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Buurt WhatsApp en noodnummers
!ALERT|Schore of Iets minder ALERT Schore?
Heel soms worden deze twee WhatsApp groepen per ongeluk door elkaar
gehaald. Dat is voor zowel melder als ontvangers van een bericht vervelend.
Daarom hieronder nog even 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 108
deelnemers. Aanmelden kan via dorpsraad@hartvoorschore.nl.

Gebruik !ALERT|Schore:
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 in alle andere gevallen
Voor alle andere meldingen hebben we de Iets
minder ALERT Schore app. Op het moment zijn er
90 deelnemers. Aanmelden kan via deze link
aanmelden Iets minder ALERT Schore
of scan de code

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 Breukers spoednummer: 0113 - 38 32 53
Huisartsenpost - buiten openingstijden huisarts - bel 0900 - 1785
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

Van de redactie
Ruim zes jaar lang heeft Anita van der Jagt de social media voor Schore
bijgehouden. Er was in 2014 in Schore nog helemaal niets op dat gebied. Anita
heeft het destijds opgezet en de taak op zich genomen het allemaal bij te houden.
Het begon met een Facebook en Twitter account over het behoud van OBS de
Tunnel. Later kwamen daar Facebook en Instagram voor / over Schore bij. Het
bijhouden, verzamelen en delen van al dat nieuws over Schore was een hele taak,
die Anita geweldig heeft uitgevoerd. Dus Anita: Heel erg bedankt!
Onlangs is de Schoorse social media overgedragen aan Elma Lamme. Zij zal ook de
website www.hartvoorschore.nl gaan bijhouden. Je kunt haar een handje helpen
door tips door te spelen, bij voorkeur via WhatsApp onder nummer 06 - 2739 4934.
Alvast bedankt. En Elma: Fijn dat jij dit stuk vrijwilligerswerk oppakt en veel succes!
Over vrijwilligers gesproken… Bij de dorpsraad is Henri Lamme als nieuw lid
toegetreden en wordt het nieuws van de dorpsraad vanaf nu geschreven door
André Schrier. De oranjevereniging heeft weer een leuk programma voor
Koningsdag. De Schoremorries hebben al een groot deel van de plannen voor dit
jaar klaar en zetten een WhatsApp groep op om ouders te informeren over de
activiteiten. Meer informatie over dit alles elders in deze dorpskrant.
De vraag aan de gemeente gaat dit keer over biodiversiteit. Evert Damen vindt het
leuk dat hier in Schore over nagedacht wordt. Hoewel de gemeente geen specifiek
beleid heeft omtrent biodiversiteit, ligt er de laatste jaren wel een focus op het
maaibeheer. Zo wordt op de plek waar in de gemeente een orchidee soort groeit in
bepaalde perioden in het seizoen niet gemaaid. Mooi dat de gemeente daar oog
voor heeft!
Verder o.a. nog in deze dorpskrant: pen en papier, iets minder alert met een mini
‘how-to?’, een fotopuzzel met medewerking van Henk Mallekote en nog veel meer.
Voor wat betreft aangekondigde activiteiten in deze dorpskrant: houd de websites,
kranten en social media goed in de gaten. I.v.m. het Corona virus kunnen dingen
worden afgelast.
Veel leesplezier!
Vriendelijke groet,
Xandra van der Knaap

Op de voorkant: alpaca’s in Schore, eigen foto

Schore op social media - wisseling
van de wacht!
Verzameling van berichten over Schore

Afgelopen jaren heeft Anita van der Jagt de social media van
Schore up to date gehouden. Vanaf nu neem Elma Lamme
dit voor haar rekening en zal zij ook de website
www.hartvoorschore.nl gaan bijhouden. 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/
DECEMBER 2019
Afgelopen woensdag kwam 3FM Serious Request
door Schore. Veel Schorenaren deden mee aan
de acties in de omliggende dorpen bij de
scholen of verenigingen. Dus waren er in het
kleine dorp Schore geen aangemelde acties die
de dj's en wandelaars konden bezoeken. Echter
aangemoedigd worden door het publiek in de
straten was ook al superleuk! Namens dorpsraad
Schore heette Anita ze welkom in 'ons mooie
dorp'.

