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Noodnummers en Buurt WhatsApp 

Bij nood bij de hand in de dorpskrant 
Alarmcentrale (ambulance, brandweer, politie) - bel 112 

AED dorpshuis Nieuwe Kerkplein - code bij bellen 112 
AED zorgboerderij Langstraat - code bij bellen 112 
AED garage Visser Steenweg - code 4423# 

Huisarts huisartsenteam Zorg op Zak spoednummer: 0113 - 383 253 
Huisartsenpost - buiten openingstijden huisarts - bel 0900 - 1785 
Politie geen spoed  0900 - 8844 

Als de sirene gaat: Calamiteitenzender radio Omroep Zeeland ether FM 87,9 MHz - 
DAB+ 208.064 MHz - internet livestream.zeelandnet.nl:8000/omroepzeeland_radio - app 
www.omroepzeeland.nl/app - NL-Alert app 

!ALERT|Schore of Iets minder ALERT Schore of Schore Samen 💪  
Er zijn inmiddels 3 openbare WhatsApp groepen in Schore. Het is voor zowel melders als 
ontvangers prettig als iedere groep voor het bedoelde doel gebruikt wordt. Daarom 
hieronder een overzicht. Kijk bij het doen van een melding naar het logo dat voor de app 
staat om misverstanden te voorkomen. 

!ALERT|Schore - alleen bij noodgevallen 
De app van !ALERT|Schore is alleen bedoeld voor meldingen waarbij ook 
112 gebeld is. Op het moment zijn er 98 deelnemers. Aanmelden kan via 
dorpsraad@hartvoorschore.nl. 
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 

Iets minder ALERT Schore - van algemeen belang 
Voor meldingen die niet thuishoren in !ALERT|Schore maar wel 
voor meerdere mensen van belang kunnen zijn, hebben we de 
Iets minder ALERT Schore app. Op het moment zijn er 146 
deelnemers. Aanmelden kan via deze link aanmelden Iets 
minder ALERT Schore of scan de code 

Schore samen 💪  - socializen 
De app groep Schore samen is bedoeld voor alles wat niet 
belangrijk genoeg is voor de IETS MINDER ALERT Schore 
groep of om gewoon te kletsen enzo. Iedereen is welkom. 
Aanmelden kan via deze link aanmelden Schore samen of scan 
de code.

http://livestream.zeelandnet.nl:8000/omroepzeeland_radio
http://www.omroepzeeland.nl/app
mailto:dorpsraad@hartvoorschore.nl
https://chat.whatsapp.com/J08lAXeiZKH2GlIXYHudqc
https://chat.whatsapp.com/J08lAXeiZKH2GlIXYHudqc
https://chat.whatsapp.com/FQYvraTjuPMILGoyHqwsJZ


Van de redactie 

Afgelopen week heeft het flink geregend (lekker voor de tuin) en ook de 
voorspelling voor ‘de derde zaterdag van september’ was dat het behoorlijk 
nat zou zijn. Nou, de weervoorspellers hadden het deels goed. Er zijn een 
paar flinke buien geweest! Wel fijn dat er geschuild kon worden in de tent van 
de theetuin, in de kerk of in het dorpshuis. Gelukkig heeft de zon zich ook 
regelmatig laten zien. Verderop in deze dorpskrant een terugblik op de 37ste 
editie van de Schoorse Herfstmarkt. En lees vooral ook even de vooruitblik op 
de Herfstmarkt van 2023! 

Wie zich overigens ook liet zien op de herfstmarkt, was ‘onze’ nieuwe jeugd- 
en jongerenwerker Souliman. Vorige week had ik een kort interview met hem. 
Hierin kun je lezen wat zijn werk (ongeveer) inhoudt en hoe je met hem in 
contact kunt komen. 

Over jongeren gesproken trouwens… Dries de Wee stond op de Schoorse 
Herfstmarkt met een eigen kraam, waarin hij o.a. tassen verkocht met een 
zelfontworpen opdruk waaruit blijkt hoe trots  hij is om een Zeeuw te zijn. Op 1

zijn website is het assortiment nu nog beperkt, maar ik heb zomaar het idee 
dat het weleens iets heel Groots  zou kunnen worden. Neem eens een kijkje 2

op www.hroats.nl.  

Verder in deze dorpskrant (een deel van) de bekende rubrieken en een aantal 
leuke ‘weer naar school’ tekeningen. 

Veel leesplezier! 

Vriendelijke groet, 

Xandra van der Knaap 

 Nederlands voor hroâs1

 Nederlands voor Hroâts2

Op de voorkant: Souliman Abali - jongerenwerker Gemeente Kapelle - eigen foto

http://www.hroats.nl


Kinderen tekenen 

tekening door Katherine



De bewogen dagen van Schore - deel 10 
door Bas Chamuleau 

Inleiding 
De vorige keer hebben we de ontwikkelingen rond het kanaal door Zuid-
Beveland gevolgd. We zijn nu toegekomen aan een beschrijving van de 
bijzonderheden van gebouwen in Schore. 

Kadaster 1832 
Het kadaster is opgericht in 1832. 
De kaart en beschrijvingen zijn op 
internet te raadplegen . Hieruit is 1

informatie te halen welke 
gebouwen er in die tijd in Schore 
stonden en wie eigenaren van 
gebouwen en grond waren. 
Hiervan heb ik een lijst 
samengesteld, die op de 
internetsite van Schore  aan deze 2

aflevering wordt toegevoegd. 

Aantal gebouwen in Schore 
Schore is altijd al een dorpje van marginale omvang geweest. Aan de hand 
van een oude kaart uit 1750 kunnen we zien dat er destijds 19 gebouwen in 
Schore waren. Het kadaster van 1832 laat 31 gebouwen zien en een kaart uit 
1912 telt 44 gebouwen. Als gevolg van oorlogshandelingen zijn veel van de 
oorspronkelijke gebouwen van Schore verloren gegaan. 
Daarna is het hard gegaan met de groei van Schore. In 1970 waren er 
ongeveer 185 gebouwen en vandaag de dag circa 270 gebouwen (hierbij zijn 
geschakelde woningen apart geteld en bijgebouwen meegerekend).  

 https://www.zeeland.nl/loket/kaarten-en-cijfers/kaarten/kaart-cultuurhistorie-zeeland1

 https://www.hartvoorschore.nl/dorpskrant2

Afb.1. Kadastrale kaart van Schore uit 1832



Boerderijen rond Schore in de 19e eeuw 
Schore was van oudsher een agrarische gemeenschap. De belangrijkste en 
oudste gebouwen zijn de boerderijen rond het dorp. Over deze boerderijen 
zijn vele bijzonderheden te vertellen. Hieronder zal ik er een enkele van 
beschrijven en aangeven waar deze hebben gestaan. 

Eén van de oudste gebouwen die in Schore nog staan is de hoeve ‘Rust na 
Onrust’ aan de Langstraat. Deze hoeve werd door Jacobus Zandmeet in de 
periode 1720-1725 gebouwd. De schuur van deze hoeve is in 1905 
afgebroken, maar het woonhuis nog wel aanwezig. Het oudste deel van de 
woning dateert mogelijk uit de 14e eeuw. De zorgboerderij die nu in het pand 
gevestigd is draagt nog steeds de naam ‘Rust na Onrust. 

