in 1501 bij Schore. Met rijshout, zoden en stenen slaagde men erin
de dijk te herstellen. Evenals in 1452 werd de dijk voor gemeenschappelijke

kosten hersteld om inundatie (overstroming) van het land van Schore te
voorkomen. We zien hier met welke eenvoudige middelen in die tijd een
dijkgat werd gedicht. Toen in 1503 de toestand van de dijk bij Schore opnieuw
kritiek was overlegden de dijkgraaf en gezworen met de belanghebbende
ambachtsheren om voor gezamenlijke kosten de dijk te beschermen. Ook in
1507 is er weer sprake van een dijkval bij Schore waarbij de magistraten van
Goes het Waterschap bij uitzondering van advies diende om erger te
voorkomen.
Aan de huidige bochtige Schoorse Zeedijk is nu nog te zien waar de dijk is
aangepast tijdens de vele herstellingen. Elke bocht heeft zijn geschiedenis.
Waterschap “De Brede Watering Bewesten Yerseke” heeft in de periode 1956
– 1959 een dijkverzwaring uitgevoerd tot de wettelijk vastgestelde
Deltahoogte. Het Waterschap Scheldestromen heeft in 1989
versterkingswerken uitgevoerd om de dijk toekomstbestendig te maken.
Binnen enkele jaren moet de zeedijk van Schore weer worden verhoogd
omdat het gebied te snel zou vollopen als er zeewater over de dijk spoelt.
Hier zien we de grote veranderingen; was eerst de zorg voor de lokale

veiligheid van belang later werd ingezien dat dit een breder maatschappelijk
belang was.
Tot aan de aanleg van de A58, lag het gebied rondom Schore binnen één dijk
met de rest van de kern van Zuid-Beveland, waarin ook Goes ligt. In de jaren
70 van de vorige eeuw is er langs de A58 / Nieuwe Schoorseweg een
separatiedijk aangelegd. Hierdoor is er een kleinere polder gevormd, die snel
kan vollopen met zeewater. Mocht dit gebeuren dan zijn de
vluchtmogelijkheden voor de bevolking vrij gering.

De Zanddijk, een geval apart
In het oosten grensde de Heerlijkheid Schore tegen die van Kruiningen. De
grens was gelegd langs de oeverwal van de voormalige getijdegeul de
“Yerseke” genaamd. Deze liep vanaf de huidige Yerseke Dam, naar het zuiden
waar nu het dorp Hansweert ligt. De heerlijkheidsgrens tussen Kruiningen en
de westelijke hiervan gelegen heerlijkheden als Schore en Vlake is mogelijk al
in de 12e eeuw bepaald toen een verdeling plaatsvond tussen de heren van
Maalstede die Kapelle als hun oorspronkelijke standplaats hadden, in het
kasteel Maalstede. Op deze grens werd in de 15e eeuw door de heer van
Kruiningen een dijk aangelegd. Dit was geen polderdijk om nieuw land aan te
winnen, maar een tussendijk om tijdens overstroming van het land het water te
keren, om de omvang van een overstroming te beperken. Zo heeft deze dijk
tijdens de overstroming van 1530, waarbij het volledige oost Zuid-Beveland is
overstroomd, voorkomen dat Schore vanaf het oosten onder water liep. Dat
Schore toch vanaf de Westerschelde een dijkbreuk kende waardoor het onder
water liep is hiervoor al beschreven. Gelukkig was dit vrij snel opgelost door
vakkundig ingrijpen van de Dijkgraaf van Goes. De ellende van oost ZuidBeveland is Schore gespaard gebleven door de Zanddijk.