3FM zet zich dit jaar samen met het

Rode Kruis in voor slachtoffers van
mensenhandel.De dj's lopen één route van
Goes naar Groningen, terwijl ze 24/7 live radio
maken.
De kerstboom van dorpsraad Schore staat er
weer! Sebas en Jeroen hebben deze weer
vakkundig geplaatst.

Vandaag zijn in Schore zeven bomen
gekapt. ● Drie kastanjes rond
speeltuintje Boomweidelaan wegens
kastanjebloedingsziekte. ● Een
kastanje en twee sorbussen bij
Nieuwe Kerkplein wegens
kastanjebloedingsziekte en kans op
stam- / takbreuk. ● Een eik ter
hoogte van Haaimeet 1 wegens kans
op stam- / takbreuk. Binnenkort worden de
stobben verwijderd en de plantgaten
hersteld / gevuld. Daarna worden er
nieuwe bomen ingeplant.
Wie is deze poes kwijt? Ze liep de
afgelopen dagen in Schore. Het is een
lieve en aanhankelijke poes. Niet gechipt
en staat niet als vermist op de Amivedisite. Ze is vandaag naar het asiel in Goes
gebracht.
JANUARI 2020
De bewoners in de Steenweg kregen gisteren van de gemeente Kapelle
een brief waarin werd aangekondigd dat de wegversmalling in de
Steenweg deze maand wordt verwijderd. De wegversmalling bestaat uit
twee eilandjes. Een van deze twee eilandjes ligt voor de oprit van de pas
gebouwde loods. Aan de eigenaar is onlangs een inritvergunning verleend.
Nu wordt het eilandje voor de loods
verwijderd. De bewoners hebben in het
verleden heel veel moeite gedaan om hier
een wegversmalling te krijgen. De
dorpsraad heeft al enkele klachten
ontvangen omtrent de op hande zijnde
verwijdering. De bewoners hebben de reële
angst dat er straks nog harder wordt
gereden. Dorpsraad Schore heeft de

gemeente gevraagd om in samenspraak met de
bewoners Steenweg te kijken naar een nieuwe
locatie voor de wegversmalling.
UPDATE vrijdagavond 17 januari: KENZO IS WEER
THUIS! Namens de eigenaren iedereen bedankt
voor het zoeken en de steun.
FEBRUARI 2020
De dorpskrant Schore december 2019 staat weer
online. Deze keer in de dorpskrant aandacht voor
bakkerij Stevense die twintig jaar geleden de
deuren sloot. Op Facebook Schore is een video te zien van Omroep
Zeeland uit 1999 over de sluiting van deze laatste winkel in Schore. https://
www.facebook.com/1620721041516962/posts/2554592384796485/
Op verzoek gedeeld: Zoals sommigen van jullie wellicht weten is Joey
ambassadeur van stichting opkikker. Nu willen wij een inzamelingsactie
houden voor deze geweldige stichting door het verzamelen van oude
mobieltjes. DUS DUIK IN JE KASTEN EN KIJK OF ER NOG MOBIELTJES
ZIJN DIE JE NIET MEER GEBRUIKT!!!( ze hoeven ook niet meer te
functioneren, dus kapot versleten of gewoon weggestopt, zoek ze op en
lever ze bij ons in, en bezorg hiermee kinderen die langdurig ziek zijn een
geweldige dag.) Fam Kievit, Frisostraat 14
Verdrietig, maar een mooi laatste eerbetoon aan Ad de Jonge in Schore. In
de PZC hiervan verslag en video: https://www.pzc.nl/video/laatsteeerbetoon-ad-de-jonge~p127514
(ingekort, zie volledige bericht elders in deze
dorpskrant) Schoremorries is er voor alle
kindjes uit Schore en maakt groepsapp aan.
Wat een kleurenpracht! Genieten jullie ook zo
ieder jaar van deze voorjaarsbloemen in tuin
Frisostraat?
MAART 2020
Joker-, klaverjas- en bridgetoernooi Goes bedankt! Heleen haalt de kaart uit
de envelop met Marc en hierop staat het ongelooflijke bedrag van 2100

euro! Dit bedrag is bestemd
voor aanschaf van een
duofiets voor zorgboerderij
Rust na Onrust. De inwoners
van Schore mogen ook van
deze fiets gebruik maken.
Het ziet er naar uit dat de
fiets binnenkort besteld kan
worden.
Aanstaande zaterdag staat de NLdoet-activiteit om het dorpshuis te
schilderen op de planning. Helaas annuleren we deze activiteit op advies
van het Oranjefonds, in verband met het Coronavirus. Of er een andere
datum wordt gepland volgt later! https://www.oranjefonds.nl/oproep-stelnldoet-activiteiten-uit
Ook de kerkdiensten van de Protestantse Gemeente Schore-Hansweert van
zondag 15, 22 en 29 maart gaan niet door i.v.m. het Coronavirus.

