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Puzzelpagina
Oplossing puzzel vorige dorpskrant: Kip, ik heb je!
De juiste oplossing is: De bruine kip van mevrouw van Choest bevindt zich in
de kerktuin. De witte kip van meneer Lansen bevindt zich in het Schoors
kippenresort. De zwarte kip van mevrouw van Draanen bevindt zich op het
sportveld.
Paaspuzzel

Van de redactie
Wisseling van de wacht
Toen we in september 2017 de eerste dorpskrant ‘nieuwe stijl’ uitbrachten, heeft
Veronique de financiën en de advertenties voor haar rekening genomen. Nu draagt
ze het stokje over aan haar man Lennart. Veronique zit al in de Oranjevereniging en
zal zich, met de vrijgekomen tijd, straks ook gaan inzetten voor de Schoremorries.
Lennart gaat dus de financiën en de advertenties voor de dorpskrant doen, en zal
daarnaast ook informatie verzamelen voor de rubriek dorpsgenoten (nieuwe
bewoners, overlijden, huwelijk, geboorte etc.). Tips hiervoor zijn van harte welkom!!
Activiteiten
De komende tijd staat er weer het een en ander aan activiteiten op de agenda voor
Schore (zie aankondigingen verderop):
Zondag 21 april paasontbijt georganiseerd door de Protestantse Gemeente
Hansweert - Schore (aanmeldformulier in deze dorpskrant)
Zaterdag 27 april allerlei activiteiten georganiseerd door de Oranjevereniging
Woensdag 12 juni buitenspeeldag door Schoremorries*
Zaterdag 22 juni BBQ door de dorpsvereniging (save the date - uitnodiging
volgt)
Buitenspelen en lekker rennen is gezond voor kinderen (en voor volwassenen). Er is
in ieder geval één kind op Schore die goed weet hoe je moet hardlopen. Mocht je
hem toevallig zien: Doe de groeten aan Jan de Brandweerman die inderdaad heel
hard rennen kan.
*

Vaste rubrieken
Verder in deze dorpskrant natuurlijk de vaste rubrieken en bijdragen. Voor de
rubriek “Schore vraagt, gemeente antwoordt” waren dit keer geen reacties
binnengekomen. Mocht je een vraag hebben voor de gemeente die past in deze
rubriek, dan horen we dat graag.
Veel leesplezier!
Vriendelijke groet,

Xandra van der Knaap

Op de voorkant: Overhandiging sleutel dorpshuis, foto door Coby Weijers

Pasen (opgenomen op verzoek van en tekst door Protestantse Gemeente Hansweert-Schore)
Paasdiensten Protestantse Gemeente Hansweert-Schore

- Witte Donderdag 18 april dienst in Hansweert - aanvang 19.30 uur, Viering
-

Heilig Avondmaal
Goede Vrijdag 19 april - dienst in Schore - aanvang 19.30 uur
Pasen 21 april – Paasonbijt in Hansweert – aanvang 08.30 uur
Pasen 1 april – dienst in Schore – aanvang 10.00 uur

In alle diensten gaat voor onze eigen pastor Erik Tramper.
Iedereen is van harte welkom, zowel bij het Paasonbijt als bij de kerkdiensten.
Voor het Paasontbijt wel even aanmelden graag. Zie formulier. Alvast bedankt.
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Nieuws van de dorpsraad
(opgenomen op verzoek van en tekst door Dorpsraad)

De komende jaren: realiseren dorpsvisie
De dorpsvisie is in uitvoering, net als het dorpshuis. De stichting Dorpshuis
heeft inmiddels officieel de sleutel overhandigd gekregen van de gemeente.
Het dorpshuis is dus van Schore nu. De gesprekken met de gemeente over de
verbouwing lopen nog, maar onze handen jeuken natuurlijk. We hebben nog
meer wensen voor Schore in de dorpsvisie en daarom zijn in gesprek gegaan
met het Waterschap Scheldestromen. Zo hebben we ons best gedaan om de
verkeersveiligheid te verbeteren aan het einde van de Nieuwe Schoorseweg
door een aantal bomen/struiken te laten rooien. Ook staat de gewenste
verkeersspiegel in de Frisostraat. Er zijn nog meer partijen met wie we om de
tafel zitten om bijvoorbeeld een ommetje te maken en om te kijken wat er
mogelijk is op het gebied van wonen. We blijven zowiezo in gesprek met de
gemeente om de visie te realiseren. We willen vooruit!

Nieuw lid!
We hebben er een nieuw lid bij: welkom Jeroen Heerspink.
In de volgende dorpskrant horen we meer over Jeroen. De
dorpsraad bestaat nu uit: Lisette Booij, Sebastiaan Chamuleau, Irna Rijk - de
Jager, Sandra Aagenborg, Anita van der Jagt en Jeroen dus. Maar daar past
nog wel iemand bij, graag zelfs! Want vele handen maken licht werk. We zijn
een enthousiaste groep die volop bezig is het met uitvoeren van de dorpsvisie
en daar komt van alles bij kijken. Nieuwsgierig? Spreek ons gerust aan of stuur
vrijblijvend een mailtje naar dorpsraad@hartvoorschore.nl

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/
DECEMBER 2018
Stichting Dorpshuis Schore is sinds donderdag 13 november officieel!
Op de foto tekent voorzitter Daan Visser de documenten hiervoor bij de
notaris. Stichting Dorpshuis Schore bestaat uit vrijwilligers, waarvan één uit
iedere Schoorse Vereniging. Dit zijn (bestuurs-)leden uit: Dorpsvereniging
De Schorenaeren, Schoremorries, Dorpsraad Schore, Oranjevereniging,
Stichting Schoorse Herfstmarkt en Vrouwen van Nu. Optisport heeft het
dorpshuis maandag terug overgedragen aan de gemeente Kapelle. De
eerste week van januari
krijgt Stichting Dorpshuis
Schore de sleutel. De
volgende stap is alles
uitwerken, plannen en
voorbereiden voor de
verbouwing. Hulp bij
deze stap is natuurlijk
altijd meer dan welkom.

Met name nu bij het uitzoeken en aanvragen van beschikbare subsidies (oa.
kern met pit, Oranjefonds, enz.). Wie hier zijn steentje aan wil bijdragen,
mail: dorpsraad@hartvoorschore.nl
Willem Staat schrijft zéér uitgebreid over Schore op ‘Staatspareltjes'.
https://www.staatspareltjes.nl/index.php/zeeland-van-axel-tot-zijpe/32gemeente-kapelle/275-schore-slaagt-voor-fietsexamen
Ook de kraan naast Schore in
het Kanaal door Zuid-Beveland
is versierd met een (héle lange)
lichtslang. Van een afstand lijkt
het net een kerstboom,
prachtig! Leuk gedaan en ook
feestelijk voor de schippers die
hier deze dagen liggen
aangemeerd.

JANUARI 2019
Wie vanuit Yerseke, Hansweert, Schore Biezelinge of Kapelle met de bus
naar Kruiningen reist, kan vanaf maandag ook op de Markt uitstappen.
https://www.pzc.nl/bevelanden/buurtbus-doet-voortaan-centrum-vankruiningen-aan~a48600ff/
Morgen, woensdag 2 januari wordt in Schore restafval
en plastic afval opgehaald (let op plastic afval nu
standaard op woensdag in plaats van op vrijdag). Wil
je ook makkelijk op de hoogte blijven van het
inzamelschema? Download de ZRD app. Je kan deze
zo instellen dat je de avond ervoor een melding
krijgt. Het inzamelschema op papier is onlangs huis
aan huis verspreid.
Branden op hetzelfde moment in Schore, Wemeldinge en Kruiningen.
https://www.pzc.nl/bevelanden/branden-op-hetzelfde-moment-in-schorewemeldinge-en-kruiningen~a272a08b/
Vanavond RTL4 20.00 uur bij Holland's got talent, Magician Evert van
Asselt. Wie kent Evert niet? De
circusvoorstelling obs de Tunnel was
onder zijn leiding, optreden op
Schoorse Herfstmarkt, goochelen,
bediening dorpshuis en
kinderactiviteiten Schore. Goed bezig
Evert, toi toi toi met je carrière.
Afgelopen vrijdag is de
nieuwjaarsreceptie in het dorpshuis
druk bezocht. Er kwamen 101
personen elkaar én Stichting
Dorpshuis Schore een gezond en
succesvol 2019 wensen.
Weet jij een goede naam voor het
nieuwe dorpshuis? En om het af te
maken, zoeken wij ook nog een nieuw
logo. Er is een prijsje te winnen en
eeuwige Schoorse roem natuurlijk.
Mail: dorpshuis@hartvoorschore.nl