Wordt vervolgd…
In de volgende aflevering zullen we ingaan op de Ambachtsheerlijkheid van
Schore.
Bas is dijkendeskundige en aangesloten bij de Heemkundige Kring de Bevelanden, lid van
de Archeologische Werkgroep Nederland en vrijwilliger bij Natuurmonumenten. Als AWNlid schrijft hij geregeld artikelen over de de bedijkingsgeschiedenis van Zeeland.
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Schore op social media
Verzameling van berichten over Schore
Anita van der Jagt houdt de Facebook pagina van Schore up-to-date. Met
eigen berichten en met een overzicht van wat elders over Schore is
verschenen. Aanvullingen zijn van harte welkom. Laat het Anita even weten als
er ergens iets over Schore is gepubliceerd (berichtje via WhatsApp naar
06-1310 0318). Voor wie geen Facebook heeft, staat hieronder een overzicht
van alle berichten zoals ze zijn geplaatst (zonder aanpassingen, tenzij anders
vermeld), inclusief de inmiddels achterhaalde
berichten. Altijd direct en volledig op de hoogte zijn?
Meld je aan:
Twitter: Bekijk Hart voor Schore (@HartvoorSchore):
https://twitter.com/HartvoorSchore?s=09
Instagram: https://www.instagram.com/p/
BhI9IDGg_iH/ of zoek op schore.zld
Facebook: https://www.facebook.com/schore.zld/
SEPTEMBER 2018
De provincie Zeeland heeft de notitie reikwijdte en detailniveau, voor de
Milieu Effect Rapportage (MER) dijkversterking Hansweert - Schore bekend
gemaakt. Deze notitie ligt sinds 27 september ter inzage voor een termijn
van zes weken. Er kan door een ieder een zienswijze worden gegeven. De
notitie is via onderstaande link te lezen: https://repository.officieleoverheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2018-57314/1/bijlage/
exb-2018-57314.pdf. De notitie beschrijft wat er in het kader van de MER
allemaal onderzocht en bekeken zou moeten worden. Heb je opmerkingen
betreffende de juistheid en volledigheid van deze notitie, laat het weten.
Mag ook via dorpsraad@hartvoorschore.nl
(ingekort) Bericht van Vrouwen van Nu: Open avond op dinsdag 9 oktober
2018 in het Dorpshuis te Schore aanvang 19.45 uur. Voor deze avond
hebben wij uitgenodigd de heer J. Hamelink. Hij verzorgd een Schotse
avond. Op deze avond is iedereen welkom. De entree voor deze avond is
gratis alleen de consumptie(s) zijn voor eigen rekening.

OKTOBER 2018
Bij garage Visser is een nieuwe AED opgehangen, buiten naast de roldeur
van de garage. Er zit een code op en dat is de postcode van het dorp,
afsluiten met een #. In Schore zijn nog twee AED's beschikbaar:
Dorpshuis Schore, buitenmuur kant parkeerplaats.

Zorgboerderij,

Langstraat.
Dorpsvisie Schore staat op de agenda; dinsdag 9 oktober 19.30
raadsvergadering gemeente Kapelle punt 7:

Oordeelsvormende nota

over de Dorpsvisie Schore https://kapelle.notubiz.nl/document/
6855762/1/2018-48_Oordeelsvormende_nota_dorpsvisie_Schore
Dorpsraad Schore input oplegnotitie t.b.v. begroting 2019: https://
kapelle.notubiz.nl/document/
685577p1/1/2018-48a__Input_oplegnotitie_gemeente_Kapelle_tbv_begroti
ng_2019. Uiteraard is iedereen welkom bij deze raadsvergadering in het
gemeentehuis Kapelle.
Een inwoner Schore maakt zich ongerust dat ook zij een babbelboef
heeft binnengelaten. Dinsdagochtend rond elf uur stond er iemand van
Delta bij haar plots op het garagepad en liep verder mee naar binnen. Deze
persoon was op een blauwe opvouwbare fiets. Mocht iemand hier iets meer
over weten of kunnen bevestigen dat het echt een controleur van DELTA
was, laat het even weten. (Update: meerdere bewoners hebben laten weten
dat deze man langs is geweest en het dus waarschijnlijk een controleur van
Delta was).