+31 (0) 113 - 381 550

Hansweert

E-mail info@poldermanberging.nl
www.poldermanberging.nl

Kleurplaat

kleurplaat www.leukvoorkids.nl

BETER BROOD
koop je bij de

ECHTE BAKKER

Vakmanschap in Vers

Vroonland

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

Pen en papier
Filius is nu Bakker Vroonland - gratis bezorging op Schore
(opgenomen op verzoek van en tekst door Wouter en Willeke Vroonland)

Hallo mede dorpsgenoten,
Wij zijn Wouter en Willeke Vroonland en wonen in de Langstaat op nr 3. Zoals de
meesten zullen weten hebben wij een bakkerij in Yerseke en daar is ook onze winkel.
Per 1-4-2020 gaan wij onze naam wijzigen naar Vroonland de Echte bakker! De
vraag is aan ons al vaak gesteld, kunnen jullie geen winkeltje beginnen in Schore.
Dit is helaas niet haalbaar, daarom bieden wij elke dinsdag de gelegenheid tot
bezorging van uw brood in Schore. Dit kan door uw bestelling te doen per mail naar
info@bakkervroonland.nl duidelijk met uw naam en adres erbij of telefonisch op
0113 - 571 494.
Wij zorgen er dan voor dat uw broodschappen op dinsdagochtend worden
bezorgd. Bent u niet thuis? Geen probleem, hang een goede waterdichte tas aan
uw voordeur en wij doen uw bestelling hierin. Heeft u liever een alternatieve plaats
waar wij het kunnen leggen geef dit dan aan. Wij zorgen dat het goed komt.
De betaling kunt u doen na ontvangst van uw bestelling via ons bankrekening
nummer en onder vermelding van uw naam en adres. Wilt u een tikkie ontvangen?
Geef dit aan bij uw bestelling en laat hierbij ook uw mobiele telefoonnummer
achter. NIEUW en als test in Schore bestellen via WhatsApp: APP DE BAKKER!
Bestel via WhatsApp 06 - 2363 9203. Bestellen via WhatsApp is betalen via tikkie,
handig en snel.
Wij hopen op positieve reacties zodat wij deze service kunnen bieden voor ons
dorpje!
Een greep uit ons assortiment. We hebben uiteraard nog veel meer. Bel ons gerust
voor meer informatie op 0113 - 571 494.
Wit

€ 2,20

Speltbrood

€ 3,30

Gebak

€ 2,30

Bruin

€ 2,20

Vikorn

€ 2,90

Bolus

€ 1,10

Zeeuwstarvo

€ 2,20

Mais

€ 3,20

Fijn volkoren

€ 2,30

Witte puntjes

€ 0,56

Verschillende taarten

Grof volkoren

€ 2,90

Rozijenbollen

€ 0,61

en nog veel meer!

Meergranen

€ 2,95

Eierkoeken

€ 0,61

Gildekorn

€ 3,20

Bruine bollen

€ 0,61

Altijd iets (leuks) te leren

Thematisch onderwijs

Het thema voor de komende weken is Prehistorie, Grieken & Romeinen. Al
onderzoekend, lezend, luisterend, vertellend, leren de kinderen: over onze
geschiedenis, Engels, taal, aardrijkskunde en biologie. Dit doen we vooral samen
in een rijke leeromgeving.

De veilige school !
Samen leven door samen leren;
Aandacht voor “ik en de ander”
x Respect
x Bekwaamheid
x Eigenheid
x Veelzijdigheid

Vanaf 07:45 uur is de
school open. Ontbijten
op school is mogelijk.

School in Beweging!
Werken met Snappet:
- Direct weten of je goed
bezig bent!
- Combinatie van werken
op papier en op je eigen
tablet!
- Instructie op niveau!

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! Bel: 0113-320090 om een afspraak te maken.

Woensdag 18 maart 2020
organiseren we een
spannende en actieve tocht
voor alle leeftijden !