Heeft deze kat een baasje? Komt laatste
dagen vaak bij bewoner Nieuwe
Kerkplein. Is aanhankelijk en laat zich
optillen.
Stichting dorpshuis Schore is klaar voor
de verbouwing. In PZC: https://
www.pzc.nl/bevelanden/stichtingdorpshuis-schore-is-klaar-voor-deverbouwing~a0d9e504/
In R&K Bode: Verbouwing en nieuwe
naam voor dorpshuis Schore. https://
www.internetbode.nl/regio/reimerswaal/algemeen/276651/verbouwing-ennieuwe-naam-voor-dorpshuis-schore?redir
Zaterdag 19 januari 2019
(ingekort) NIEUWJAARSCONCERT Muziekvereniging Scheldegalm in
Schore. Het concert is gratis toegankelijk en zal bestaan uit zowel moderne
popmuziek als klassiek.
In PZC: VVD Kapelle wil helderheid over de verbpuwing van het dorpshuis.
https://www.pzc.nl/bevelanden/vvd-kapelle-wil-helderheid-over-deverbouwing-van-het-dorpshuisin-schore~a99a8be3/
Sneeuw in Schore
In PZC: Woningen naast
Scheepswerf Reimerswaal
moeten worden gesloopt.
https://www.pzc.nl/bevelanden/
woningen-naast-scheepswerfreimerswaal-moeten-wordengesloopt~a89ccfc11/
Ontvangen verzoek van inwoner
Schore: Zou iedereen in Schore
zijn of haar hond alstublieft aangelijnd willen uitlaten binnen het dorp? Ik
kan bijna nergens meer lopen zonder loslopende honden tegen te komen.
Mijn hond is al eerder gebeten en zit altijd aan de riem en ook al zeggen de
eigenaren dat ze niets doen luisteren ze niet naar commando's van de
eigenaar om niet naar ons toe te komen. Buiten het dorp zijn er tal van

locaties waar je prima je hond los kunt laten, dat doen wij zelf ook zo.
Bovendien vind ik het zelf ook angstig als er ineens een hond op me af
komt lopen of rennen. Graag uw begrip hiervoor aangezien het wettelijk
ook gewoon hoort om je hond aan te lijnen!
FEBRUARI 2019
Faye Wagenaar uit Schore met vriendin Naomi in actie voor Ghana, deze
week in De Bevelander: https://www.de-bevelander.nl/nieuws/algemeen/
630292/tieners-vol-enthousiasme-voor-ghanaDORPSVISIE SCHORE 2018, HOOFDSTUK 6. VERKEER &
INFRASTRUCTUUR. De bomen aan het einde van de Nieuwe Schoorseweg
richting Kapelle belemmeren het zicht op het verkeer van links.
Maatregelen voor het verbeteren van zicht op aankomend verkeer is
wenselijk. Zeker in de zomer,
met vol bladerdek, zorgen
deze bomen voor slecht
zicht.’ Scheldestromen
Waterschap heeft deze week
deze bomen gerooid. Een
meewegende factor was dat
deze bomen in een slechte
conditie waren. We hopen
dat de verkeersveiligheid hierdoor is verbeterd. Dit punt is door
Schorenaren vaak aan Dorpsraad Schore gemeld. We hopen dat op
dezelfde weg een ander vaak gehoord klacht; de locatie van de
haaientanden, eerdaags ook wordt aangepast.
in Schore!!! Schore stond op de 2e plaats als Hondenhoofdstad op
de Bevelanden en Tholen in 2017, aldus de PZC: https://www.pzc.nl/
bevelanden/waar-wonen-de-meeste-honden-op-de-bevelanden-entholen~a4d4a353/ Helaas blijkt dat niet iedereen de uitwerpselen opruimt.
Dorpsraad Schore heeft hier in het verleden en nu recentelijk weer klachten
over ontvangen. Vriendelijk verzoek dus aan alle hondenbezitters om een
zakje mee te nemen en het op te ruimen.
DORPSVISIE HOOFDSTUK 6. VERKEER & INRASTRUCTUUR: 'Bij
binnenkomst in het dorp via de Frisostraat is het lastig om verkeer van
rechts te zien aankomen. Een verkeersspiegel met zicht op dit verkeer van

rechts zou hier uitkomst kunnen
bieden’. Vandaag is er een
spiegel geplaatst. We hopen
dat hiermee de
verkeersveiligheid weer iets is
verbeterd. Dit punt is door
Schorenaren vaak gemeld bij
Dorpsraad Schore als
onoverzichtelijk en het is fijn
dat de Gemeente Kapelle voor
deze oplossing heeft gezorgd.
Zaterdag 9 maart, zwerfvuil
opruimen bij Kapellebank, Schore. 10.00 - 12.00 uur, verzamelen bij
Praathuisje Schore aan de Schoorse zeedijk www.schoonzeeland.nl
(ingekort) OPROEP In Schore wordt altijd heel gul gegeven aan de collectes
voor het Reumafonds en het Longfonds. Voor deze collectes hebben we uw
hulp hard nodig, want we komen voor beide collectes een collectant
tekort! Vind u het leuk om met een kleine groep mensen een keer per jaar
te collecteren, bel mij dan op: 06-42388402. De collecte voor het
Reumafonds is van 18 t/m 23 maart. De collecte voor het Longfonds is van
13 t/m 18 mei. Petra Spuijbroek, Nieuwe Kerkplein 21.
(ingekort) De subsidieregeling Provinciale Impuls Wonen (PIW) ondersteunt
projecten die bijdragen aan het toekomstbestendig maken van de
woningvoorraad van Zeeland. De achtste ronde van de PIW wordt op 15
februari 2019 opengesteld. Er is een bedrag van 1.000.000 euro
beschikbaar. De openstelling sluit 29 maart 2019. www.zeeland.nl/piw
Zondagavond 25 feb. is tussen 18 en 22 uur het schrikdraad-apparaat bij de
schapen aan de Zandweg gestolen, van Fruiteeltbedrijf Karelse. Deze stond
tegenover Zandweg 10a. Tevens blijkt later dat aan het aangrenzend
perceel er nog een schrikdraad-apparaat is gestolen, deze was van
boerderijwinkel in 't Anker. Wie heeft iets gezien?
(ingekort) Bericht van politie Oosterscheldebekken: De afgelopen weken
zien wij een stijging van het aantal woninginbraken in ons teamgebied, de
Oosterschelderegio. Ziet u personen of voertuigen die u niet vertrouwt, bel
direct 112! Noteer kenteken(s), signalement(en), maak indien mogelijk een
foto en geef dit door aan de politiemeldkamer. Helaas kunnen wij niet

overal tegelijk zijn, wij hebben deze meldingen echt hard nodig! Twijfel dus
niet en bel!
Léon Jansen, van Ekoz
Pluimvee Schore heeft
woensdagavond uit handen
van Joris Baecke een bronzen
sculptuur mogen ontvangen
bij zijn afscheid na 20 jaar als
ZLTO afdelingsbestuurder. Hij
heeft een oproep gedaan
aan jonge leden om zich
open te stellen voor een
bestuursfunctie.

MAART 2019
Zaterdagochtend 16 maart tijdens NL doet zal de officiële sleuteloverdracht
zijn van de Gemeente Kapelle aan Stichting Dorpshuis Schore. Na bakje
koffie willen we het dorpshuis gaan opruimen, oftewel klaar maken voor de

verbouwing. We willen o.a. de vergaderruimte inrichten voor tijdelijk
gebruik en in de gymzaal de attributen ontmantelen en wegdoen. Vele
handen maken licht werk, kom je ook helpen? Meld je aan op: https://
www.nldoet.nl/klus/dorpshuis
Stelling: Het belangrijkste om lid te zijn van Dorpsraad Schore is dat je een
héél serieus typje bent:

Het belangrijkste vinden wij dat je je best

wil doen om te zorgen dat Schore een fijn dorp is om in te wonen en te
werken.

We zijn DRINGEND op zoek naar nieuwe dorpsraadleden.