Tijdens de 19e eeuw was het crisis in de landbouw. Veel boerderijen werden 
van de hand gedaan. Zo kwam in 1829 bij Notaris v.d. Bussche de boerderij 
van wijlen Francois De Winter, schaapsherder, in de verkoop. Onder de hamer 
kwamen ook de veestapel waaronder 85 schapen, hond  en huisgerei. Het 
woonhuis en schuur met weide en bouwlandgrond werden geveild. De 
huidige locatie van de woning met schuur lig achter het huidige pand 
Haaimeet 22. 

Het hoogtepunt van verkopen vond waarschijnlijk plaats in 1847. Toen werden  
in gemeentehuis te Schore op verzoek van molenaar Leendert Wisse en 
erfgenamen van zijn vrouw Jannetje, dochter van C. Vleugel, het volgende 
verkocht: 
1. Een wind-korenmolen met woning, schuur en erf. De molen stond westelijk 

van de huidige graanhandelloods aan de Molenweg. 
2. Een woonhuis, schuur en erf in dorp Schore. Deze locatie ligt nu in het 

plantsoen aan de zuidzijde van het Nieuwe Kerkplein.  
3. Een schuur staande in dorp Schore. Deze locatie bevindt zich nu ter 

plaatse van voormalig bakkerij Stevense aan de Langstraat (naast 
Langstraat 1). 

Woningen van burgemeesters 
In de 19e eeuw was in veel dorpen de burgemeester een rijke boer met 
aanzien. Zo ook in Schore. In 1810 was hier de eerste ‘burgemeester’ Cornelis 



Rottier. Hij werd in 1813 opgevolgd door zijn zoon A.C. Rottier. Deze mocht 
zich vanaf 1825 officieel burgemeester noemen. In 1835 koopt hij een 
boerderij op de locatie waar zich nu Zandweg 2-2a bevindt. In dat zelfde jaar 
1835 koopt de burgemeester ook de hofstede die stond op de hoek van het 
huidige Nieuwe Kerkplein en de Frisostraat. 

Van 1889 tot 1919 was J.G. van Nieuwenhuizen burgemeester van Schore. Hij 
woonde op de hofstede ‘Hoop op beter’ aan de Schoorsezandweg (nu 
Molenweg 12). Later heeft hij de villa ‘Aurea Libertas’ laten bouwen aan de 
Dorpsstraat (nu Frisostraat). Dit is het enige gebouw dat ons nog herinnert aan 
het zelfbestuur van de Gemeente Schore.  

Overige gebouwen van Schore 
Veel van de oude gebouwen van Schore zijn verloren gegaan door 
bombardementen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op een foto van 
omstreeks 1910 van de zuidoostzijde van het Nieuwe Kerkplein, toen 
Haaimeet of Schoorsezouteweg genoemd, staat een groot pand uit 1616. De 
voorgevel is één verdieping hoog en de toegangsdeur staat niet in het 

Afb.2. Geheel links op de foto het voormalige gemeentehuis met veldwachters ervoor. 
Dit stond aan de kerkzijde van de Haaimeet.



midden van het pand. De foto hieronder van omstreeks 1915 toont dit pand 
na ingrijpende veranderingen, met aan weerszijde van de deur weer twee 
ramen. Inmiddels was het pand voorzien van een zogenaamde ‘gebroken kap’. 
In 1914 werd het pand bewoond door K. Glerum, en tussen 1872 en 1897 
door burgemeester van Koeveringe. Twee panden verder de Haaimeet in staat 
op beide foto’s een pand met een klokgevel. Dit was het voormalige PTT-
kantoor. Rond 1930 woonde daar de gemeentesecretaris Trimpe, die in 1934 
(de laatste) burgemeester van Schore werd. 

Afb.3. Haaimeet in 1915 met voormalige ambtswoning van de burgemeester.

Dijkwelsestraat 9 - 4421 AE Kapelle 


(+31)6 - 53 61 26 21	 info@bouwmetboone.nl	 www.bouwmetboone.nl

Houtbouw

Betonwerk

Montage



Historisch gezicht verloren 
De herbouw van Schore in de jaren 50 van de vorige eeuw heeft het historisch 
gezicht niet terug gegeven. Schore heeft een rijke en bewogen geschiedenis 
gehad. We kunnen Schore en omgeving nu met andere ogen bekijken. 

Wordt vervolgd… 
Door de beperkte ruimte vertel ik slechts een deel van de geschiedenis van 
Schore. Er is altijd nog meer te vertellen want bij het beschrijven van 
geschiedenis ben je eigenlijk nooit klaar. Toch loopt deze serie op zijn einde.  

Na vier jaar ieder kwartaal te hebben geschreven over de geschiedenis van 
Schore, schrijf ik voor komende dorpskrant het laatste deel. Hierin zal het gaan 
over de maatschappelijke voorzieningen van Schore. 

Bas onderzoekt de waterstaat geschiedenis van Zeeland. Daarnaast is hij lid van de van de Archeologische 
Werkgroep Nederland, van de Heemkundige Kring de Bevelanden, en vrijwilliger bij Natuurmonumenten. 
Als AWN-lid schrijft hij geregeld artikelen over de waterstaat geschiedenis van Zeeland.



www.alberoscholen.nl

Welkom bij 
Albero scholen in Kapelle
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Oog voor talent, hart voor het kind

CBS ‘t Honk
www.hethonk.nl

Samen leven, samen leren

www.cbsdelinge.nl
Kindcentrum De Linge

Oog en hart voor kinderen

www.moolhoek.nl
OBS De Moolhoek

Samen leren

    Bewegen & 

Open & transparant

Positieve & veilige sfeer 

Samenwerken

Talentontwikkeling

Humor

Kindgericht

Goede sfeer

Met passie en aandacht werken we 
samen aan ontwikkeling

gezondheid



IETS MINDER ALERT Schore 

De IETS MINDER ALERT Schore groep is bedoeld 

voor allerhande meldingen (m.u.v. noodgevallen), 

concrete oproepen en updates die voor alle 

deelnemers van de groep (op het moment zijn dat er 

146) van belang (kunnen) zijn, of waarbij de 

deelnemers mogelijk tot hulp kunnen zijn. Reacties op deze berichten die 

gericht zijn aan één persoon kunnen het best, vanuit de app, privé 

beantwoord worden. 