.
Het programma ziet er als volgt uit:
15.00 uur verzamelen en uitleg dorpshuis
15.15 uur start we vertrekken in groepjes vanaf het dorpshuis
17.00 uur verwachte terugkomst dorpshuis en einde.
Locatie : dorpshuis
Leeftijd : 4 – 12 jaar
(Onder de 5 jaar onder begeleiding)
Kosten
€ 1,00
Vragen? : Franciëlla Chamuleau franciella@zeelandnet.nl
Meld je ook aan bij Franciëlla als je wilt helpen tijdens deze activiteit!
Laat je even weten of je erbij bent !

Opgeven graag voor 12 maart 2020

Hopelijk tot ziens op woensdag 18 maart a.s.!

Puzzelpagina
Nieuwe puzzel: Schore in detail
Dit keer heb ik bij het maken van de
puzzel hulp gekregen van Henk
Mallekote. Hij is met zijn camera op
pad gegaan en heeft detailfoto’s
gemaakt van plekjes in Schore. Wie
weet waar welk plaatje te zien is?

Oplossing puzzel vorige
dorpskrant: Zoek de
verschillen

Dit waren de 12 verschillen in de
puzzel van vorige keer:

1. =
2. =
3. =
4. =
5. =
6. =
7. =
8. =
9. =
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Nieuws van de dorpsraad
(opgenomen op verzoek van dorpsraad, tekst door André Schrier)

Het stokje is overgenomen
Afgelopen jaren is het nieuws van de dorpsraad geschreven door Lisette Booij
en door Anita van der Jagt. Vanaf nu zal ik jullie op de hoogte houden van de
dingen waarmee de dorpsraad zich bezig houdt en jullie informeren over
opvallende dingen die in of rondom ons dorp plaatsvinden.
De dorpsraad doet er alles aan om goed op de hoogte te blijven over zaken
die Schore betreffen. Waar mogelijk proberen we méér informatie boven water
te krijgen en in te spingen op ontwikkelingen. Zelf houd ik de berichtgeving in
kranten e.d. scherp in de gaten. Mocht je ergens iets zien of horen wat
mogelijk interessant is, dan hoor ik het graag. Dat kan via de mail
dorpsraad@hartvoorschore.nl, telefonisch onder nummer 06 - 2318 8170 of
even langskomen op Haaimeet 20.
Samen werken we aan een leefbaar Schore!

Schoorsteenbrand
Eerste week van het nieuwe jaar was er schoorsteenbrand in een woning van
de Zandweg te Schore, waarbij de vonken uit de schoorsteen vlogen.
Brandweer is ter plaatse geweest en heeft de brand geblust. Het is voor de
bewoners van een woning met een open haard belangrijk dat elk jaar de
schoorsteen wordt geveegd. Dit i.v.m. roetaanslag aan de binnenzijde van de
schoorsteenpijp. Ook belangrijk voor de eventuele schade die je als
huiseigenaar hierbij oploopt. De verzekering vraagt namelijk een bewijs dat de
schoorsteen elk jaar is geveegd. Kunt je dit niet overleggen, dan keert de
verzekering niet uit.

Wegversmalling Steenweg
Begin januari is bekend gemaakt dat er een wegversmalling zou worden
weggehaald i.v.m. met een inrit van een nieuwe schuur, waar deze
wegversmalling voor lag. De bewoners zijn in kennis gesteld van deze
verwijdering. Hierdoor ontstond veel onrust; voor deze wegversmalling is jaren

gevochten om deze te realiseren en men is bang dat de
Steenweg opnieuw een racebaan wordt.
De dorpsraad heeft hierop contact gezocht met de
gemeente. Naar aanleiding hiervan, en de bezwaren van de
bewoners van Steenweg richting gemeente, is besloten om
de wegversmalling wel weg te halen maar in samenspraak met de bewoners
naar een andere oplossing te zoeken. Wethouder Herselman zal de bewoners
van de Steenweg hierover informeren en heeft alle bewoners van de
Steenweg een overzichtskaart met een foto van de nieuwe flexdrempel
gestuurd. Bewoners kunnen hierop reageren. Zodra er een nieuwe oplossing is
gevonden, houden we u hiervan op de hoogte.