Mail dorpsraad@hartvoorschore.nl Is dit net iets teveel van het goede, maar
is er iets in de dorpsvisie waar je belangstelling naar uitgaat om verder uit
te werken als eenmalig losse taak graag! v.l.n.r. Romy (oud-dorpsraadlid),
Anita, Sebas, Irna, Sandra en vooraan Lisette

Dit weekend werd een grote hoeveelheid zwerfafval

opgeruimd in de

buurt van Schore tijdens de actie Schone Schelde. 20 volwassenen en 20
kinderen hielpen mee. Bedankt voor jullie inzet!
Maandagavond werd de voorkeursvariant Scheldestromen Waterschap
voor dijkversterking gepresenteerd in Hansweert. Sebas was hier namens
Dorpsraad Schore bij aanwezig. Ook het deel bij Schore komt 20 meter
meer landsinwaarts. Voor het gemaal Schore wordt nog een oplossing

gezocht. https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/dijkversterking-in-hansweertgrijpt-diep-in~a8975de5/
Bericht van politie Oosterscheldebekken: Vanmiddag een melding
ontvangen van een verdachte situatie in Kapelle. Er zouden mogelijk
babbeltrucs gebruikt worden bij oudere inwoners omgeving Cederhof/De
Vroone. Uiteindelijk bleek het te gaan om een colporteur (verkoper aan
huis) voor alarmknopjes. Hij (man van 58) had echter geen vergunning van
de gemeente Kapelle voor deze werkzaamheden. Hem daarom voorzien
van een proces-verbaal voor venten zonder vergunning en hem vriendelijk
verzocht zijn activiteiten te staken.
In PZC: Huiskamer Schore is weer een stapje dichterbij. https://www.pzc.nl/
bevelanden/huiskamer-schore-stapje-dichterbij~a11ffa2c/
Morgen, woensdag 20 maart mag er weer gestemd worden voor Provincie
Zeeland en Scheldestromen Waterschap. Voor Bowien (18) wordt het een
dubbele primeur. Zij mag
voor de eerste keer
stemmen én zit als lid op
het stembureau Schore.
Stembureau Schore is
geopend van 7.30 21.00 uur. Tot morgen!
We zitten er weer klaar
voor, dit jaar met een wat
andere bezetting.
Voorzitter Koos van
Nimwegen en Iet van

Schellen uit Wemeldinge, Bowien de Wee en Anita van der Jagt uit Schore.
Later wordt er nog gerouleerd met de heren Paul en Eertink. Wim in 't
Anker uit Schore had er ook weer graag bij geweest, helaas laat zijn
gezondheid dit niet toe. We wensen hem beterschap en hopen dat hij er
volgend jaar weer bij is.
Uitslag verkiezing Provinciale Staten 2019, STEMBUREAU SCHORE.
Opkomst 70%. Meeste stemmen (44) voor Forum voor Democratie, op de
voet gevolgd door CDA (40). Meer informatie uitslag: https://
www.kapelle.nl/home/nieuws_44024/item/totaaluitslag-provinciale-statenen-waterschapsverkiezingen_154513.html
Update vrijdag 22 maart 12.00 uur: Dierenambulance heeft de hond
meegenomen. Hij wordt naar het asiel in Goes gebracht. Mocht iemand
toch de eigenaar kennen, laat het weten, want de chip is niet geregistreerd.
https://www.internetbode.nl/regio/reimerswaal/112-meldingen/282312/
buurtbewoner-in-schore-vangt-loslopende-pitbull-

De bewogen dagen van Schore - deel 4
door Bas Chamuleau
De Heerlijkheid Schore1
We hebben de vorige keer gezien dat er ringdijken werden aangelegd rond
de toenmalige eilanden, zoals Zuid-Beveland. De zeedijk langs de huidige
Westerschelde bij Schore is mogelijk onderdeel van die ringdijk. Voor het
aanleggen van de interlokale ringdijken was samenwerking nodig van
grondeigenaren, grondgebruikers en lokale bestuurders. Er moet dus een
hogere macht zijn geweest die dit kon aansturen en organiseren, zoals de
Graaf van Vlaanderen en de Graaf van Holland. Hierbij moeten we niet denken
aan werken zoals de Deltawerken vorige eeuw. Maar veel meer aan een
proces dat vele tientallen jaren, misschien wel meer dan 100 jaar, heeft
geduurd om de ringdijk rond het eiland uiteindelijk gesloten te krijgen. Er
moeten dus lokale en regionale bestuurders zijn geweest die belang hadden
bij het aanleggen van de interlokale dijken, die met regels, plichten en
toezicht een gemeenschap konden leiden. De lokale leider, bestuurder, was
de ambachtsheer in dienst van de Graaf. De ambachtsheer was met een
bestuursgebied beleende (adellijke) persoon. Dit van de Graaf in leen
gehouden lokale bestuursgebied werd ambacht genoemd.

Een poging tot een vereenvoudigde beschrijving van de middeleeuwse bestuurseenheid van het
ambacht op Zuid-Beveland. Een ambachtsheerlijkheid komt voort uit het middeleeuwse leenstelsel
(feodale stelsel) dat vanaf ca. 500 tot ca. 1500 heeft gefunctioneerd. Een koninkrijk was vanaf de 8e á 9e
eeuw onderverdeeld in grote en kleine graafschappen met aan het hoofd een Graaf (leenman). Deze was
een vazal (vertrouweling) van de koning (leenheer) met daaraan verbonden rechten en plichten. Een
graafschap werd vanaf de 10 á 11e eeuw verdeeld in kleinere bestuurseenheden, die ambachten werden
genoemd. Aan het hoofd hiervan stond een ambachtsheer, meestal afkomstig uit een hoge adellijke
familie. De ambachtsheer kreeg het ambacht in leen als vazal van de Graaf met daaraan verbonden rechten
en plichten. Een ambachtsgoed op Zuid-Beveland werd bij overlijden van de ambachtsheer verdeeld over
zijn zonen. Daardoor kwam er een ambacht splitsing tot stand. Om het lokaal bestuur krachtig te houden
werd in de 12e eeuw het Vierschaarambacht ingesteld als bestuurseenheid dat meerdere ambachten
omvatte. Het bestuur werd gevormd door de ambachtsheren die een college van Schout (toezichthouder)
en Schepen (bestuursleden) vormden. Dit was een rechtsprekend college met lokale juridische
bevoegdheden. De begrenzing van een Vierschaarambacht werd gevormd door de kerkelijke
parochiegrens. Tijdens de splitsing van de parochies dreigde de lokale bestuurseenheid weer zijn
bestuurskracht te verliezen. Tussen 1795 en 1806 werden nieuwe bestuurlijke eenheden ingesteld naar
Frans voorbeeld, bestaande uit provincies en gemeenten, met vergaande administratieve taken en
bevoegdheden.
1

Hoe zag de bestuurlijke hiërarchie er tijdens de Late Middeleeuwen
uit?
De adellijke stand was de groep die gezag kon uitoefenen op de burgers
(onedele ingezetenen). Uit de adellijke stand werden vazallen (getrouwen) van
de Graaf aangesteld om lokale leefregels (keuren) te stellen en deze te
handhaven. Dit recht kregen ze van de Graaf in leen. Zij kregen voor deze
dienst aan de Graaf als beloning grond in leen en konden heffingen
(belastingen) innen op lokale voorzieningen. Op Zuid-Beveland kennen we
adellijke families die ambachten hadden verworven, zoals de heren Van
Maalstede in Kapelle, de heren Van Borssele op het eiland Borssele, de heren
De Vrieze van Oostende op Baarland-Hoedekenskerke, de heren Van Schenge
in het westen van Zuid-Beveland, de heren Van Kruiningen oostelijk van
Schore en de heren van Lodijke bij Reimerswaal, etc.
We hebben hiervoor al gezien dat het zeer aannemelijk is dat de eerste
ringdijk in de omgeving van Schore is gerealiseerd onder het bestuurlijk
bewind van de ambachtsheer Van Maalstede. Hij voerde tijdens de twaalfde
eeuw vanuit Kapelle het gezag over het middendeel (en mogelijk ook over het
oostelijk deel) van Zuid-Beveland.