Er worden vaak (gratis) spullen aangeboden, huisdieren worden gezocht en 

gevonden en er worden allerhande meldingen gedaan. Een samenvatting van 

de meldingen in de periode juni, juli, augustus en een stukje september:  

cocktail danceparty dorpshuis, sporten voor Sophia, damesfiets, wiel, 

voordeur, tafel, info dorpshuis, dorpsbbq, kliko, tentstokken, open dag 

zorgboerderij, frames, waarschuwing verdachte auto, Tygo maait gras, duifjes, 

groene bak zoek, poffertjes, kookplaat, autoalarm, info herfstmarkt, konijn 

Pizza, kindjes kwijt, bankje, pannekoekplant, laadpaal, zaagsel, speelgoed, 

DHL pakjesspeurtocht, auto bekrast, nextdoor, laminaatknipper, Justin Time 4 

Heroes, auto blokkeert straat, fret/wezel/nerts, bureau, bezem, gevonden 

voorwerpen sportveld, en opnieuw DHL pakketje zoek, onduidelijke bull shit, 

stekjes, gras, €7500 voor goede doel, Duitse herder, davitamon, 

dankbetuiging, ladekastje, gordijn op maat, stoeltjes, konijntjes zoeken baasje, 

flessen, info dorpshuis, laminaat, benefietmiddag, droger, koelkast, jampotjes, 

eierdozen, deuk in auto, maaltijden, stekjes, kunstwerkje in ruil voor 

chocolade, lampje, poesje kwijt, BlueSteam, stekje, dweil, vliegtuigjes, tiptoi 

boek, kattenbak, babyfoon, passpiegel, servies, DHL over de schutting, 

oecumenische openlucht dienst, alpaca schore, jumbo zegels, info dorpshuis, 



restwater, rieten mand, tv, laadpaal, printer, kinderstoelverkleiner, tegeltjes, 

biologische groenten, zwerfafval, info dorpshuis, steunbetuigingen Ekoz, 

strijkplankovertrek, kattenvoer, Tyrconnel, Gamma kan wel inpakken, 

inktpatronen, cherry tomaatjes, vuurton verdwenen, oproep hulp Ekoz, crocs, 

kinderkleding, druiven, alpacawandeling, split airco, hondenmand, kerstboom, 

doosjes, vitamine, hamsterbal, zangmiddag, Lucky, cymbaal, bureautje, Sok, 

slippers, kalebasjes, 2, ophalen rommelmarktspullen, info dorpshuis, expeditie 

oceaan, info dorpshuis SHM, tegels, boxpring, foto poes, partytent, 

opblaasboot, oven, sleetjes, vrijwilligers gezocht, diefstal kotje Frisostraat, 

accordeon, mosselavond … 

Aanmelden voor de IETS MINDER ALERT Schore groep 

kan via deze link: aanmelden IETS MINDER ALERT Schore 

of scan de code.

Stiltehuis Peter Butler  Kitskinderseweg 1  Kapelle
(op de begraafplaats)

Benonistraat 3  4421 DN Kapelle  tel. (0113) 340 381 
www.peterbutler.nl   email:info@uitvaartpeterbutler.nl

https://chat.whatsapp.com/J08lAXeiZKH2GlIXYHudqc


Kinderen tekenen 

Dorpshuis Schore

DURPSHART
WWelkomm inn dorpshuiss ‘Durpshart’’ inn Schore! Koffie of thee met huisgemaakte cake of taart of een

drankje op ons terras? De deur staat voor u open. Naast de wekelijks wisselende daghap, is er altijd
verse friet en zijn er snacks verkrijgbaar. Daarnaast organiseren wij met regelmaat leuke activiteiten.

Openingstijden::  
Donderdag van 11:00 - 18:00u.

Vrijdag & zaterdag van 11:00 - 23:00u.
 

Ietss tee vierenn off eenn anderee gelegenheid?? Ook dan bent u in dorpshuis ‘Durpshart’ aan het juiste
adres! Van heerlijke borrelhapjes, een compleet buffet tot een geheel verzorgde barbecue.

Ook beschikt ‘Durpshart’ over een rouw- en familiekamer waar u waardig afscheid kan nemen van uw
geliefde, vriend(in) of kennis. Vraag gerust naar de mogelijkheden.

                 Mobiel: 06 24 99 64 54   |   E-mail: durpshart2021@gmail.com 

Volg ons om op de hoogte te blijven:

@dorpshuis_schore         @DorpshuisSchore



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

School in Beweging 

 

Kleine groep, veel individuele aandacht 

Onze groepen zijn klein, hierdoor kennen we 

ieder kind persoonlijk en weten we ook precies 

wat het nodig heeft om een stapje vooruit te 

komen in zijn/haar ontwikkeling. Hierop is ons 

onderwijs gebaseerd. WHAT NEXT! Aansluiten 

bij wat een kind nodig heeft. 

 

De veilige school! 

Samen leven door samen leren; 

Aandacht voor “ik en de ander” 

• Respect 

• Bekwaamheid 

• Eigenheid 

• Veelzijdigheid 

Bent u op zoek naar een school waar aandacht en respect is voor ieder 

kind en waar in een kleinschalige setting kinderen goed onderwijs 

krijgen? Kom dan eens kennismaken op obs de Eendracht! 

 

Eendracht 3 

4417 CD Hansweert 

Bel: 0113-320090 om een afspraak te maken. 

Thematisch onderwijs 

Het eerste thema van het schooljaar sluit altijd aan bij het thema van 

de Kinderboekenweek. Dat is dit jaar Gi-Ga-Groen. Wij leren van alles 

over het milieu en kringloop. We scheiden ons afval, gaan bewust om 

met energie en leren hoe we goed voor onze aardbol kunnen zorgen. 

Altijd iets (leuks) te leren 

 

 

 



Jeugd- en jongerenwerker Souliman 
(tekst Xandra) 

Een belletje van Franciëlla: “Er komt een nieuwe jongerenwerker voor Schore. 

Misschien leuk om er ook iets over in de dorpskrant te zetten?” 

Een weekje later zit jeugd- en jongerenwerker Souliman Abali achter een 

cappuccino bij mij aan de keukentafel. Zoals meestal ga ik het interview ‘lekker 

blanco’ in en aan het begin van het gesprek is mijn beeld van een jeugd- en 

jongerenwerker ongeveer dit: probleemjeugd - jongerenwerker. 

Eerst maar eens vragen dus wat een jongerenwerker eigenlijk doet. Het 

antwoord hierop zal altijd onvolledig zijn want Souliman doet véél en alles 

hangt af van de vraag. In een poging om het toch samen te vatten in één zin: 

Souliman is een vraagbaak, een helpende hand, een bruggenbouwer en een 

coach, voor alle jeugd van 5 tot 23. Kinderen, tieners en jong volwassenen 

kunnen bij hem terecht als ze vragen, ideeën of problemen hebben of hulp 

nodig hebben bij iets. En dat kan voor van alles zijn.  

Ik schets een paar ‘stel nou dat’ situaties om een beter beeld te krijgen van 

zijn werk en kom tot de conclusie dat ik echt niets kan bedenken met 

betrekking tot jeugd en jongeren waarbij Souliman niet zou kunnen helpen. Of 

het nou gaat over pesten, sexualiteit, iets willen organiseren, weerbaarheid, 

sporten, armoede, gewoon even je ei kwijt kunnen…  

Hoe gaat dat dan in zijn werk? Je kunt Souliman aanspreken als je hem 

tegenkomt, of via Instagram of telefonisch contact met hem opnemen. Hij 

gaat altijd uit van wat jouw vraag is. Jij kunt aangeven wat je van hem nodig 

hebt, of waar hij je mee kan helpen. En alles wat je met hem bespreekt is 

vertrouwelijk. Als hij je zelf niet kan helpen, dan brengt hij jou, als jij dat wil, in 

contact met iemand die dat wel kan. Hij heeft hiervoor een heel netwerk van 

mensen en instanties waar hij mee samenwerkt. 



Ik vraag Souliman hoe dat zit met die vertrouwelijkheid. Kan iedereen open en 

eerlijk álles vertellen en erop rekenen dat het vertrouwelijk blijft? Zeker! Vanuit 

zijn werk heeft hij een geheimhoudingsplicht, net als bijvoorbeeld een 

huisarts. En daar houdt hij zich te allen tijde aan. Alleen wanneer iemand een 

serieus gevaar voor zichzelf of een ander vormt, komt dat te vervallen. 