Auto in de sloot
Eind januari lag er een auto in de sloot op de Nieuwe Schoorseweg. Deze
auto is er door firma Kuzee uit getakeld. De (on)veiligheid van deze weg heeft
de aandacht van de dorpsraad. Hoewel de weg is aangeduid als 60km weg,
wordt er vaak te hard gereden. Omdat ook wandelaars en fietsers van deze
weg gebruik maken, is het sowieso extra opletten geblazen, zeker als er ook
nog een tegenligger aan komt. Wij als dorpsraad roepen iedereen dan ook
op: wees alert, minder vaart bij voetgangers, fietsers en tegenliggers en geef
elkaar de ruimte!

Zwerfvuil / schoonmaakactie - hulp gevraagd
Steeds vaker zie je automobilisten en fietsers hun vuil deponeren in de berm.
Na de afslag Schore zie je in de bermen volop zwerfvuil liggen, met name
langs de Kanaalweg en de Nieuwe Schoorseweg. Vuilniszakken, Mac Donalds
verpakkingen, blikjes, plastic, papier, rubber enz. Jammer, want even bewaren
en thuis in de vuilcontainer deponeren is zo’n kleine moeite!
Zwerfvuil is slecht voor het milieu en bovendien geen mooi uithangbord voor
Schore. Daarom wil de dorpsraad binnenkort een schoonmaakactie
organiseren om op een zaterdagochtend met behulp van een aantal inwoners
van Schore het gebied rondom ons dorp weer spic en span te maken. De
dorpsraad zal ook de gemeente benaderen om te vragen om hulp(middelen).
Als je bereid bent een paar uurtjes te komen helpen, laat dit dan alvast even
weten (mail dorpsraad@hartvoorschore.nl, telefoon 06 - 2318 8170 of even

langskomen op Haaimeet 20). T.z.t. kunnen we dan in
onderling overleg een datum prikken.

Nieuwe burgemeester
Het zal niemand ontgaan zijn; Fons Naterop heeft Huub
Hieltjens opgevolgd als waarnemend burgemeester voor de gemeente
Kapelle. Burgemeester Naterop is een betrokken bestuurder die graag eenop-een met bewoners in gesprek wil. De dorpsraad ziet er naar uit met hem
samen te werken.
Het aanplanten van de juiste struiken en bomen om een gezellig en goed
leefklimaat te realiseren in Schore staat op het actielijstje van de dorpsraad.
We hoorden dat Fons Naterop een echte natuurliefhebber is, dus dat komt
mooi uit!

Interessant uit de krant
Zoals gezegd houden we berichtgeving over zaken met betrekking tot Schore
goed in de gaten. Een kleine verzameling:
- Als schepen ontgassen komen er giftige benzeenhoudende stoffen in de
lucht. Een positief bericht waar wij, als dorp aan het kanaal, ook baat bij
hebben, is het aankomende landelijke verbod voor schepen om varend te
ontgassen.
- Er komt geld beschikbaar dat verdeeld gaat worden onder de dorpen die
grenzen aan de nieuwe windparken; het windfonds. Duidelijkheid over het
windpark Kapelle-Schore volgt als de definitieve verbreding van de dijk in
beeld is. De dorpsraad volgt deze ontwikkelingen op de voet.
- Tennet bouwt aan nieuwe hoogspanningsmasten. In het gebouwtje bij
station Kruiningen is een bezoekerscentrum ingericht, dat dinsdag-,
woensdag- en dondermiddag van 13.00 tot 17.00 uur geopend is
(uitgezonderd feestdagen). Het is echt de moeite waard om de maquette
van heel het gebied te bekijken en te horen wat e.e.a. voor Schore inhoudt.
Loop dus gerust eens binnen.

Bestemmingsplan kern Schore
De dorpsraad ontving een bericht van de gemeente Kapelle betreffende het
bestemmingsplan van de kern Schore. Hierin is voorzien dat er nog een
kleinschalige uitbreiding kan plaatsvinden. Voor een gebied aan de

Boomweidelaan geldt een zogenaamde
wijzigingsbevoegdheid. Deze grond is eigendom van de
gemeente. Tot op heden is nog niet concreet uitgesproken
om dit gebied in ontwikkeling te brengen. Het college heeft
nu uitgesproken uitvoering te willen geven aan deze
uitbreiding. Dit kan vanwege alle lopende projecten niet op korte termijn
worden opgepakt. Maar met deze uitspraak komt het wel op de planning van
de gemeentelijke organisatie. Wanneer ze daadwerkelijk aan de slag gaan met
de concrete uitwerking van het uitbreidingsplan, wordt de omgeving en
dorpsraad uiteraard geïnformeerd.