afb.1. Heerlijkheid van
Schore en Vlake,
Hattinga 1750

Ambacht en waterstaat
Het was zowel in het belang van het grafelijk gezag als van het lokale gezag
om minder rendabele schorrenweidegronden in cultuur te brengen. Hierdoor
werd het gezagsgebied economisch versterkt. Deze gezamenlijke belangen en
de haalbaarheid hiervan zullen direct aanleiding zijn geweest om bestaande
lokale dijken met elkaar te verbinden tot regionale doorgaande ringdijken
rond de eilanden. Ook de aanleg van nieuwe polders op buitendijkse grond
werd hierdoor gestimuleerd. Hierbij zullen de locaties met een voldoende
bevolkingsdichtheid voor het leveren van heervaart (dienstverlening) en een
grote economische potentie, prioriteit hebben verkregen. Maar ook het gezag
van de lokale ambachtsheer zal zeker hierop van invloed zijn geweest. De
omschakeling van veeteelt naar akkerbouw (omstreeks de 12e eeuw) zal
hieraan hebben bijgedragen.
Rond de 12e eeuw zijn de waterringen (voorlopers van de waterschappen)
georganiseerd over de parochie- en ambachtsgrenzen heen volgens het
gemeenschapsprincipe; met colleges van schepen(bestuurders) en schout
(toezichthouder) waardoor een overkoepelend toezicht werd gevormd over
afwateringen en wegen en later ook over de dijken. Vanaf die tijd was er
overkoepelend “onafhankelijke” bestuur en toezicht op waterstaatkundige
werken (afwateringen en dijken) dat het bestuurlijke gebied van het ambacht

te boven ging. In de beginperiode probeerden ambachtsheren hierop invloed
uit te oefenen door zelf zitting te nemen in het wateringsbestuur.
Het hoofd van het waterschapsbestuurscollege werd de dijkgraaf. Deze functie
werd op enig moment verpacht aan de hoogst bieder. Adellijke en rijke
ambachtsheren kochten deze pachtenrechten op, om hiervan persoonlijk te
profiteren. Ze inden de boetes die werden opgelegd aan grondeigenaren. Dat
leidde tot verwaarlozing van vele zeedijken, met grote overstromingsrampen
tot gevolg.
Door de armoede waaronder de bevolking van Schore gebukt ging vanaf de
14e eeuw en de onmachtige kleine ambachten, was het bestuur binnen de
Heerlijkheid Schore van geringe invloed. Onderhoud aan wegen, waterlopen
en dijken was al die tijd problematisch. Pas als de Watering Brede Watering
Bewesten Yerseke zich vanaf de 16e eeuw uitdrukkelijk met de zeedijk van
Schore gaat bemoeien komt het regulier onderhoud van de grond. De lokale
ambachtsheren van Schore staan hierbij volledig buiten spel.

Het Ambacht Schore
Schore met Vlake vormden op een gegeven moment, door gebrek gedreven,
samen tot 1795 een ambachtsheerlijkheid (bestuurseenheid). Het
grondgebied liep vanaf de haven van Biezelinge tot ver in de Yersekemoer.
Noordelijk hiervan lag de ambachtsheerlijkheid van Kapelle en Yerseke. Aan
de zuidzijde werd de heerlijkheid Vlake en Schore begrenst door de Honte (nu
Westerschelde). Aan de oostgrens lag de heerlijkheid van Kruiningen.
Noordelijk van het dorp Vlake lagen de moeren (natte graslanden) van
Yerseke.
Hoewel Schore vanaf de 12e eeuw bestuurd werd door een door de Graaf
aangestelde edele ambachtsheer, werd deze functie, waaraan bijzondere

rechten (b.v. innen van grondbelasting, etc.) waren verbonden, al spoedig
overgenomen door hoge edelen of rijke heren. Zij kochten ambachten op die
geen erfopvolgers hadden of in financiële nood verkeerden. Zo kende de
Heerlijkheid Schore in de loop van de eeuwen vele ambachtsheren en
verschillende ambachtelijke
leengoederen. Baron van
Wassenaar kon zich in de 18e
eeuw nog ambachtsheer van
Schore en Vlake noemen. In
1747 worden binnen de
heerlijkheid Schore en Vlake
slechts 52 huizen geteld. De
dorpen Schore en Vlake
hadden naar verhouding grote
kerken, maar hadden naar
middeleeuws gebruik tot 1795
maar één gezamenlijk
“dorpsbestuur”, gevormd door
schout (later burgemeester) en
schepen (later wethouders).
afb.2. Heerlijkheden Schore en Vlake, bron: C. Dekker 1971

De omgeving van Schore zal pas omstreeks de 13e eeuw in cultuur zijn
gebracht. De grond waarover toen geen belasting werd betaald was hier
oorspronkelijk gering, ongeveer 9 á 12 % van het totaal oppervlak. Dat was
land dat niet gebruikt kon worden omdat het te nat was. We hebben gezien
(in de vorige aflevering) dat door inklinken van de grond en slechte afwatering
de bruikbare grond verder afnam.
De hoogte van de grondbelasting, vastgesteld op basis van het ingemeten
cultuurgrond oppervlak, gold voor de afdracht van de ambachtsheer aan de
Graaf. Maar dit hoefde niet te gelden voor de afdracht van de grondbezitters
aan de ambachtsheer. Hiermee ontving de ambachtsheer meer belastinggeld
dan hij afdroeg aan de Graaf. Hiermee regelden de voornaamste
ambachtsheren hun eigen inkomen naast dat wat ze inden door het gunnen

van rechten zoals windrecht voor molens, jachtrecht, het recht op zoutwinning,
het visrecht, het veerrecht, etc. De ambachten van Schore raakten door het
uitblijven van voldoende inkomsten aan de bedelstaf. Vele ambachtsporties
werden in armoede van de hand gedaan.
Over het eigendom of gebruik van de in cultuur gebrachte grond moest dus
grondbelasting (zogenoemde schot) worden afgedragen aan de Graaf. In 1439
wordt hieromtrent vermeld dat Schore een zogenoemde "verloren" ambacht
was; er werd geen grondbelasting betaald vanwege de grote omvang van de
onbruikbare grond. Hier zal buiten de kreekruggen veel wateroverlast zijn
geweest waardoor deze grond niets opbracht. De oorzaak hiervan was de
slechte afwatering van de laaggelegen gronden.

Wie waren de lokale bestuurders, ambachtsheren van Schore?
Ook Schore had ambachtsheren die hun ambacht, dat ze in leen hadden van
de Graaf, bestuurden. Na de 12e eeuw trad er een verbrokkeling van de
ambachten op als gevolg van overerving en verkoop van ambachtsrechten.
Kleine ambachtsheren bezaten daardoor soms niet meer dan hun eigen
boerderij. Vanaf de 12e en 13e eeuw werden daarom Vierschaar-ambachten
ingericht. Dat zijn rechtsgebieden die meerdere ambachten bevatten om het
gezag te kunnen uitoefenen. De grenzen van de Vierschaar rechtsgebieden
vielen samen met de (kerkelijke-)parochies die vrijwel gelijktijdig werden
gesticht. Langs deze weg ontstond de (Ambachts-)Heerlijkheid Schore die tot
de bestuurshervorming van 1795-1806 heeft bestaan.
Het grondgebied van Vlake en Schore was oorspronkelijk verdeeld onder de
ambachten Kapelle (Van Maalstede) en Kruiningen (Van Kruiningen).
Uit oude geschriften kennen we 1 ambachtsheer uit Schore; de heer Dodijn,
waarvan sprake is in 1252 wanneer hij en zijn vrouw goederen aan de
kloosterboerderij van St. Bernhard, gelegen tussen de Steenweg en de Eeweg
(zie de volgende aflevering) schenken. In 1270 is er sprake van een dochter
Cecilia van Schore. Kennelijk waren er in de 13e eeuw al kleine
ambachtsporties (-gebied) verkocht. Vooral de hoge adel, met veel geld,
waren in staat ambachten op te kopen om uit de hieraan gekoppelde rechten
inkomsten te verwerven.
In 1331 behoorde het overgrote deel van ambachtporties van Schore aan de
hoge adel. De lage adel kreeg hier geen voet aan de grond. Wemeldinge had
bijvoorbeeld, na vele ambacht splitsingen, 30 ambachten die voornamelijk tot

de lage adel behoorden. In 1515 bezat
de hoge adel in Schore 1876 gemeten
(ca. 750 hectare) in 10 ambachten. De
lage adel bezat slechts 4 gemeten (ca.
1,6 ha) in 4 ambachten.
afb.3. gemeente Schore en Vlake rond 1860