Het is nu tijd voor de uitvoering van dorpsvisie Schore. In de PZC: https://
www.pzc.nl/bevelanden/het-is-nu-tijd-voor-uitvoering-van-de-dorpsvisieschore~af027590/
Zondag 14 oktober 9.30 uur Kerkdienst met collecte voor Stichting
Opkikker. Aansluitend gezellig koffie drinken met een stukje gebak, plakje
cake en/ of koekje. Stichting opkikker verzorgt speciale "opkikker" dagen
voor langdurig zieke kinderen en hun ouders/verzorgers om een dagje alle
zorgen te kunnen vergeten.
Dinsdag 23 oktober 19.30 uur. Informatieavond dijkversterking Hansweert.
Belangstellenden zijn hartelijk welkom om aanwezig te zijn.
Coole site van OneSoil: een overzicht van alle akkerbouwgrond 'per veld'
en de kwaliteit van het veld gedurende verschillende jaren rondom Schore
(en de rest van Nederland

). Kijk hier! We zijn benieuwd naar de reactie

van de akkerbouwers uit Schore en omstreken of het klopt. https://
map.onesoil.ai/2018/nl#6.79/46.795/4.955

NOVEMBER 2018
Je hebt ze vast al zien liggen. Waarom liggen er grote gele legoblokken op
de parkeerplekken bij de werf? https://www.pzc.nl/bevelanden/werfhansweert-weert-trucks-met-betonnen-legoblokken-wegens-overlastkoelmotoren~a22652e1/
HERINNERING - ACTIE GF-EMMERTJE vandaag woensdag 21 nov. in
dorpshuis Schore tussen 15.00 en 17.00 uur. Om een betere afvalscheiding
van het groente- en fruitafval in de keuken mogelijk te maken, biedt de
Gemeente Kapelle je een GF-emmertje aan. In het emmertje is een filter
ingebouwd die geurproblemen voorkomt. Tegen inlevering van de
tegoedbon (bij brief, op huisadres ontvangen) kan je een GF-emmertje met
twee rolletjes biologisch afbreekbare zakjes ophalen.
In Schore gaan de kerstbomen alweer als warme broodjes over de
toonbank. https://www.pzc.nl/bevelanden/in-schore-gaan-de-kerstbomenalweer-als-warme-broodjes-over-de-toonbank~a5310323/
(ingekort) STUKJE UIT DORPSVISIE SCHORE: Nederland staat voor een
grote verandering op het gebied van energieopwekking en
energieverbruik. … Als klein dorp kunnen we onszelf organiseren,
bijvoorbeeld met het oprichten van een energiecoöperatie. Schore
energieneutraal! Daar gaan we voor met hulp van de juiste instanties en
wellicht subsidies. — Heeft bovenstaande je interesse en wil je hierin iets
betekenen, met het oog op je eigen woning of misschien zelfs voor een
plan voor het hele dorp? Vanavond woensdag 21 nov. 20.00 uur in het
dorpshuis 's-Gravenpolder. Drie inspirerende lezingen over de kansen en
mogelijkheden (individueel of collectief) voor het verduurzamen van je
woning in Zeeland.

DECEMBER 2018
Sinterklaas is in Schore aangekomen! Het was wederom een originele
aankomst. Deze keer met de trekker van Boerderijwinkel "in 't Anker".
Daarna bingo, kadootjes en feest in het dorpshuis. Schoremorries
verzorgde deze leuke Sinterklaasmiddag.

(ingekort) MAANDAG 3 DECEMBER 12.00 uur WORDT EEN TEST-BERICHT
IN !ALERT|Schore VERZONDEN. … Woon je in Schore en wil je ook worden
toegevoegd aan de buurtwhatsapp-groep? Meld je aan via
dorpsraad@hartvoorschore.nl. Er is nog een tweede Schore app: Iets
minder ALERT Schore, zoals de naam al zegt voor minder alerte Schoorse
mededelingen. Je kan je aanmelden voor 'Iets minder Alert Schore', mail
naar: dorpsraad@hartvoorschore.nl …

Seppe uit Schore ruimt samen met zijn vriendje Ezra zwerfafval op door
middel van magneetvissen!