Blijf op de hoogte!
Volg ons op Facebook, Twitter, Instagram en op www.hartvoorschore.nl. Valt je
iets op of heb je vragen? Laat het ons weten! Dorpsraad Schore via
dorpsraad@hartvoorschore.nl of spreek ons aan!
Met vriendelijke groet,
André Schrier

Fraude QR-codes
Zomaar geld van je rekening als je een QR-code scant?
Onlangs las ik een berichtje over fraude met het scannen van een QR-code in
Goes. https://www.ad.nl/zeeland/nietsvermoedende-zeeuwen-tuinen-in-qrcode-fraude-het-begint-met-een-smoesje-om-geld-te-wisselen~ab0a12db/.
Aan het einde van het bericht staat dat de politie adviseert nooit een QR-code
van een onbekende te scannen. Ik vroeg ernaar bij de bank. Volgens de
medewerker van de bank is zo'n fraude alleen mogelijk als je een QR-code
scant vanuit je bank-app. Hoe zit het precies?
Ik heb hierover contact gezocht met wijkagent Mitchell Goverde en wat
vragen bij hem neergelegd: Hoe werkt deze fraude? Kun je met je mobiel nog
wel gewoon veilig een QR-code scannen of echt niet meer? Er zijn immers
legio QR-codes voor allerhande dingen, waar geen kwaad achter zit. Alleen
aan zo'n QR-code kun je natuurlijk op voorhand niets zien.
Mitchell heeft deze vraag intern uitgezet en kwam met het volgende
antwoord: “Blijkt inderdaad dat het scannen van de QR-code niet voldoende
is. Met betrekking tot bankzaken is het pas gevaarlijk als dit vanuit de
bankierenapp gebeurt. Laat onverlet dat het scannen van QR-codes sowieso
wat gevaren kent. Zo kan je op een onbetrouwbare site uitkomen.
Bijvoorbeeld een namaak site waar je lijkt te kunnen inloggen voor bankzaken
e.d. of een virus binnenhalen.”

Leden dorpsraad
Even voorstellen

In de dorpskrant van oktober 2019 hebben
de leden van de dorpsraad zich
voorgesteld aan de hand van 5 vragen. Er
is weer een nieuw dorpsraadlid
bijgekomen: Henri. Ook hij stelt zich voor
door deze vragen te beantwoorden.
1. Wie ben jij? - Henri Lamme, 29 jaar en ik
woon sinds juni 2018 in Schore. Ik ben
getrouwd met Elma en vader van Jop (8 maanden). Ik werk bij de Koninklijke
Luchtmacht als Officier Bedrijfseconomische Zaken.
2. Mailen met de dorpsraad kan via dorpsraad@hartvoorschore.nl. Op welke
andere manier kunnen mensen jou bereiken? - Ik woon op Nieuwe Kerkplein
31, kom gerust langs!
3. In Schore zijn verschillende vrijwilligers actief (en worden altijd vrijwilligers
gevraagd). Waarom heb jij juist voor de dorpsraad gekozen? - Doordat ik nu
onderdeel ben van de Dorpsraad kan ik mezelf inzetten voor het dorp en zo
ook de bewoners van Schore beter leren kennen.
4. Wat is jouw functie binnen de dorpsraad en op welke manier / op welk vlak
gebruik jij hiervoor je talenten? - Na twee vergaderingen bijgewoond te
hebben, heb ik nog geen specifieke functie. Het lijkt mij mooi om in de
toekomst een bestuurlijke rol op mij te nemen.
5. Wie / welk talent zou je graag nog bij de dorpsraad willen hebben? Mensen met goede ideeën voor de leefbaarheid van Schore en de belangen
van de ondernemers.

Bereikbaarheid dorpsraad

Contact met de dorpsraad kan via de mail dorpsraad@hartvoorschore.nl, of
persoonlijk met een van de leden:
André Schrier, Haaimeet 20, telefoon 06 - 2318 8170
Henri Lamme, Nieuwe Kerkplein 31
Irna de Jager, kelvicir@gmail.com
Jeroen Heerspink
Sandra Aagenborg, Nieuwe Kerkplein 19
Sebas Chamuleau, Langstraat 6, telefoon 06 - 3057 5234

Kinderen schrijven
Kort gedicht door Bram-Pieter Baas uit groep 6
"Op Schore hebben ze een sportveld,
daar is niemand die zich aanstelt.
Schore heeft ook een kerk,
de kerk is heel sterk.”