In 1421 werd door ambachtsheer Jan
van Oostende, wonende bij
Hoedekenskerke, het Schoutambacht
van Schore aan Jan van Rijn gegeven.
Deze kreeg het bestuurlijke ambt over
Schore waarover hij is aangesteld (soort
burgemeester). Hij was het hoofd van
het vierschaarambacht, een rechtsprekend en toezichthoudend college binnen
één of meerdere parochies. Een belangrijke taak van het college was het
toezicht op de dijken, wegen en de waterlopen (sloten). De boeren (pachters
van land) en grondeigenaren waren verplicht hieraan regelmatig het
onderhoud te doen, maar de controle hierop en het oordeel kwam van de
Vierschaar. Deze hielden rechtszitting onder de kerktoren van Schore, bij het
ontbreken van een geschikt ambachtshuis, om recht te spreken en de boetes
te innen.
In 1439 en 1515 werden de afdracht van de grondlasten van Schore en Vlake
samengevoegd, omdat er geen grootgrond bezittende ambachtsheer was die
kon optreden als hoofd van de totale ambachtsheerlijkheid. Schore en Vlake
misten in die tijd een machtige ambachtsheer. De ambachten waren erg
versnipperd als gevolg van de eeuwenlange erfopvolging. Alleen zeer rijke
mensen konden de rechten van grote ambachtsgebieden nog kopen en in
bezit houden.
Vanaf de 17e eeuw werden er steeds meer kleine ambachtsgebiedjes
behorende tot het bestuursgebied (heerlijkheid) van Schore verkocht aan
buitenstaanders. We zien ook dat er ambachtrechten worden verkocht, zoals
visrecht en jachtrecht, die eerder tot een ambachtportie (-gebied) behoorden.

Eerder zagen we hoe in Schore het ambacht als bestuursgebied tot stand
kwam en hoe het pas in de 19e eeuw volledig verdween. Schore speelde in de
ambachtsrechten (behorende tot een ambacht) geen grote rol. Dat kwam
waarschijnlijk door de geringe bevolking en zeker door de slechte
landbouwgronden die door de gebrekkige afwateringen weinig konden
opbrengen. De bevolking van Schore werd hierdoor tot armoede gedreven.
Doordat het ambachtsrecht in Schore niet veel inhield, zijn de ambachtsheren
vrij onbekend gebleven. Uit de vorming van het Vierschaarambacht kwam de
Heerlijkheid Schore voort, dat later de gemeente Schore werd.
Rond 1850 was er nog een rest van een vluchtberg (vlietberg of motte) te zien,
gelegen tussen de Langstraat en de Haaimeet (zie afb.2). Deze behoorde toe
aan één van de ambachtsheren van Schore. Zeer waarschijnlijk lag deze in de
directe omgeving van het huis van de ambachtsheer. We komen hier later nog
op terug.

Wordt vervolgd…
In de volgende aflevering zullen we ingaan op het St. Bernhard klooster te
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.

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…
Iets minder alert Schore bewijst zijn nut
De laatste tijd is het erg druk geweest in de app en is menig hondje met zijn
baasje verenigd en zijn vermiste personen of items teruggevonden. De Iets
minder alert Schore blijkt over het algemeen vrij nuttig te zijn en redelijk nononsense. Een enkele keer gebeurt het dat een bepaalde melding leidt tot
veel respons, zoals in maart toen een loslopende hond, die al iemand gebeten
had, zich niet liet pakken. Via de app werd verteld waar de hond zich bevond
en kon hij uiteindelijk worden gevangen. Mocht je op zo’n moment ‘gek’
worden van alle piepjes; het is mogelijk om een WhatsApp gesprek, tijdelijk of
permanent, op ‘stil’ te zetten. Zo heb je geen piepjes en blijf je wel op de
hoogte en kun je in voorkomend geval je steentje bijdragen of juist je
voordeel doen met de gegeven info. Op het moment van schrijven heeft de
groep 67 deelnemers. Hoe meer deelnemers, hoe effectiever! Spammers
worden door Roy (beheerder) direct verwijderd.
Terugblik
Periode december 2018 / maart 2019 is aan bod geweest: zoekgeraakte
blauwe container, kerstmarkt, gevonden oorbel, melding mogelijk verdachte
personen, gevonden hondje (en weer terug bij baasje), melding vermiste
dementerende man (en weer aangetroffen), dierenambulance gebeld voor
zwaan, aankondiging oliebollenverkoop, melding iemand op zoek naar café,
bedankje Jo Koenders, afwijkende ophaaldag afval, twijfelachtige
kaartverkoop aan deur, nieuwjaarsreceptie dorpshuis, update brand bij Loek,
ophalen kerstbomen, onbekende kat aangetroffen, bloemstuk aan Evert
Damen namens verenigingen, aankondiging nieuwjaarsconcert Scheldegalm,
vraag naar info volkstuintjes, melding jongetje van 3 vermist (en weer terecht),
vraag over dorpshuis (en verwijzing naar juiste kanaal hievoor), kinderstoel
aangeboden, vermiste kat, onbekende loslopende hond (en weer terug bij zijn
baasje), nog een vermiste kat, glas op weg opgeruimd (en melding dat we

een glasbak hebben in het dorp), oproep reumafonds, gestolen
schrikdraadapparaat, bericht van politie m.b.t. inbraakgolf, melding verdachte
auto (en verwijzing naar juiste kanaal hiervoor), verkeerd bezorgd pakketje, NL
Doet Dorpshuis, loslopende onbekende moeilijk te vangen hond met melding
bijtincident (uiteindelijk gevangen door dorpsgenoot en opgehaald door
dierenambulance en naar asiel gebracht), tegelijkertijd andere loslopende
hond weer bij zijn baasje gebracht, verloren portemonnee (en weer terug bij
eigenaar), …
De app-groep is herkenbaar aan het zwart-witte logo
(zie vorige bladzijde).
Aanmelden kan via deze link: https://
chat.whatsapp.com/J08lAXeiZKH2GlIXYHudqc
of scan de (nieuwe) code:

freepik

Pen en papier
Oproep Longfonds (opgenomen op verzoek van en tekst door Longfonds)
Voor de collecte van het Longfonds hebben we uw hulp
hard nodig, want we komen een collectant tekort! De
collecte voor het Longfonds is dit jaar van 13 t/m 18 mei.
Vind u het leuk om met een kleine groep mensen een keer
per jaar te collecteren, bel mij dan op: 06 - 4238 8402.
Hartelijke groet,
Petra Spuijbroek, Nieuwe Kerkplein 21

Oprichting van de Stichting Vrienden van Zorgboerderij Rust na
Onrust (opgenomen op verzoek van en tekst door Rust na Onrust)
Het initiatief voor de oprichting van de Stichting Vrienden van Zorgboerderij
Rust na Onrust en het dorp Schore is genomen omdat de zorgbudgetten
steeds meer onder druk komen te staan. Zorgboerderij Rust na Onrust heeft
tot nu toe zonder enige vorm van subsidie gewerkt en daardoor wordt het
realiseren van extra activiteiten voor clienten steeds lastiger.
De Stichting Vrienden van Rust na Onrust heeft als doel voorzieningen of
materialen te bekostigen die buiten het normale budget vallen en in het
directe belang zijn van de cliënten. Sommige zaken kunnen ook ingezet
worden voor de inwoners van het dorp.

Zo kan de Stichting bijdragen aan leuke extra’s die niet uit de normale
budgetten kunnen worden gefinancierd.
Om dit te realiseren heeft de Stichting Vrienden van Zorgboerderij Rust na
Onrust financiële middelen nodig. De Stichting is hiervoor afhankelijk van
giften, legaten en erfstellingen.
Er is door de stichting een ANBI-status aangevraagd waardoor giften
aftrekbaar zijn voor de belasting. Mogelijk te ontvangen legaten en
nalatenschappen zijn daardoor dan ook vrij van erfbelasting.
Ideeën om als stichting de zorgboerderij en het dorp te ondersteunen:
• Als eerste is er de wens om een duo-, c.q. quattrofiets aan te schaffen,
waarvan cliënten en hun familie gebruik kunnen maken. Ook de inwoners
van Schore kunnen deze fiets dan reserveren
• Aanschaf van een z.g. 'Tovertafel' voor dementerende ouderen
• Aanschaf van bewegingstoestellen voor ouderen
• Aanschaf van creatieve middelen voor dagbesteding, denk aan:
gereedschap, knutselmateriaal, lijm, hout, jampotjes etc.
• Gebruik maken van de bibliotheek in de hal van de school onder het genot
van een bakje koffie of thee, en de mogelijkheid om tussen de middag met
de groep mee te eten.
Voorzitter: Adri Boogaard
Penningmeester: Han Goetheer
Secretaris: Marc Rootsaert
Leden: Matty Buijs en Leny Kloosterman
Meer info op de website: www.vriendenrustnaonrust.nl of via de knop op de
website van de zorgboerderij: www.rustnaonrust.nl.
Bankrekeningnummer: NL73 RABO 0338 0592 61 van Stichting Vrienden van
Zorgboerderij Rust na Onrust.