De uitwerking van een interview is altijd maar een stukje vrij vertaald, van wat 

besproken is, maar gaandeweg het gesprek gaat in mijn hoofd de gedachte 

voorbij dat Souliman een echt maatje kan zijn voor de jeugd. Bijna zoals een 

grote broer die iedereen wel zou willen hebben: die veel weet, te vertrouwen 

is, je een stukje op weg helpt als jij dat nodig hebt, je steunt, naar je luistert en 

niet oordeelt over hoe of wat je doet maar je er wel op aanspreekt als je écht 

fout bezig bent (en je ook dan niet zal laten vallen).  

Ik ben benieuwd hoe Souliman hier terecht is gekomen en of, als hij aan 

zichzelf als kind denkt, het er altijd al in heeft gezeten dat hij jongerenwerker 

zou worden. Nou niet bepaald, behalve het willen ‘doen’. Als kind groeide hij 

op in Biezelinge waar hij vaak genoeg van straat geplukt moest worden door 

Stalling
&

Self Storage

Self Storage
* Diverse maten opslagruimte
* Voor particulier en bedrijven
* Vanaf € 25,- p/m

Stalling
* Geschikt voor alle voertuigen
* Gehele jaar beschikbaar
* Geen limiet voor halen/brengen voertuig

Cruijckelcreke 43        4491 PS Wissenkerke  stallingnoord-beveland@hotmail.com 

06- 510 586 66



zijn moeder. Hij was altijd buiten en voortdurend bezig en aanwezig. Geen stil 

ventje. Na zijn middelbare school moest hij een studie kiezen en, zoals zoveel 

jongeren in die leeftijd, had hij geen idee wat hij wilde. Behalve dan een 

diploma halen. Hij koos dus maar voor ‘Marketing en Communicatie’. Het was 

een geluk, zo zegt hij zelf, dat hij in het laatste jaar van deze opleiding stage 

liep bij Emergis. Hij moest daar een stuk schrijven over jongeren die een 

activiteit hadden georganiseerd op de afdeling ‘jeugd’. Dat was het moment 

dat hij besefte: Ik wil niet schrijven, ik wil dóen! 

Na het behalen van zijn mbo-diploma ging hij daarom de opleiding ‘Social 

Work’ aan de HZ Hogeschool in Vlissingen volgen. Eenmaal afgestudeerd is hij 

in 2015 gaan werken voor SMWO in Zierikzee. Het was een hele mooie 

uitdaging voor Souliman, want op het gebied van jongerenwerk was daar toen 

nog helemaal niets geregeld. Het moest van de grond af aan opgebouwd 

worden en Souliman heeft daar een grote rol in gespeeld. Ruim acht jaar 

verder staat het jongerenwerk op Schouwen-Duiveland als een huis en moet er 

alleen nog af en toe wat ‘gefinetuned’ worden. Tijd voor een nieuwe 

uitdaging! 

In de gemeente Kapelle is het jongerenwerk tot op heden vooral gericht op 

kinderen in de basisschoolleeftijd. Souliman wil een volwaardig jeugd- en 

jongerenwerk op poten zetten, voor iedereen tussen 5 en 23 jaar. En zoiets 

kost tijd; bekendheid krijgen, contacten leggen, jeugd leren kennen, uitleg 

geven, vertrouwen winnen… 

De komende tijd zal Souliman werken aan zijn bekendheid; de jeugd (en 

betrokken volwassenen) moeten hem herkennen en weten te vinden. Hij is 

daarom nu vooral bezig om zijn gezicht te laten zien. Op de Schoorse 

herfstmarkt, op scholen, op ‘hangplaatsen’, op sportverenigingen enzovoorts. 

Het moet voor iedereen heel makkelijk worden om met hem in contact te 

komen. Er komt (of is inmiddels bij het verschijnen van deze dorpskrant) een 

Instagram pagina (te vinden onder Jongerenwerk_kapelle) waar je een privé 

berichtje kunt achterlaten, je kunt mailen naar s.abali@kapelle.nl, hem 

mailto:s.abali@kapelle.nl


rechtstreeks bellen op nummer 06 - 2538 7809 of hem gewoon even 

aanspreken als je hem tegenkomt. Kost niets, trouwens. 

Tot slot vroeg ik Souliman wat voor hem het ultieme is wat hij zou kunnen en 

willen bereiken in zijn werk. Moest ie even over nadenken: “Dat de jeugd een 

vaste plek heeft waar ze terecht kunnen en kunnen zijn.” 

Souliman zou hier uiteindelijk willen dat hij / het jongerenwerk een begrip 

wordt. Dat het net zo vanzelfsprekend is dat je voor jeugdzaken naar hem 

komt, als dat het vanzelfsprekend is dat je voor boodschappen naar de 

supermarkt gaat. Hij wil met een gezonde, positieve benadering houvast 

bieden aan de jeugd. De jeugd, daar gaat het allemaal om. “Weet je, er 

kunnen 100 volwassenen tegen me zeggen dat ik goed bezig ben, en dat is 

leuk, maar als ik de waardering krijg van die ene jongen of dat ene meisje die 

ik heb geholpen… Dáár doe ik het voor!” 

Het interview is afgelopen. We gaan nog even naar het speeltuintje om een 

foto te maken voor op de voorkant van de dorpskrant. Normaal maak ik er een 

stuk of 20 voordat ik vind dat ik een bruikbare heb, maar in dit geval is het 

echt bij de eerste foto ‘klik-klaar-helemaal goed’. Ik bedenk dat mijn beeld van 

jeugd- en jongerenwerker in een uurtje tijd volledig is veranderd. Een (of in 

ieder geval ónze) jeugdwerker is een super aardige, easy going, sportieve en 

goedlachse vent met het hart op de juiste plaats en een bak aan kennis en 

ervaring, die een positieve rol speelt in het leven van alle kinderen, tieners en 

jongvolwassenen die zijn pad kruisen. 

Souliman Abali 

instagram: jongerenwerk_kapelle  

mail: s.abali@kapelle.nl 

telefoon: 06 - 2538 7809

mailto:s.abali@kapelle.nl




Zorgboerderij Rust na Onrust 
(opgenomen op verzoek van en tekst door zorgboerderij Rust na Onrust) 

Beste lezers, 

We zitten midden in de zomerperiode en wat hebben we veel warme dagen 
gehad. We proberen op die warme dagen veel te drinken en af en toe een 
ijsje te eten. Er wordt veel gefietst door o.a. onze fietsvrijwilligers en we gaan 
veel naar buiten. 

Terugblik op de open dag van de zorgboerderij 
We mogen terugkijken op een zeer geslaagde open dag op zaterdag 9 juli. 
We hebben samen met vele dorpsgenoten mogen genieten van het prachtige 
weer, de mooie ontmoetingen en de vele 
activiteiten. Het aantal bezoekers was 
boven verwachting en we zijn stil van alle 
mooie felicitaties en vele gelukwensen die 
we op deze dag mochten ontvangen. De 
alpacawandeling was erg in trek en iedere 
deelnemer kreeg een polaroidfoto cadeau. 
De keuken zat helemaal vol tijdens de 
bingo en iedereen speelde fanatiek mee. 
De spullen in de kraampjes zijn goed 
verkocht en de oud-Hollandse spelen werden fanatiek gespeeld. Ook voor de 
kinderen waren er leuke activiteiten, jong en oud liet zich schminken en we 
zagen vele blije gezichten. De burgemeester heeft een toespraak gedaan 
tijdens het proostmoment. We kijken met 
elkaar terug op een prachtige dag waarvoor 
we ieder willen bedanken! 