Schore vraagt? Gemeente antwoordt!
Biodiversiteit
Vorig jaar was er een vraag aan de gemeente over het behoud van bijen. Toen
ging het vooral over de openbare groenvoorziening en wat de gemeente in
deze doet / zou kunnen doen. Dit keer gaat het niet alleen over bijen maar
over de algehele biodiversiteit. En dan vooral over wat wij als Schorenaren zelf
kunnen doen om de biodiversiteit in ons dorp te verbeteren en/of te
behouden. Op de site van de gemeente staat te lezen dat zij proberen
inwoners te stimuleren om hun tuin te vergroenen. Mooi, want er zijn wat
vragen over dit onderwerp.
In Schore heeft iedereen een tuin(tje). Zelfs met een klein stukje ‘buiten’ kun je
iets extra’s doen voor de natuur. Diversiteit is hierbij van belang. Maar het ene
gebied is het andere niet, dus waar is juist in Schore behoefte aan? Misschien
een vleermuiskast, een nestkast, een bijenhotel, aanleg van een groen dak,
aanplanten van bepaalde planten, heesters of bomen, of juist bepaalde
beplanting weghalen? Wat zijn de do’s en de don’ts? Kan de gemeente ons
een beetje op weg helpen?
De vragen uit Schore met daarachter de antwoorden van Evert Damen:
Vraag: In hoeverre heeft de gemeente zicht op de flora en fauna in Schore
en overzicht op de af- of toename van bepaalde plant- en diersoorten? En
op welke manier wordt deze informatie gedeeld met burgers? Antwoord:
Wij hebben in Schore geen overzicht op de flora en fauna.
Vraag: Op welke manier speelt de gemeente een rol als je advies wilt over
wat je in jouw eigen tuin kunt doen om de biodiversiteit te verbeteren?
Antwoord: We krijgen zelden vragen over dit onderwerp. Mochten er
vragen komen, en we weten het antwoord, dan geven we die. In andere
gevallen verwijzen we door naar openbare bronnen. Zo is er bij
"milieucentraal" behoorlijk wat informatie te vinden.

Vraag: In hoeverre staat de gemeente open om (te helpen) iets op te zetten
(bijvoorbeeld infopunt of workshop) waar je terecht kunt met vragen,
specifiek gericht op de situatie in Schore? Antwoord: Gezien het feit dat er
maar zelden vragen zijn over dit onderwerp, hebben we geen plannen om
iets dergelijks op te zetten.
Vraag: Hoe staat de gemeente tegenover het idee om een informatieavond
te houden om de kennis over dit onderwerp bij bewoners te verbeteren?
Antwoord: Als er echt veel belangstelling voor is zijn we best bereid om een
informatie avond te houden over biodiversiteit. We zullen echter dan wel
ook extern iemand er bij moeten vragen, omdat er vele vragen te verzinnen
zijn, waar binnen onze organisatie ook onvoldoende kennis voor aanwezig
is.
Vraag: Bij wie / welke afdeling binnen de gemeente kun je met jouw vragen
en/of initiatief aankloppen? Antwoord: Als er vragen zijn, dan kunnen die
het beste gesteld worden aan de afdeling leefomgeving.

Pen en papier
Vrouwen van Nu
(opgenomen op verzoek van en tekst door Vrouwen van Nu)