Terugblik Vrouwen van Nu (opgenomen op verzoek van en tekst door Vrouwen van Nu)

Via dit stukje willen wij als Vrouwen van Nu afdeling Schore ook weer ons steentje bijdragen
aan deze krant.
Wij zijn het jaar 2019 begonnen met onze Jaarvergadering. Na het officiële gedeelte hadden
wij Leon Jansen van EKOZ Pluimvee VOF uitgenodigd. Van hem kregen we uitleg over het
bedrijfsmatig houden en verzorgen van legkippen. Een zeer uitgebreide uitleg over het bedrijf
welke bestaat uit een opfokbedrijf 1 dags kuikens en een tak met legkippen. Een mooi bedrijf
binnen de gemeenschap Schore.
De afdelingsavond van 12 februari 2019 stond in het teken van brandveiligheid in en om het
huis. Twee heren van de veiligheidsregio gaven hierover een presentatie. We kregen een hoop
informatie over wat wij konden doen om ons huis veiliger te maken.
Dinsdag 12 maart 2019 was bij ons op bezoek Mw. R. Holm zij is werkzaam bij
Groepspraktijk FysioKapelle als fysiotherapeut met als specialisatie bekkenbodemtherapie.
Bekkenbodemtherapie is een zeer interessant onderwerp. We kregen op deze avond veel
informatie.
De laatste twee avonden waren open avonden wat inhoud dat een ieder welkom is op deze
avonden dus niet alleen leden van onze vereniging. De volgende open avond van onze
vereniging is gepland op dinsdag 8 oktober 2019 met als onderwerp het Levenstestament
verzorgd door Notaris Sarneel.
Ook waren er in het voorjaar alweer een aantal bloemschikavonden. Deze zijn alleen voor
onze leden. De deelnemende dames zijn weer met mooie bloemstukken naar huis gegaan.
Mochten er nog dames zijn die door het lezen van dit stukje belangstelling hebben gekregen
voor onze vereniging neem gerust contact op met een van onze bestuursleden.
Het bestuur bestaat uit
Voorzitter C. Pak, vice-voorzitter H. in ’t Anker, penningmeester M. Jansen, secretaris L. van
der Borgt, bestuurslid A. Nagelkerk en bestuurslid R.Koeman.
Ons mailadres is lvanderborgt@zeelandnet.nl. Op de landelijke site van de Vrouwen van Nu
is ook veel informatie over onze vereniging te vinden.
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Kleurplaat

Op jacht
tekst: Xandra

Wat leeft en beweegt in Schore
Als het even kan probeer ik in iedere dorpskrant een stuk te schrijven over iets
wat zich afspeelt in ons dorp en wat voor Schorenaren hopelijk interessant is
om over te lezen. Omdat Schore nu eenmaal geen wereldstad is waar op
iedere hoek van de straat een boeiend verhaal ligt te wachten, komt er bij het
schrijven van een ‘Schoors’ verhaal nog best wat kijken.
A. Een idee
Om te beginnen moet je natuurlijk een idee hebben waarover je wilt schrijven.
De tip voor dit verhaal kwam ruim een jaar geleden van Anita die met Kees
had gesproken over jagen. Met zijn hond Kate gaat hij vaak mee op jacht met
Wim Karelse en zijn medejagers. Een stuk schrijven over de jacht? Goed plan.
B. Contact leggen en geduld hebben
In maart vorig jaar sprak ik Wim en vertelde hem dat ik graag een stuk zou
willen schrijven over de jacht in en rond Schore. Ik vroeg hem of het mogelijk
was dat ik een keer mee zou gaan om met eigen ogen te zien hoe zo’n jacht in
zijn werk gaat en vragen te kunnen stellen aan de jagers. Mee op jacht? Mag
zeker, maar jachtseizoen start pas weer in oktober, dus nog even geduld.
C. Niet vies zijn van een beetje bloed, zweet en natte sokken
December 2018 mocht ik op een zaterdagmiddag met Wim mee op jacht.
Omdat ik graag vragen stel en schrijf vanuit de ervaring, had ik me niet
ingelezen en ging ik er lekker blank in, om het zo maar even te zeggen. Om er
vol modder weer uit te komen, maar daarover straks meer.
Meningen over jagen lopen uiteen
Jagen op dieren kan flink wat emoties oproepen. De één is er faliekant tegen,
de ander een groot voorstander. Persoonlijk had ik er geen echte mening over.
Als ik jagers in de velden zag lopen, kwamen mijn gedachten in het
voorbijrijden niet veel verder dan “Hé, daar lopen jagers”. Dat komt misschien
een beetje simpel over en dat is het ook. Geen kennis over het onderwerp,
geen mening over het onderwerp. In dit geval althans. Inmiddels weet ik dat

er bij het jagen ongelooflijk veel meer komt kijken dan een meneer, een
geweer en haasjes in een groen knollenland.
De theorie
Jachtcombinatie De Moer - Schore bestaat uit 3 jagers: Wim Karelse, Adrie de
Roo en Lars Kloet. Samen beheren zij de jachtvelden in Schore, een gedeelte
van de Kapelse Moer en een gedeelte van de Willem Anna polder (ook wel
Biezelingse polder genoemd). Dit totale jachtgebied is ongeveer 350ha groot
(3½ miljoen vierkante meter).
Bij het jagen in Nederland komt heel veel kijken: vergunningen, afspraken,
samenwerkingsverbanden, diploma’s, rechten en plichten, jachtplannen,
kennis, verslagen etc. etc. Heel veel regeltjes die bovendien nog al eens
veranderen. Met deze ingewikkelde materie houdt Adrie zich bezig. Van zijn
uitleg hierover heb ik een samenvatting gemaakt die, wil ik met klem
benadrukken, verre van volledig is en slechts dient om een globaal idee te
geven van hoe e.e.a. in elkaar steekt.
Om in een gebied te mogen jagen, moet het jachtveld minstens bestaan uit
40ha (400.000m2) aaneengesloten grond waarbij nog allerlei aanvullende
regels gelden. Het jachtveld van Wim, Adrie en Lars bestaat uit verschillende
percelen grond, die elk eigendom zijn / gebruikt worden door verschillende
boeren. Deze boeren verlenen jachtrecht voor hun perceel aan de
jachtcombinatie; ze geven toestemming aan Wim, Adrie en Lars om te mogen
jagen op hun grond.
Om als persoon te mogen jagen moet je een jachtcursus gedaan hebben bij
de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging en het theorie- en
praktijkexamen met goed gevolg hebben afgelegd om je diploma te halen.
Met dit diploma kun je bij de politie een jachtakte halen, die alleen wordt
uitgegeven als je naast je jachtdiploma ook beschikt over een geschikt
jachtveld (van dus minimaal 40ha). Zo’n jachtveld heb je niet zomaar. Sowieso
zijn de jachtvelden in Nederland bezet en dus kom je over het algemeen
alleen door erven of gunnen in het ‘bezit’ van een jachtveld. Je kunt dus niet
zo maar even als jager aan de slag.