Fragment op Omroep Zeeland, https://

m.facebook.com/story.php?
story_fbid=1982006731885999&id=113714192048605
Bericht van Betty Lokerse op Facebook Schore: Dag, mijn vader komt uit
Schore en is op zoek naar boekjes over Schore en Hansweert. Hij heeft 1
boekje maar meent dat er naast de paarse ook in in ieder geval een groen
boekje zou moeten zijn. Is er iemand in deze groep die kan helpen bij de
zoektocht naar het boekje/de boekjes door titels te sturen of een foto van
de boekjes? Ik hoor graag. Groet, Betty
Dorpsraad Schore heeft
weer voor een #kerstboom
in het dorp gezorgd. Dankzij
Sebas en Jeroen staat deze
strak en netjes op zijn plek.
Kerstmarkt Schore was
gezellig. Vanwege het
slechte weer was het deze
keer in het dorpshuis.
Stichting Schoorse
Herfstmarkt en iedereen die
heeft geholpen om er een
leuke kerstmarkt van te maken, bedankt! Erg origineel waren de rendieren
van Erwin en Joke.
Vandaag in PZC: De kerk van Schore staat niet langer te koop. Kerk
Hansweert wordt verkocht, kerk Schore blijft behouden. https://www.pzc.nl/
bevelanden/kerk-schore-niet-langer-te-koop-vanwege-commotie-2kerkenraadsleden-stappen-op~a3e980b2/

Schore vraagt? Gemeente antwoordt!
Vraag-antwoord rubriek tussen inwoners uit Schore en de gemeente naar het
idee van commissaris van de koning, Han Polman.

Verbetering en onderhoud Schore

Op onze oproep of er nog vragen zijn aan de gemeente gaf een
dorpsbewoner aan dat verlichting langs de Nieuwe Schoorseweg wel prettig
zou zijn. Een andere dorpsbewoner gaf aan dat het stoepje aan het begin van
de Boomweidelaan (achter smederij Sanderse) al een tijd erg slecht was en nu
ineens is hersteld.
De vraag:
Op welke manier wordt bepaald of en wanneer iets in het dorp voor
onderhoud of verbetering in aanmerking komt?
Het antwoord van Jon Herselman:
Uiteraard is er een onderhoudsplanning, waarin staat in welk jaar welke straat
opgeknapt/heringericht dient te worden. Daarnaast signaleren onze mensen
‘buiten’ ook het een en ander en ontvangen we ook regelmatig mails/klachten
over bepaalde situaties. Dat laatste beoordelen we en als dat terecht is dan
wordt er in dit geval een trottoir herstraat.
Ook een vraag voor de gemeente? Laat het weten!
Ook een vraag aan de gemeente waarvan het antwoord voor meer mensen in
Schore interessant kan zijn? Mail je vraag naar de dorpskrant (of briefje in de
bus op Boomweidelaan 69) en wie weet staan vraag en antwoord in de
volgende dorpskrant.

!ALERT|Schore en noodnummers
!ALERT|Schore gelukkig bijna nooit nodig
Op de testberichten na is het gelukkig al een hele poos stil
in de !ALERT|Schore chat. Een goede zaak! Er zijn op het
moment van schrijven 103 deelnemers. Schore heeft 200 woningen, deelname
in verhouding tot de woningen is dus ongeveer 50%. Dat is een zeer goede
dekking! Alle deelnemers bedankt! Aanmelden is uiteraard nog steeds
mogelijk via dorpsraad@hartvoorschore.nl.