Bezoek aan Jumpin’ de Weel 
In augustus waren we uitgenodigd om naar 
Jumpin’ de Weel te komen. We werden 
ontvangen op het VIP-terras en hadden zo de 
beste plek om naar het parcours te kijken. Ook 
werden we voorzien van een hapje en een 
drankje. Het was een fantastische middag met 
elkaar!  



Alpacawandeling 
Misschien was het u al opgevallen, de wandelingen 
met de alpaca’s en verschillende groepen. Een 
aantal enthousiaste vrijwilligers zijn begonnen met het aanbieden van 
alpacawandelingen vanuit Rust na Onrust. Ze hebben inmiddels een aantal 
wandelingen gedaan en deze zijn zeer positief ontvangen. De activiteit duurt 
ongeveer 1,5 uur en is inclusief koffie, thee, fris en een plakje cake van Ko, bij 
goed weer gezellig in de wei van de alpaca’s. U kunt hen vinden op Facebook 
of Instagram onder ‘Alpaca Schore’. 

Om in het zonnetje te zetten 
We hebben het 50-jarig huwelijksjubileum van vrijwilligers Willy en Lenie 
gevierd. Deze toppers staan maar vaak genoeg klaar om een helpende hand 
te bieden op de zorgboerderij. We genieten o.a. van de grapjes van Willy en 
de zorgzaamheid van Lenie. Zo een bijzonder 
jubileum konden we niet zomaar voorbij laten 
gaan en hebben we het bruidspaar 
uitgenodigd op de zorgboerderij om hun 
kennis over elkaar te testen. Met vlag en 
wimpel zijn ze geslaagd! Ook de deelnemers 
zijn aan de slag gegaan en hebben ieder op 
eigen wijze wat leuks voor het bruidspaar 
gemaakt. In plaats van cadeautjes vroegen Willy 
en Lenie een bijdrage over te maken aan de zorgboerderij. 
Hier waren wij stil van….. 

Wist u datjes 
• Knorrie het varken helaas is doodgegaan. 
• Er mogelijk binnenkort 2 biggen in de stal zullen staan. 
• Zaterdag 17 september de zorgboerderij met wat kraampjes aanwezig is op 

de Herfstmarkt. O.a. zal er een kraampje van de stichting: Vrienden van Rust 
na Onrust aanwezig zijn en kan er meegedaan worden aan een ballenspel. 

• Lenie de Jonge al 3 dagdelen haar gezicht laat zien op de zorgboerderij.  

We waarderen het ontzettend dat zoveel dorpsgenoten zo betrokken zijn met 
de zorgboerderij. Hartelijk dank! 



Kinderen tekenen 

tekening door Billy



Terugblik Schoorse Herfstmarkt 

De 37ste editie gaat niet de boeken in als één van de mooiste.  

Het ophalen van de rommelmarktspullen, de week voorafgaand, is ondanks de 

hevige buien goed verlopen. Er zijn weer veel spullen opgehaald. Tijdens het 

indelen van de kramen op de dag zelf is het wel droog gebleven gelukkig. De 

vrijwilligers die hierbij komen helpen is grotendeels een vast clubje aan het 

worden waaronder een aantal oudgedienden die elk jaar weer even terug naar 

Schore komen. Fijn dat jullie elk jaar weer van de partij zijn, dit waarderen we.  

De fanfare die in het dorpshuis haar optreden geeft vanwege dreigende regen 

is natuurlijk geen mooie opening van de markt. Toch mogen we gezien de 

weersvoorspellingen in de aanloop naar de markt niet echt klagen. Op enkele 

flinke buien na was het de grootste deel van de dag droog. 

Hadden we deze keer eens veel vrijwilligers om te helpen bij de rommelmarkt 

bij verkoop van de rommelmarktspullen (waarvoor dank), komen er weinig 

bezoekers….  Waarschijnlijk zijn de slechte weersvoorspellingen mede oorzaak 

van de lage opkomst.  

Gelukkig was er weer de theetuin, ook volledig 

draaiend op vrijwilligers. Alle taarten en cakes zijn 

gemaakt door dorpsgenoten of familie daarvan. De 

creativiteit spatte er weer van af. Erg leuk en vooral 

lekker! Ook hier iedereen die heeft bijgedragen als 

vrijwilliger bedankt! De theetuin is echt een mooie 

aanvulling op de markt die we niet meer willen 

missen. Daarom ook extra dank aan de dames die zijn 

bijgesprongen in de organisatie toen dit nodig was. 



De Smoothie Rockers hebben net als de fanfare hun optreden binnen moeten 

doen, het werd hierdoor lekker gezellig in het dorpshuis. Door de slechte 

weersverwachting aan het einde van de middag hebben wij als bestuur 

besloten om de markt een uur eerder dan gepland te laten stoppen. Het 

opruimen verliep soepel, mede door genoeg vrijwilligers, ook jullie bedankt.  

’s Avonds was er in het dorpshuis een optreden van de coverband Stoney 

Roads. De avond was gelukkig wel net als andere jaren: goed bezocht en erg 

gezellig. Het was voor ons de eerste herfstmarkt in het Durpshart en het is ons 

erg goed bevallen. Marleen en Jan bedankt voor de goede zorgen en ook 

voor de sponsoring die we mochten ontvangen. 

Door het hele stuk kun je al lezen dat de markt niet zonder vrijwilligers kan. 

Het lukt elk jaar goed om dit voor elkaar te krijgen. Toch willen we een oproep 

doen, ook vooral aan nieuwe bewoners: kom volgend jaar helpen. Het is een 

uitgelezen kans om dorpsbewoners te leren kennen en te zien waarin een klein 

dorp groot kan zijn: leuke dingen organiseren! 

Organisatie Schoorse Herfstmarkt; 

Patrick Leendertse 

Roy van der Maas 

Léon Jansen 

Ook aanwezig op de Schoorse Herfstmarkt, 
van links naar rechts: 
Boa Richard van Oosten, wijkagenten Cor 
Metske en Ivo Krijnsen en welzijnswerker 
Bas van Keulen (aanspreekpunt vanuit het 
Buurtteam voor Schore)



theetuin



coverband Stoney Roads

rommelmarkt



Vooruitzicht Herfstmarkt 2023? 
Zo vroeg zijn we er nog nooit bij geweest, toch is er enige noodzaak. In de terugblik 
van dit jaar heb je kunnen lezen hoe belangrijk vrijwilligers zijn om een evenement 
te kunnen organiseren. Ook dat de theetuin bijna niet doorgegaan was als er geen 
extra hulp in de organisatie was gekomen. Dit zou ook zomaar eens kunnen 
gebeuren bij een komende editie van de Herfstmarkt. 
 