Het jachtseizoen loopt in principe van 15 oktober tot 31 januari en binnen die
periode bestaan weer regels van wanneer wat wel of niet geschoten mag
worden. En bepaalde schadelijke dieren zoals kraaien en kauwen mogen het
hele jaar geschoten worden, maar ook niet zomaar. Op gezette tijden wordt
bekeken wat nodig is om op te jagen en zet de overheid het beleid uit. Veel
regels met veel mitsen en maren.
Ik vroeg Adrie op welk manier wild nu eigenlijk schadelijk is. Fazanten eten
kiemende zaden van met name suikerbieten. En dat kan behoorlijk grote kale
plekken opleveren tussen het gewas. Kauwen en kraaien eten dat ook, maar
de grootste schade brengen zij toe aan het fruit. Ze pikken stukken uit het fruit
dat vervolgens gaat rotten. Dat rottende fruit tast ook het nog goede fruit aan.
Zo kan 1 aangevreten peertje de oorzaak zijn van tientallen rottende peren.
Duiven hebben er een houtje van neer te strijken op een stuk platgeslagen
graan. Niet alleen eten zij het graan dat is platgeslagen, zij zorgen er ook nog
eens voor dat er een steeds groter deel van het graan plat komt te liggen en
bevuild wordt. Hazen eten graag de bast van jonge fruitboompjes. Als de bast
rondom is aangevreten, sterft zo’n boompje. Suikerbieten (en ook ander
gewas) wordt aangevreten door hazen en konijnen. Ganzen brengen schade
aan aan wintertarwe en weilanden. Als er dus teveel van dit wild zou zijn, zou
dit grote gevolgen hebben voor de oogst van de boeren. Konijnen vreten niet
alleen de gewassen aan, zij graven ook lange tunnels in de dijken, waardoor
deze verzwakken. Fazanten, hazen, duiven, konijnen etc. zijn dus schadelijk
wild. Alles maar afschieten dus? Nee, dat zeker niet. Het wild is een onmisbaar
onderdeel van de natuur (bijvoorbeeld als voedsel voor roofvogels). Kort
gezegd gaat het om de juiste balans tussen schade aan de gewassen en het in
stand houden van het wild, binnen de wettelijke regels én fatsoensnormen.
De praktijk
De dag dat ik mee mocht op jacht. Mobiel mee om foto’s te maken, blocnote
en pen voor aantekeningen, stevige schoenen en een fleecejack. Helemaal
klaar voor. Bij Wim aangekomen keek hij me een beetje bezorgd aan. Of ik
alleen dat fleecejack had? En of ik kaplaarzen had? Ehm… Wim had nog een
extra regenjack dat ik mocht lenen en over mijn fleece aantrok. En mijn
schoenen lopen echt veel lekkerder dan kaplaarzen dus die besloot ik maar
gewoon aan te houden.

Verzamelen was deze dag bij Adrie. Er was een aanzienlijke groep mensen die
mee zou gaan met de jacht. De jongste deelnemer was 18 jaar, de oudste
maar liefst 80 jaar. Bij aankomst schudden de mannen elkaar de hand en
stelden zich aan mij voor. En ook nu kreeg ik de vraag over kaplaarzen en zelfs
het aanbod kaplaarzen te lenen. Erg aardig. Maar ja, op andermans kaplaarzen
lopen is helemaal geen doen, dus hield ik toch maar gewoon mijn eigen
schoenen aan.
Voordat we vertrokken gaf Adrie een briefing; hij vertelde hoe het gesteld was
met het wild, wat voor vandaag
het plan was en waar we heen
zouden gaan. Voor vandaag stond
er drijfjacht op het programma.
Hierbij wordt het wild over het
veld gedreven door een rij drijvers
en geschoten door jagers die
rondom het veld staan opgesteld
op hun post. Binnen het
jachtgebied wordt er per seizoen
per veld in principe maar één keer
een drijfjacht gehouden. Een
andere manier van jagen is ‘voor
de voet’ jagen. Dit kun je een
beetje zien als een flinke
wandeling met een kleine groep
jagers, bijvoorbeeld door en langs velden en rietkragen, waarbij wild dat voor
de voet wegrent of vliegt wordt geschoten. Tijdens het jagen wordt
‘porto’ (verbastering van partou) geroepen als er rennend wild gezien wordt
en ‘tiro’ (verbastering van tire haut) om aan te geven dat er vliegend wild is,
zodat alle deelnemers weten wat er gaat gebeuren.
Het eerste veld was een veld waarop groenbemesting stond. Het was net
begonnen met regenen (dank Wim voor de regenjas!) en we stelden ons op.
De drijvers in een rij uitgestrekt over de breedte van het veld, de jagers op
hun post aan de randen ervan. De planten op het veld waren inmiddels flink
nat en kwamen tot ongeveer kniehoogte. Bij de mannen. Bij mij tot ergens

halverwege mijn bovenbenen. Dat houdt in dat je niet óver het veld loopt,
maar er dóór loopt. Terwijl de stengels en stelen van de planten om je heen
klitten. En je spijkerbroek volzuigt met water en flink aan je benen plakt.
Ondertussen graag een beetje doorlopen, want de rij drijvers moet natuurlijk
wel een beetje een nette rij blijven. Oef!
De jagers op post hebben hun geweer in de aanslag, maar jagers die
meelopen in de rij drijvers (aan het einde van de rij), hebben hun geweer voor
de veiligheid open geknakt over hun schouder hangen (waarvandaan zij het in
een vloeiende beweging van wat nog geen seconde lijkt alsnog schietklaar
hebben). De honden zijn onmisbaar bij de jacht. Ze halen het geschoten wild
op en brengen dat naar de jager. En ze helpen ook bij het aanwijzen van het
wild. Ik vond dat een grappig gezicht: als zo’n hond iets gespot heeft zet hij
het wild vast. Hij springt op die plek met vier poten tegelijk op en neer, alsof
hij zegt: Hier baas! Hier baas! Haas zit hier baas!!
De andere velden waar we die dag gingen jagen, lagen braak. Grote hompen
zware zachte plakkerige Zeeuwse klei. Wederom opstellen in een mooie rij en
lopen maar. Nou ja, lópen kun je het misschien (in mijn geval) niet echt
noemen. Ik zal proberen het plaatje te schetsen. Natte klei zuigt aan je
schoenen. En als je je been optilt om de volgende stap te zetten, blijft er klei
achter aan je schoen. Waar weer nieuwe klei aan hecht als je die voet weer
neerzet en optilt. Dus steeds een beetje klei erbij. Waardoor je voeten met
iedere stap breder, hoger, langer en zwaarder worden. En glibberiger ook. Op
een gegeven moment loop je half wijdbeens als een soort tuimelende
sumoworstelaar op zoek naar evenwicht. Ondertussen probeer je het tempo
van de geoefende drijvers bij te houden, slaat de regen het zweet van je
gezicht en doe je je best nog wat wild te spotten. Aan het einde van het veld
hangt er als beloning in ieder geval een paar kilo klei aan je voeten. Fieldtrip
meets bootcamp.
Hoewel ik dit ‘afzien’ tot mijn eigen verbazing eigenlijk best heel lekker vond,
gaat het bij het jagen natuurlijk om het schieten van wild. Hoeveel er
geschoten wordt verschilt enorm van veld tot veld. Op het ene veld is er maar
één haas te zien, op het naastgelegen veld ineens tientallen. Die worden niet
allemáál geschoten overigens. Hazen die ‘terugslaan’ laten de jagers gaan.

Terugslaan betekent als de haas omkeert en tussen de drijvers door wegrent.
Deze dag zijn er heel wat hazen geschoten en één eend. De geschoten hazen
til je op aan de achterpoten en neem je mee naar het einde van het veld. Dat
voelt een beetje raar. Ze zijn natuurlijk nog warm en doordat ze schommelen
als je loopt, bewegen de pezen en lijkt het alsof ze zich proberen los te
wurmen. De dode hazen worden gepekeld; de urine wordt uit de blaas
geduwd, zodat de urine later bij het villen en slachten niet in aanraking komt
met het vlees. Dit hoeft overigens
niet bij vogels; die hebben geen
blaas.
Nadat we alle velden die op de
planning stonden hadden gehad
gingen we terug naar het huis
van Adrie. Tijdens het jagen was
me al duidelijk geworden dat er
door deze jachtcombinatie met
beleid gejaagd wordt.
Terugslaand wild laten ze gaan,
vliegend wild wordt alleen
geschoten als het in de lucht is,
grond wild mag rennen (als hazen
‘vast’ liggen, liggen ze stil en dan
lopen de jagers eraan voorbij),
schieten wordt alleen gedaan als het een zeker schot is (doel: in één klap
dood) etc. Bij Adrie op het erf werd het geschoten wild ‘op tableau’ gelegd
zoals dat heet. Netjes in rijtjes van 4 en 1 op de kop, pootjes dezelfde kant op,
lijfjes netjes recht. Dan verzamelt iedereen zich om het tableau en is er
aandacht voor het geschoten wild. Ik vond dat een bijzondere ervaring. Het
voelde een beetje alsof het wild geëerd werd en misschien is dat ook wel zo.
In ieder geval gaf het blijk van respect voor het geschoten wild. De buit, in dit
geval voornamelijk haas, wordt verdeeld onder de eigenaren / gebruikers van
de grond, de jagers, de drijvers en restaurants.
De dag werd afgesloten in de woonkeuken van Adrie met koffie en vers
gebakken appelflappen. Met z’n allen in een grote kring, gezellig even