HERHALING gebruik buurtWhatsapp:
Bij verdachte situatie, maak gebruik van SAAR-methode:

SIGNALEER, dus kijk goed, wat is de situatie?
ALARMEER, bel 112
APP, meld in de buurtwhatsapp wat er aan de hand is
REAGEER, kijk bijvoorbeeld naar buiten of doe het buitenlicht aan
Bij nood bij de hand in de dorpskrant
Alarmcentrale (ambulance, brandweer, politie) - bel 112
AED dorpshuis Nieuwe Kerkplein - code bij bellen 112
AED garage Visser Steenweg - code 4423#
AED zorgboerderij Langstraat - code bij bellen 112
Calamiteitenzender radio - Omroep Zeeland (als de sirene gaat)
ether
FM 87,9 MHz
DAB+
208.064 MHz
internet livestream.zeelandnet.nl:8000/omroepzeeland_radio
app
www.omroepzeeland.nl/app
Gaslekkage - bel 112 - vraag naar brandweer
Gas- of stroomstoring - bel 0800-9009
Huisartsenpost - buiten openingstijden huisarts - bel 0900 - 1785
Meld Misdaad Anoniem - bel 0800 – 7000
NL Alert instellen op mobiele telefoon - https://crisis.nl/nl-alert/instelhulp/
Politie geen spoed - bel 0900 - 8844
Veiligheidsregio Zeeland - kijk op www.zeelandveilg.nl

Kleurplaat
Deze kinderen hebben plezier in de sneeuw. Teken jij er misschien nog wat
bij? En geef je alle kinderen een mooi kleurtje?

vectors by freepik.com

Dorpsgenoten
Er zijn afgelopen periode behoorlijk wat nieuwe mensen bijgekomen in
Schore. We plaatsen het pas als we hier toestemming voor hebben en soms
duurt het even voor we iemand hebben kunnen spreken. Dus sommige
‘nieuwe’ bewoners wonen hier al weer een tijdje en anderen ontbreken nog in
deze dorpskrant en staan er wellicht volgende keer in (als men dit wil).

Nieuwe bewoners
Sebastiaan en Yuwadee Meyer zijn vanuit Borsele in Schore komen wonen
aan de Boomweidelaan 13. Hun kindje Jennifer is 2 jaar oud.
Een stukje verderop, op nummer 28, is Marieke van den Biggelaar komen
wonen. Zij komt uit Rilland, is 25 jaar en heeft 2 kindjes; Mila van 3 en
Matthias van 1 jaar oud.
Tot begin november woonden ze in Hansweert en nu aan het Nieuwe
Kerkplein 15a: Rosa (29) en Joost (31). Joost werkt als leidinggevende
werktuigbouwkunde bij Walter en Dros en Rosa heeft een online ruitershop
en verkoopt eigen sieraden en woonaccessoires via www.kaijewels.nl en
www.alotofrosie.weebly.com.
Tonny en Leendert-Jan Broerse komen uit Kapelle en zijn in september
komen wonen aan de Boomweidelaan 54. Tonny is huisvrouw en oppasoma
en Leendert-Jan werkt als projectleider bij Coroos. Zij hebben 4 kinderen (2
jongens en 2 meiden) en 2 hondjes (Daisy en Diego).
Nigel de Marco (26) uit Goes en Arjen Potter (23) uit Yerseke komen hier
wonen vanwege familie. Arjen is opgegroeid in Schore. De verwachting is
dat zij in april zullen intrekken aan de Steenweg 12.

Onze Missie:
Wij brengen goed onderwijs, een uitdagende leertijd voor
kinderen en een goede professionele werksfeer.
Kortom: wij staan voor kwaliteit.
Ben u benieuwd, dan bent u van harte welkom om een
kijkje te komen nemen. U kunt contact opnemen met de
school, telefoon 0113 - 381 945 of met directeur
Annelies Baarends telefoon 06 - 5246 6926
R.-K. Basisschool Schuttevaer - Keeten 2 - 4417CD HANSWEERT
telefoon 0113 - 381 945
e-mail schuttevaer@prisma-scholen.nl
www.schuttevaer-hansweert.nl