Wij doen dit al enige jaren met zijn drieën en dat gaat goed totdat er door 
persoonlijke omstandigheden niet genoeg tijd en energie in gestoken kan worden. 
Dat hebben we dit jaar ervaren. Het is ons gelukt om de dag te organiseren maar 
niet helemaal op de manier zoals we voor ogen hadden. Voor volgend jaar zijn we 
dan ook dringend op zoek naar een aantal nieuwe medebestuurders. 

Ook zijn Patrick en ik (Léon) volgend jaar 20 jaar bestuurlijk actief en wij zouden het 
fijn vinden als we in komende jaren het stokje een keer kunnen overdragen. 

Daarom bij deze een oproep: Heb je een warm hart voor Schore, wil je de 
herfstmarkt in stand helpen houden en kun je goed organiseren? Meld je bij een van 
ons aan en draai komend jaar eens mee (zonder verplichting uiteraard). 

Stichting Schoorse Herfstmarkt: 
 
Patrick Leendertse - telefoon 06 - 2005 0368 
Roy van der Maas - telefoon 06 - 4359 9921 
Léon Jansen - telefoon 06 - 2291 5893  

info@schoorseherfstmarkt.nl 

mailto:info@schoorseherfstmarkt.nl


Fysiotherapie 
Yerseke - Hansweert

Manuele therapie
Kinderfysiotherapie
Oedeemtherapie, lymfedrainage 
Handentherapie
CRAFTA, kaakfysiotherapie
Etalagebenen (Claudicatio Intermittens)
Dry needling
Medical taping/kinesiotaping
KISS-kinderen
Reuma 
Rugschool 
Oncologische training 
Fitness (abonnement of medische basis)
Bekkenbodem en zwangerschap gerelateerde
klachten
Aanmeten van braces 
Psychosomatische fysiotherapie 

In onze praktijken bieden wij verschillende
behandelvormen aan:

Als praktijk zijn we aangesloten bij; Schoudernetwerk,
Fyranet, MS netwerk, Claudicationet en ParkinsonNet.

Zonder verwijzing naar uw fysiotherapeut?
U kunt in bijna alle gevallen direct, zonder verwijzing
van de (huis) arts, bij ons terecht. 

Interesse of vragen? 

0113- 571679 ADMINISTRATIE@SAFYR.NL

WWW.SAFYR.NL 







Kinderen tekenen 



Puzzel 

In september 2010, september 2014, augustus 2016 en mei 2019 heeft de 
Google auto door Schore gereden. Inmiddels is een deel van Schore via Street 
View van Google Maps te bekijken. Sommige straatbeelden zijn na jaren 
ongeveer gelijk aan toen de opnamen werden gemaakt. Maar er zijn ook al 
flinke wijzigingen te zien! Met alle (geplande) bouwwerkzaamheden zal het 
aanzicht van Schore in de toekomst steeds verder veranderen. Herken je de 
locatie van deze Street Views ? Oplossing elders in deze dorpskrant. 1

 Afbeeldingen: google.nl/maps1
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Kinderen tekenen 

E-mail info@poldermanberging.nl 

www.poldermanberging.nl

+31 (0) 113 - 381 550 

Hansweert

tekening door Marlou



Schore op social media 

Verzameling van berichten over Schore 
Elma Lamme verzamelt berichten over Schore en zet deze 
op social media. Daarnaast houdt zij de website 
www.hartvoorschore.nl bij. Berichten betreffende Schore, die 
interessant zijn voor op Twitter, Instagram, Facebook of de 
website kunnen aan Elma worden doorgegeven (bij voorkeur 
via WhatsApp onder nummer 06 - 2739 4934). Alvast bedankt! 
Hieronder een overzicht van de berichten van afgelopen tijd. 
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/ 

JUNI 2021 
(ingekort) Ken je ze nog? De oud Hollandse spellen zoals Sjoelen, vier op 

een rij, Slingerbak of Trekbiljart. Harstikke leuk om deze ouderwetse spellen 

weer in deze tijd te kunnen spelen! Donderdag is er weer een 

Ontmoetingstafel in 't Durpshart. Naast een bakje koffie kun je dus ook een 

ouderwets spel komen spelen! Wanneer: donderdag 16 juni 2022 

JULI 2021 
In de maand juli (aanstaande donderdag) is er 

géén ontmoetingstafel!Buurtteam Kapelle ziet je 

graag op donderdag 18 augustus weer☕  Fijne 

dag allemaal!☀  

Afgelopen zaterdag waren alle  inwoners van 

Schore uitgenodigd voor de dorpsbarbecue! Een 

groot deel was aanwezig en heeft met 

elkaar een super gezellige avond gehad 

op het sportveld🍹  Complimenten voor 

de goede organisatie, het lekkere eten en 

drankjes & de muziek! 

http://www.hartvoorschore.nl
https://twitter.com/HartvoorSchore?s=09
https://twitter.com/HartvoorSchore?s=09
https://www.instagram.com/p/BhI9IDGg_iH/


SEPTEMBER 2021 
(ingekort) Over anderhalve week ▪︎ zaterdag 17 

september ▪︎ is er na twee jaar weer een 

Schoorse Herfstmarkt! Kom snuffelen op de 

rommelmarkt, een taartje eten bij de Theetuin of 

rondkijken op de braderie en in de kerk. De dag 

wordt afgesloten met een gezellig feestje in het 

dorpshuis.🎶   

Ben jij creatief en vind je het leuk
om bezig te zijn met social media? 

We zijn op zoek naar iemand die de
social media kanalen (Facebook,

Instagram & Twitter) van Schore wil
beheren en regelmatig iets wil posten. 

 
Heb je interesse of wil je meer weten?

Neem dan contact op met Elma 
via 06 27 39 49 34.

DRINGENDE 
OPROEP!! !!



Vakmanschap in Vers

koop je bij de
BETER BROOD

ECHTE BAKKER

Kerkplein 2, Tel (0113) 57 14 94, Yerseke
info@bakkervroonland.nl    www.vroonland.echtebakker.nl

Vroonland
De EcEcE htchtc ehteht Bakker



Puzzel oplossing 
De locaties van de Street Views volgens Google Maps:  
A = 56 Boomweidelaan 
B = Schoorse Zeedijk 
C = 7 Schoorse Bredeweg 
D = 23 Steenweg 
E = 8 Zandweg 
F = 46 Boomweidelaan 

G = 26 Steenweg 
H = 85 Kaai 
I = 12 Langstraat 
J = 9 Eeweg 
K = 2 Molenweg 
L = 3 Schoorse Bredeweg 



“De dijkversterking bij Hansweert wordt 
voor het grootste deel gefinancierd door het 
Hoogwaterbeschermingsprogramma en door waterschap 
Scheldestromen. Dit is een programma waarin het 
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 2050, volgens de huidige inzichten, meer dan 
1.500 kilometer primaire dijken versterkt, zodat ze weer 
voldoen aan de nieuwste veiligheidsnormen.”

We hebben de afgelopen periode flinke 
stappen gezet in de voorbereiding van de 
uitvoering. Voorlopig gaan we op dezelfde 
voet verder, ook in de zomerperiode. Als 
alles volgens planning verloopt, starten we 
in de loop van september met de uitvoering. 
Een belangrijke mijlpaal, omdat we dan echt 
buiten aan de slag gaan. In onze volgende 
nieuwsbrieven leest u hier meer over. We 
bekijken nog hoe we omwonenden en 
andere betrokkenen verder informeren 
over de uitvoering en de planning van de 
dijkversterking. Bijvoorbeeld tijdens een 
informatiebijeenkomst.