napraten. Iedereen op sokken natuurlijk want niemand was klei-vrij gebleven.
Ik vermoed alleen wel dat ik de enige was met doorweekte sokken…
Tot slot
Er is tegenwoordig veel aandacht voor verantwoord vlees. Een snelle blik op
de site van Wakker Dier laat al 5 verschillende keurmerken zien, die aangeven
dat er ‘in meer of mindere mate’ rekening is gehouden met het welzijn van het
dier. Het is daarom nog een hele studie om te zien onder welke
omstandigheden een stukje vlees nog een bepaald aantal sterren krijgt. En
houdt het ontbreken van een keurmerk per definitie in dat het vlees
onverantwoord is? Weten we altijd wat we op ons bord krijgen? Wat betreft
het vlees van wild dat geschoten wordt in en om Schore is het in ieder geval
duidelijk: dat is zo eerlijk en puur als het maar zijn kan.
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Dorpshuis in uitvoering
13 december 2018 Ondertekenen bij notaris door bestuur. We zijn nu een
stichting. Aansluitend 1e overleg als officiële stichting. Onder andere
besproken op welke manier we de samenwerking met de gemeente het best
vorm kunnen geven ten einde de snelheid erin te houden. Ook besproken op
welke manier we het tijdelijk beheer van het dorpshuis kunnen aanpakken.
Inventarisatie gemaakt van de wensen met betrekking tot de inrichting. En
afspraken gemaakt over de nieuwjaarsreceptie.
17 december 2018 Overdracht van Optisport naar gemeente Kapelle. Wij
waren als stichting hierbij aanwezig.
3 januari 2019 Eerste keer in dorpshuis. We hebben goed gekeken naar het
wat en hoe. We hebben de zaal klaargezet voor de nieuwjaarsreceptie.
Aansluitend vergadering gehad waarbij we de taken verdeeld hebben en de
planning voor deze maand hebben gemaakt.
4 januari 2019 Nieuwjaarsreceptie met een super opkomst van 101 gasten.
Wat geweldig! Annebeth Evertz en meerdere gemeenteraadsleden waren
hierbij aanwezig.
16 januari 2019 Eerste bijeenkomst in dorpshuis (Vrouwen van Nu). Tot aan
de verbouwing regelt de stichting alles. Marian heeft voor koffie en thee
gezorgd. Veel mensen reageren via de mail met een ludieke naam voor het
dorpshuis. Er komen ook ideeën binnen voor het dorpshuis zelf. Afgelopen
week stond er een artikel in de PZC en in de Bode.
6 februari 2019 Kennismaking van de stichting met de plaatsvervangend
wethouder Annebeth Evertz ( ziekte van Evert Damen). Overeenkomst tussen
gemeente en stichting is getekend. Sleutel overdracht maken we een officieel
moment van tijdens NL doet (16 maart).
16 maart 2019 Officiële sleuteloverdracht door wethouder Annebeth Evertz.
Voorzitter Daan heeft de sleutel in ontvangst genomen en hiermee het
dorpshuis onder de stichting officieel geopend. Vervolgens is met subsidie van
NL Doet een begin gemaakt met het klaarmaken van het dorpshuis voor de

verbouwing. Een groot deel van de oude inventaris is al verkocht; een mooi
extra zakcentje om in het nieuwe dorpshuis te steken. Er waren ongeveer 30
vrijwilligers aanwezig.

Voor Schore, door Schore

Tot zover het beknopte overzicht. Vragen, opmerkingen of hulp aanbieden?
Mail naar dorpshuis@hartvoorschore.nl. Alvast bedankt!

stichting dorpshuis
voorzitter: Daan Visser
penningmeester: Peter Schuitert
secretaris: Irna Rijk
actieve leden: Franciëlla Chamuleau, Jacolien Bindervoet, Marian Rootsaert en
Patrick Leendertse

Dorpsgenoten
Meldingen in deze rubriek plaatsen we 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). Tips voor deze rubriek vanuit het dorp zijn van harte welkom.
Weet je / denk je dat ergens iemand nieuw is komen wonen, of weet je van
een trouwerij of geboorte etc. stuur dan even een mailtje naar
dorpskrant@hartvoorschore.nl. Alvast bedankt!

Geboren
Jean-Pierre en Naomi aan de Steenweg hebben een
dochtertje gekregen: Lyvana.

Nieuwe bewoners
Aan de Steenweg is Marjan Horree-Sinke (69)
komen wonen, samen met haar 2 honden Fien en
Guus.
Ook het Nieuwe Kerkplein heeft er een paar bewoners bij: Familie van Gilst.
Lennard (35), Elise (33), Shirani (9) en Rylan (6) delen hun nieuwe huis met
hamster Scheetje, hun grijze konijn Pluisje en een zwart konijn met de naam
Vlek.

Overleden

Dijkversterking

HANSWEERT
1
In deze derde nieuwsbrief van de dijkversterking Hansweert blikken we kort terug op
de informatieavond van 23 oktober jl. Het belangrijkste nieuws was dat de huizen aan
de Veerweg behouden kunnen blijven. Daarnaast laten we Leonard Pekaar van Van
der Straaten Aannemingsmaatschappij B.V. aan het woord. Hij is een belangrijke belanghebbende met wie het projectteam goed contact heeft. Ook komen we kort terug
op het natuuronderzoek dat afgelopen zomer is uitgevoerd en waarvan de resultaten
inmiddels bekend zijn. Tot slot gaan we in op het verdere proces van de dijkversterking, nu de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD gereed is. We wensen u veel leesplezier!

F
BR

NWS

“De dijkversterking bij Hansweert wordt voor het grootste
deel gefinancierd door het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Dit is een programma waarin Rijk en de
waterschappen intensief samenwerken om Nederland te
beveiligen tegen overstromingen. Het hoogwaterbeschermingsprogramma is onderdeel van het Deltaprogramma
Waterveiligheid. Hierin wordt in Nederland tot 2028 meer
dan 1.100 kilometer primaire dijken versterkt, verdeeld
over ruim 300 kustversterkingsprojecten, zodat ze weer
voldoen aan de nieuwste veiligheidsnormen.”

Dijkversterking Hansweert krijgt vorm!
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De informatieavond over de dijkversterking trok ook nu weer veel belangstellenden.
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Verstand van dijkver-

jaren waterbouwkundige projecten uit voor het waterschap.

sterkingen heeft Le-

Maar in Hansweert staat hij aan de andere kant van de lijn:

onard Pekaar wel. De

zijn bedrijf ligt buitendijks. De geplande dijkversterking kan

algemeen directeur

de bedrijfsvoering problemen bezorgen. Daarom benaderde

van Van der Straaten

het waterschap hem twee jaar geleden al om mee te denken

Aannemingsmaat-

over het project.

schappij B.V. voert al

‘Belangrijk voor het dorp, lastig voor ons’
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Bang voor een superstorm? Welnee!
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Korte lijnen
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Vragen?
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Inventariserend natuuronderzoek bij Hansweert afgerond
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Kiek ‘s
Notitie Reikwijdte en Detailniveau gereed
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Tijdens het natuuronderzoek zijn ook een aantal egels gezien.

Het projectteam Dijkversterking Hansweert wenst alle lezers
prettige kerstdagen en een voorspoedig 2019!

Colofon
Eindredactie: waterschap Scheldestromen
Druk: Zalsman, Zwolle
Vormgeving en fotografie: Rudy Visser
W scheldestromen.nl/hansweert
E hansweert@scheldestromennl
T 088 2461000
december 2018

!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

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.
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 Lennart de Neef via dorpskrant@hartvoorschore.nl.

Bijdragen voor de volgende dorpskrant uiterlijk inleveren op:
vrijdag 14 juni 2019

Redactie
e-mail: dorpskrant@hartvoorschore.nl / adres: Boomweidelaan 69
Samenstelling en bewerking: Xandra van der Knaap
Financiën en advertenties: Lennart de Neef
Bezorging: Marian Rootsaert en Leni Lepoeter