Terugblik kerstmarkt
(ingezonden door SSH)

Kerstmarkt 8 december 2018
Het leek ’s middags allemaal wel redelijk te gaan met het weer maar gezien de
voorspellingen hebben we op het laatste moment toch besloten om de
kerstmarkt binnen te houden.
Het was ook deze keer weer ‘vele handen maken licht werk’ en zo was het na
een beetje passen en meten een gezellige opstelling in de gymzaal.
We hebben het idee dat door het slechte weer er minder bezoekers zijn
geweest maar van diegenen die wel kwamen hebben we eigenlijk alleen
positieve reacties gehoord over de kerst-indoor-editie. Dus misschien voor
herhaling vatbaar. Verder nog even een bedankje aan Lizette die ons aanbod
om de vloer te dweilen vriendelijk weigerde en het zondagochtend dus zelf
heeft gedaan.
Terugkijkend zijn we als bestuur blij met de ontwikkeling van de kerstmarkt,
het is precies geworden wat we er mee beoogd hadden. Een moment waar
iedereen weer eens even gezellig met elkaar kan bijpraten onder het genot
van iets lekkers, en waar verenigingen de mogelijkheid hebben zich te
presenteren en ook nog een bijdrage voor hun kas kunnen genereren.
Reden genoeg om de kerstmarkt volgend jaar weer te gaan organiseren!
Namens het Stichting
Herfstmarkt Schore,
Patrick, Jacco, Léon.

Regels geluid bij feestje
Ingezonden door: afdeling leefomgeving gemeente Kapelle
Welke regels zijn er voor geluid bij een feestje?
De gemeente heeft een aantal klachten ontvangen van geluidsoverlast bij feestjes in
Schore. Daarbij is verzocht om uitleg te geven over de regels in de Dorpskrant. De regels
voor geluid staan in de Algemene plaatselijk verordening (APV) Kapelle. Hierin zijn allerlei
voorschriften op het gebied van veiligheid en leefbaarheid opgenomen. U kunt de
Algemene plaatselijke verordening vinden via www.overheid.nl.
Horeca
De horeca mag tot uiterlijk 02.00 uur open zijn en een terras tot uiterlijk 24.00 uur. Een
horecazaak moet zich houden aan geluidsnormen. Deze geluidsnormen zijn vastgelegd in
het Activiteitenbesluit (artikelen 2.17, 2.19 en 2.20). De geluidniveaus op de in tabel 2.17a
genoemde plaatsen en tijdstippen mag niet meer bedragen dan de in die tabel
aangegeven waarden:
Tabel 2.17a
L Ar,LT op de gevel van gevoelige gebouwen
L Ar,LT in in- en aanpandige gevoelige gebouwen
L Amax op de gevel van gevoelige gebouwen
L Amax in in- en aanpandige gevoelige gebouwen

07.00–19.00 19.00–23.00 23.00–07.00
uur
uur
uur
50 dB(A)
35 dB(A)
70 dB(A)
55 dB(A)

45 dB(A)
30 dB(A)
65 dB(A)
50 dB(A)

40 dB(A)
25 dB(A)
60 dB(A)
45 dB(A)

Uitleg tabel:

- Gevoelige gebouwen zijn woningen en bijvoorbeeld scholen en ziekenhuizen.
- In- en aanpandige gevoelige gebouwen zijn woningen boven een horecagelegenheid
of gebouwen die via een constructie aan de horecazaak zijn verbonden, waardoor
geluidsoverdracht kan plaatsvinden.

- LAr,LT is het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau. Dat is het gemiddelde
geluidsniveau gemeten over een bepaalde periode.

- L Amax is het maximale geluidniveau.