Realisatie fase komt 
in zicht

Planuitwerkingsfase 
Voorjaar 2021
→ Aanvragen toestemmingen en vergunningen: 
 (Milieu Effect Rapportage (MER), Projectplan 
 Waterwet, Vergunning Wet natuurbescherming, 
 bestemmingsplan gemeente Kapelle en 
 gemeente Reimerswaal)
  
Tweede kwartaal 2021 
→  Definitief Ontwerp (DO) klaar 
  
Derde kwartaal 2021
→  Ter inzagelegging gedurende zes weken, 
 mogelijkheid om zienswijzen in te dienen op de 
 toestemmingen (behalve op de MER)
→ Verwerken zienswijzen en vaststelling definitieve
 toestemmingen, verkrijgen goedkeuringsbesluit
 Projectplan Waterwet bij de Provincie Zeeland
   
Tweede kwartaal 2022 
→  Ter inzagelegging gedurende zes weken, 
 mogelijkheid om beroep in te dienen op de 
 toestemmingen (behalve op de MER)
 

Initiatieffase 
2017 – 2018
 Verkenningsfase 
2018 – mei 2019

Realisatiefase
2022
→ Voorbereiding van de uitvoering

tweede kwartaal 2022
→ Ter inzagelegging gedurende zes weken, 
 mogelijkheid om zienswijzen in te dienen op 
 de bodemkwaliteitskaart.

vierde kwartaal 2022
→ Start uitvoering dijkversterking

2027
→ Dijkversterking Hansweert klaar

 

planning 
DIJKVERSTERKING
HANSWEERT

Dewi de Jonge van waterschap Scheldestromen overhandigt 
een bloemetje aan de familie Van der Borgt.

Dijkversterking
HANSWEERT

Waterschap Scheldestromen werkt aan de dijkversterking van 
Hansweert. De dijk voldoet niet aan de nieuwste waterveiligheidsnorm 
die het Rijk op 1 januari 2017 in de wet heeft vastgelegd. Dit betekent 
niet dat de dijk acuut onveilig is, maar om in de toekomst de veiligheid 
tegen overstromingen te kunnen garanderen, moet het dijkvak worden 
versterkt. Het traject waar het om gaat is 5.150 meter lang en loopt vanaf 
het sluizencomplex Hansweert tot en met de Langeweg in Kapelle. De dijk 
is niet hoog genoeg en is aan de binnenkant onvoldoende stabiel.

In deze nieuwsbrief vindt u weer een aantal 
leuke berichten. Zo maken we de winnaar 
van de prijsvraag over de aankleding van 
de keermuur bekend. En lichten we het 
ontwerp van de keermuur toe. Verder een kort 
bericht van de familie Lepoeter die door de 
dijkversterking hun woning moest verlaten.

Namens het projectteam wensen wij u alvast 
een fijne zomerperiode toe. We hopen elkaar 
na de vakantieperiode te ontmoeten.
Veel leesplezier met deze nieuwsbrief!   

Alex de Smet, omgevingsmanager 
dijkversterking Hansweert

NWSBR
F16

EN DE 
WINNAAR IS...
Onlangs vroegen we u mee te denken over 
de aankleding van de keermuur op de 
Werfdijk. We ontvingen een heleboel leuke 
reacties, waarvoor we u hartelijk bedanken. 
Alle inzendingen bekeken we zorgvuldig. 
We vonden de inzending van het feestlied 
van het 100-jarig bestaan van het Kanaal het 
meest passend en goed uitvoerbaar. Het lied 
is inmiddels flink ingeburgerd bij de bewoners 
van Hansweert. De winnaar is… de familie Van 
der Borgt! De familie ontving inmiddels een 
bloemetje en als attentie worden zij als VIP 

(Very Important Person) uitgenodigd bij de 
onthulling van de keermuur. Het idee hebben 
we inmiddels in het ontwerp van de keermuur 
verwerkt. Verderop in deze nieuwsbrief 
vertellen we u daar meer over.



Tijdens de voorbereidingen bleek dat starten in de kanaalzone eenvoudiger is dan in het landelijk gebied. In het landelijk gebied 

moeten we nog grond verwerven van grondeigenaren en kabels en leidingen verleggen. Dit willen we natuurlijk zorgvuldig doen en 

vraagt meer tijd dan we hadden ingeschat. Daarom beginnen we met de werkzaamheden in de kanaalzone en niet in het landelijk 

gebied. De werkzaamheden in de kanaalzone starten begin 2023 en ronden we in de loop van dat jaar af. Er vinden niet alleen 

werkzaamheden langs het Kanaal door Zuid-Beveland plaats, maar ook rondom de voetbalvelden en het recreatiepark. En er worden 

twee strekdammen (loskades) aangelegd langs de oever van de Westerschelde. Dit is op bovenstaand kaartje in blauw aangegeven. 

De dijk die we in het landelijk gebied versterken (rood gekleurd gebied op bovenstaand kaartje), is in de loop van 2024 aan de beurt. Dit 

gedeelte is naar verwachting eind 2026 klaar.

Start werkzaamheden begint 
in de kanaalzone

Vergunningen en 
planproducten

Voordat de uitvoering van de dijkversterking écht begint, 
moeten we diverse vergunningen aanvragen. Deze lagen van 
31 maart tot 11 mei 2022 ter inzage. Er is één beroep ingesteld 
tegen het bestemmingsplan van de gemeente Kapelle. Het 
projectplan Waterwet, het bestemmingsplan van de gemeente 
Reimerswaal en de vergunning Wet natuurbescherming zijn 
hiermee nu definitief in werking getreden.

Er moet veel grond verzet worden om de dijk te versterken. 
We proberen zoveel mogelijk grond te hergebruiken. Om dit 
mogelijk te maken, is er een bodemkwaliteitskaart opgesteld. 
De bodemkwaliteitskaart lag tot 4 mei 2022 ter inzage. Er zijn 
hierop geen zienswijzen ingediend. In de loop van 2022 wordt 
de bodemkwaliteitskaart gedurende 6 weken ter inzage gelegd 
voor beroep.

Vleermuizen op de dijk
We moeten een aantal bomen kappen die voor 
de nieuw aan te leggen dijk in de weg staan. 
Maar voordat we dat doen, nemen we de tijd om 
zorgvuldig onderzoek te doen naar flora en fauna. 
Zo deden we een vleermuizenonderzoek. In de 
bomen kunnen namelijk vleermuizen slapen of 
rusten en hun jongen grootbrengen.

De vleermuis is een beschermde diersoort. 
Daarom onderzocht een gespecialiseerd onderzoeksbureau alle bomen 
op de aanwezigheid van vleermuizen. Dit deden ze onder andere door een 
klein cameraatje (endoscoop) in de holte van een boom te plaatsen. Uit 
het onderzoek bleek dat er in de bomen die gekapt moeten worden, geen 
verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn. Wel maken de vleermuizen 
gebruik van de dijk om in de avonduren hun voedsel te zoeken. Dit willen we 
natuurlijk niet verstoren door de werkzaamheden, daarom onderzoeken we 
hoe we dat kunnen voorkomen.