Hoe later op de avond, hoe zachter de muziek. Om 23.00 uur gaat de ‘nachtperiode’ in en
moet de volumeknop naar het niveau ‘achtergrondmuziek’.
Daarnaast mag een horecabedrijf maximaal vier incidentele festiviteiten per kalenderjaar
organiseren waarbij de bovengenoemde geluidsnormen worden verhoogd. Ook stelt de
gemeente zelf ieder jaar een aantal collectieve feestdagen vast waarbij de geluidsnormen

worden verhoogd. De Schoorse herfstmarkt is bijvoorbeeld aangewezen als een
collectieve feestdag voor de kern Schore.
Particulier feest
Het vieren van feestjes in de privésfeer (verjaardag/bruiloft et cetera) in de eigen woning
en/of tuin is op zichzelf niet vergunning plichtig. Het is uw verantwoordelijkheid om hierbij
rekening te houden met elkaar. In de APV staan wel geluidsnormen opgenomen waar u
zich als particulier aan moet houden. Ook bij een feestje. Dit staat in artikel 4.6 ‘Overige
geluidshinder’. Dit zijn dezelfde normen als in tabel 2.17a.
Als u een feest houdt waarbij (versterkte) muziek gemaakt wordt en het aannemelijk is dat
u de geldende geluidsnormen gaat overschrijden, kunt u schriftelijk een ontheffing
aanvragen bij de gemeente waarin de geluidsnormen of tijden worden verruimd. Dit is
enkel op incidentele basis mogelijk. Aan deze ontheffing zijn kosten verbonden.
Melden overlast Horeca
Bij het milieumeldpunt van de RUD Zeeland kunt u geluidoverlast van horeca-inrichtingen
melden. Dit meldpunt is zeven dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar en kan dus
tijdens de overlast worden gebeld. Het milieumeldpunt is bereikbaar via 0118 - 41 23 23.
Het is dan mogelijk dat er een geluidsmeting wordt uitgevoerd om te kijken of de
geluidsnormen worden overschreden.
Melden overlast particulier
Bij ernstige geluidsoverlast van particulieren kan melding worden gemaakt bij de politie
via 0900-8844 of tijdens openingstijden bij de gemeente via 14 0113.

Nieuws van de dorpsraad
Dorpsvisie & Dorpshuis Schore in uitvoering!
Vlak voor de zomervakantie hebben we de dorpsvisie
en de plannen voor het dorpshuis gepresenteerd. Afgelopen 9 oktober heeft
de gemeenteraad zich tijdens de vergadering gebogen over het
uitvoeringsplan van de dorpsvisie en de kosten voor het verbouwen van het
huidige dorpshuis. We staan in de begroting van de gemeente opgenomen!
Het komende jaar hopen we samen met de gemeente een aantal acties uit het
uitvoeringsplan af te kunnen vinken. Zo zijn we al bezig geweest met de
precieze locatie van een verkeersspiegel bij de Frisostraat. Ook willen we een
ommetje realiseren. Voor de langere termijn gaan we in gesprek met de
gemeente over mogelijkheden voor levensloopbestendige (nieuwbouw)
woningen en natuurlijk het dorpshuis. De werkgroep dorpshuis is bezig een
stichting op te richten om het beheer van het dorpshuis straks goed te kunnen
organiseren. En ja, daar kunnen we wel wat hulp bij gebruiken! Dus laat van je
horen voor Schore en steek samen met ons de handen uit de mouwen. Vraag
vrijblijvend meer informatie bij de Dorpraad Schore
dorpsraad@hartvoorschore.nl / de werkgroep Dorpshuis
dorpshuis@hartvoorschore.nl of spreek ons aan!

Verenigingsavond
We hebben in 2016 het initiatief genomen om regelmatig een
verenigingsavond te organiseren voor alle verenigingen in Schore. Dit om
elkaar te informeren, samen te werken waar we kunnen en efficiënt om te gaan
met de financiële middelen die we hebben. De vrijwilligers die er zijn drukken
met zijn allen een belangrijke stempel op Schoren en dat moeten we
koesteren. De afgelopen vergadering
is uitgebreid gesproken over de
plannen voor het dorpshuis.

Verslag van de verenigingsavond
op 2 oktober 2018.
Uiteraard waren alle afgevaardigden
van de verenigingen benieuwd naar

de stand van zaken rondom het dorpshuis.
Franciella, Daniel en Leon lichtten de stand van zaken vanuit de dorpshuis
werkgroep toe:
Er is overleg met de gemeente, de werkgroep dorpshuis en de
Dorpsraad geweest op maandag 2 september 2018. De gemeente gaat
akkoord met de verbouw en de nieuwe functie van het Dorpshuis. Het
bedrag dat de gemeente hiervoor uit wil trekken is niet bekend en is
ook niet bekend gemaakt.
De gemeente wil dat voor 1 januari 2019 een Stichting gevormd wordt,
met uit iedere vereniging een afgevaardigde, dan kan er ook met de
verbouwing begonnen worden.
Op dit moment gaan er in de Stichting: Franciëlla (Schorremorries),
Patrick (Stichting Schoorse Herfstmarkt), Daniël (Dorpsvereniging), Marianne
Rootsaert (Vrouwen van Nu) en Irna de Jager van de Dorpsraad wordt
secretaris. Marianne en Irna hebben zich tijdens de verenigingsavond
spontaan aangemeld, wat natuurlijk erg fijn is!

De functies penningmeester en voorzitter zijn nog niet bekend gemaakt.
De stichting ontvangt geld / subsidie van de gemeente. De beheerder
wordt hier voor 12 uur per week uit betaald en ontvangt een vast
bedrag. (voorbeeld van gemeentes hoe dit gaat zijn: Borsele en
Reimerswaal. De gemeente is opdrachtgever.
De verbouwing van het dorpshuis valt onder de werkgroep die contact
houden en advies kunnen vragen aan de gemeente. Er kan hulp
gevraagd worden aan inwoners van het dorp (NL DOET), zodat het
dorpshuis van het dorp blijft.
Er kunnen fondsen aangeschreven worden om subsidie te vragen zoals
het Oranjefonds, dit kan alleen de stichting zelf doen.
Het Dorpshuis mag geen concurrent worden van de Wemel of de
Vroone. In de Raad zijn op dit moment 2 klachten binnengekomen over
geluidsoverlast. De gemeente vindt geluid, energie en de looplijnen in
het gebouw een belangrijk punt.
Het email adres van het dorpshuis wordt: dorpshuis@hartvoorschore.nl.
De stichting brengt een vacature uit voor beheerder. De verenigingen
kunnen ideeën aanbrengen in de stichting.
Twee leden in de stichting horen de opleiding Sociale Hygiëne te
hebben en EHBO en BHV. Twee personen kunnen de cursus ‘Bar
vrijwilliger’ via het internet volgen. Het is erg fijn dat er op korte termijn
tijdens deze avond vanuit het dorp al aanmeldingen zijn gekomen om de
Stichting voor het dorpshuis op te richten.

Overige besproken zaken:
Op 1 tekening in de dorpsvisie is een verkeerde doorsteek gemaakt. De
ommetjes zijn een globaal plan; er kan nog van alles in veranderd
worden.
Daniël geeft aan dat er goede belangstelling is voor sporten op
zondagmorgen op het sportveld; Er is alleen goede apparatuur nodig. Het
zou leuk zijn om een 400- meter baan aan te leggen. Zeker ook voor
kinderen. Daniël heeft contact hierover met Colin van Sport en bewegen
om een plan in te dienen.
Daniël heeft een idee om op het sportveld een opslagunit neer te zetten
om verenigingsmateriaal in op te slaan. Dit gaat om materiaal dat door
verenigingen gebruikt wordt of kan worden om te sporten, de partytent
e.d.. De opslagunit moet dan wel brandveilig en vandalisme bestendig
zijn. Belangrijk is om het sportveld voor alle inwoners, maar vooral de
jeugd aantrekkelijk te maken ( de leeftijd van 12+). Er is overleg met
Peter Vogel.
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