Tussen de Veerweg en de Werfdijk is er te weinig ruimte om de dijk volledig met grond te verbreden. 
Daarom brengen we over een lengte van 250 meter een keermuur van beton aan. Het grootste deel 
van de keermuur wordt in de bestaande dijk verwerkt. Maar 80 centimeter van de betonmuur steekt 
boven de dijk uit. Door deze bijzondere constructie voorkomen we dat de dijk onnodig breed wordt. In 
de figuur ziet u een impressie van de keermuur. 

Tegen de keermuur komen twee zitbanken die uitkijken over het dorp. De zitbanken zijn 10 meter lang 
en worden geïntegreerd in de keermuur. De betonnen zitbanken worden met houten planken afgewerkt. 
Naast de lange banken en de spijlen van beton die de keermuur verfraaien, voorzien we de dijktrappen 
van dijkhoogtes waarmee de hoogtes van eerdere dijkversterkingen worden aangeduid. 

Vergezichten vanaf de keermuur

Sleutel overdracht: 
Familie Lepoeter 
verhuisd!

Op de e-solex langs 
de dijk

De familie Lepoeter moest vanwege de dijkversterking hun 
woning verlaten. Gelukkig vonden ze een nieuwe woning in 
Hansweert. De familie is verhuisd naar hun nieuwe plek, 
op 22 april 2022 ontvingen wij de sleutel van hun oude woning. 
De woning aan de Westhavendijk wordt in de toekomst gesloopt.

Op 22 april 2022 kregen bestuurlijke en ambtelijke 
vertegenwoordigers van de gemeenten Kapelle en 
Reimerswaal en waterschap Scheldestromen op E-Solexen 
een toelichting op de dijkversterking Hansweert. 
Want om dit project tot een goed einde te brengen, is 
onderlinge samenwerking tussen de betrokken overheden 
onmisbaar. Philipp Keller, dagelijks bestuurslid waterschap 
Scheldestromen: ‘Zo werkt samenwerking tussen overheden. 
Veldbezoek doen en ter plekke bespreken wat belangrijk is.’

Familie Lepoeter overhandigt de sleutels van hun oude 
woning aan de Westhavendijk aan Marcel Wever (rechts op 
de foto) van het waterschap.

V.l.n.r.: Peter Vogel (gemeente Kapelle) Jon Herselman (wethouder gemeente 
Kapelle), Kees Verburg (wethouder gemeente Reimerswaal), Jessica Vermeulen 
(gemeente Reimerswaal), Siwart Mackintosh (wethouder gemeente Kapelle), Joop 
de Kraker (gemeente Reimerswaal), Niels Goud (gemeente Reimerswaal), Alex de 
Smet (waterschap Scheldestromen), Philipp Keller (dagelijks bestuurslid waterschap 
Scheldestromen), André Marinisse (waterschap Scheldestromen)

Benieuwd hoe een keermuur 
er in werkelijkheid uitziet? Dit 
kunt u in Breskens bekijken. 
Hier is 10 jaar geleden aan de 
westzijde van de Veerhaven 
een keermuur van zo’n 450 
meter aangebracht.



W scheldestromen.nl/hansweert
E hansweert@scheldestromen.nl
T 088 2461000
Maart 2022

Eindredactie: 
waterschap Scheldestromen
Vormgeving en fotografie: 
waterschap Scheldestromen en 10uur

colofon

Het is zo ver! De innovatieve pers die zetsteen gaat 
produceren uit bagger is gereed. Een belangrijke mijlpaal 
voor waterschap Scheldestromen. De pers bestond nog 
niet, maar is ontwikkeld door innovatiebureau NETICS. 
Sinds maandag 13 juni 2022 is de pers in gebruik op het 
baggerslibdepot Willem Annapolder in Kapelle.

Zo’n jaar geleden startten we met een proef om 
zetstenen voor de steenbekleding van dijken te maken 
uit baggerspecie. Een veelbelovend idee uit de koker 
van een Zeeuwse waterschapper. Door hergebruik van 
het gebaggerde slib willen we invulling geven aan een 
duurzamere, meer circulaire dijk.

Proefvak bij Hansweert
Op de dijk bij Hansweert leggen we op de bestaande glooiing 
langs het slibdepot een proefvak aan om te kijken hoe de 
stenen zich houden. Bijvoorbeeld hoe de zetstenen reageren 
op zout water, golven, het getij. En hoe de natuur reageert op 
de zetstenen door onder andere de aangroei met algen en 
wieren te volgen. Uit de resultaten volgen aanbevelingen 
voor vervolgonderzoek. De dijkversterking bij Hansweert 
is dus nog te vroeg voor grootschalige toepassing van deze 
innovatieve techniek. In Hansweert gebruiken we voor de 
dijkbekleding nog gewone betonblokken.

Wereldprimeur
Bestuurder Philipp Keller noemt het een ‘wereldprimeur’. En 
dat klopt ook: want nog nergens ter wereld is steen uit bagger 
ooit toegepast in een dijkversterking. Philipp Keller gaf de 
complimenten aan bedenker Jelle-Jan Pieterse. Philipp: ‘Ik 
vind het een heel mooi en krachtig idee, waarmee we hopen 
beton te kunnen vervangen.’

Een wereldprimeur op de dijk

W scheldestromen.nl/hansweert
E hansweert@scheldestromen.nl
T 088 2461000
Juni 2022

Eindredactie: 
waterschap Scheldestromen
Vormgeving en fotografie: 
waterschap Scheldestromen en 10uur

colofon

Heeft u vragen over het project dijkversterking Hansweert in het algemeen of naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Stuur dan een e-mail naar: 
hansweert@scheldestromen.nl. We doen ons best om uw vragen zo snel mogelijk te beantwoorden. Kijk daarnaast voor meer informatie op de 
website van waterschap Scheldestromen: www.scheldestromen.nl/hansweert. 

Vragen?



Tijdsbeeld 

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 of vragen het liefst per mail via dorpskrant@hartvoorschore.nl 
maar door de brievenbus bij Xandra (Boomweidelaan 69) mag natuurlijk 
ook altijd! 
Informatie over het plaatsen van een advertentie in of sponsoring van de 
dorpskrant bij Lennart de Neef via dorpskrant@hartvoorschore.nl.  

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

Bijdragen voor de volgende dorpskrant uiterlijk inleveren op: 
vrijdag 9 december 2022

personeelscrisis chaos Schiphol houdt aan, topman stapt op Donny 
M. bekent moord op Gino  vogelgriep bij EKOZ protest in Rusland 

tegen oorlog  buiten slapen bij Ter Apel laadpaal discussie Schore 

huiszoeking Trump Willem gebruikt restwater  strafrechtelijk onderzoek 
mondkapjesdeal open dag zorgboerderij Schore ondersteboven 
vlaggen  Jungle BBQ Schore tornado Zierikzee Queen 
Elizabeth overleden (96) alpaca wandelingen Schore 

aardbeving Afghanistan Pakistan energiecrisis arrestatie Jumbo 

topman  doden bij buurtfeest door vrachtwagen mysterieuze dood 

o l i g a r c h e n e i n d e l i j k  w e e r  S c h o o r s e  H e r f s t m a r k t  M a x  

Ve r s t appen  w i n t  op  Zandvoo r t   stakingen NS ….
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