De Vrouwen van Nu afdeling Schore zijn ook weer in voor een stukje in de Dorpskrant. Na
een geslaagde en zeer gezellige Schoorse Kerstmarkt zijn wij weer aan een nieuw
afdelingsjaar begonnen.
Op dinsdag 14 januari 2020 was onze eerste bijeenkomst. Deze avond was er eerst
ledenvergadering en na de pauze kregen we een zeer leuke en interessante presentatie van
Mirjam Nagelkerke. Zij gaf een presentatie over noten en gedroogde zuidvruchten. Mooi om
te zien hoe deze produkten groeien en verwerkt worden.
Op dinsdag 11 februari 2020 is er een presentatie van de heer van Vliet over met als
onderwerp Japan. Hij verteld over het landschap, cultuur, keramiek en gebruiken.
Op 24 maart 2020 is bij ons op bezoek de heer van Eck onderwerp voor die avond is
WereldWonderen 7.
Ook heeft onze afdeling in het voorjaar nog drie bloemschikavonden. Dus weer een druk
programma.
Voor dames die door middel van het lezen van dit stukje belangstelling hebben gekregen voor
de Vrouwen van Nu kijk gerust eens op de landelijke site van de Vrouwen van Nu
www.vrouwenvannu.nl.
Ook kunt u altijd contact opnemen met een van de bestuursleden.
Voorzitter is Corrie Pak, tel.nr. 0113-342393
Vice voorzitter Hetty in t Anker tel.nr. 0113-341478
Secretaresse Lenie van der Borgt. Tel.nr. 0113-382858.
Of een mailtje sturen naar lvanderborgt@zeelandnet.nl
Langskomen op een afdelingsavond is ook altijd een mogelijkheid. Je hebt dan gelijk een idee
wat de afdeling omvat.
De eerste afdelingsavond waarbij dit mogelijk is op dinsdag 11 februari 2020.
De avond begint om 19.45 uur met koffie/thee (voor eigen rekening).

Naamgenoot Schore
(tekst door Nico van der Meer)

Op Wikipedia kun je van alles en nog wat opzoeken, bijvoorbeeld dat er
ergens in België ook een Schore te vinden is. Een summiere beschrijving
vertelt ons de historie van dat gehucht. (https://nl.wikipedia.org/wiki/
Schore_(Belgi%C3%AB))
Het was al lang mijn wens daar eens heen te
gaan. En, uit nieuwsgierigheid, ben ik dus
onlangs naar die zustergemeente getogen.
“Schore-Middelkerke”vermeldt het
plaatsnaambord aan de uitgestorven
“hoofdweg”.
Een paar straatjes in het uitgestrekte
landschap, ongeveer 3 à 4 keer kleiner dan
ons eigen Schore, en dat is al niet groot. Wat
al van verre opvalt ,is de voor zo’n gehucht
kolossale kerk !
In het dorpje was geen levend wezen te
bekennen zodat ik aan niemand wat over dat
plaatsje kon vragen. Er is een, gezien de tand
des tijds kennelijk allang gesloten “Café
annex Gemeentehuis”! De enige
belangstellenden waren een paar ruziënde
mussen op de vensterbank. Verder stilte
alom, rustgevende stilte. Toch, op een
gespannen zeil in een bloemenperkje staat te
lezen dat er een “Voorjaarsfestijn” aan zit te
komen!
Ik had er geen spijt van dat ik die ongeveer
130 kilometer naar Belgisch Schore gemaakt
had en was na dat langgekoesterd voornemen
eindelijk tevreden “het” met eigen ogen te
hebben gezien. Er is nóg een Schore,
noordoost van Solothurm in Zwitserland.
Daar wil ik ook een keer naar toe maar of dat
er ooit van komt…..?

Paasdiensten Protestantse Gemeente Hansweert-Schore
(opgenomen op verzoek van en tekst door Protestantse Gemeente Hansweert-Schore)
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Gezamenlijk Paasontbijt!
(opgenomen op verzoek van en tekst door Protestantse Gemeente Hansweert-Schore)
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Dorpsgenoten
Oproepje
Het is soms lastig nieuwe bewoners, een pasgetrouwd stel, de ouders van een
pasgeborene of de nabestaanden van een overledene te treffen om te vragen
of zij het goed vinden dat hun bericht in de dorpskrant komt. Lennart zal
daarom voortaan een kaartje in de bus doen bij zulke gelegenheden. Weet je
van een geboorte, nieuwe bewoners, een huwelijk of een sterfgeval, laat dit
dan even weten aan Lennart. Dat kan via dorpskrant@hartvoorschore.nl of een
briefje in de bus op Boomweidelaan 63. Alvast bedankt voor het meedenken!

Nieuwe bewoner
Niet helemaal nieuw, want ze wilde graag weer terug op Schore komen
wonen: Anouschka (30) heeft nu een huis in de Frisostraat.

Overleden

De bewogen dagen van Schore - deel 6 vervolg
door Bas Chamuleau

De ontwikkeling van het dorp Schore
In de vorige aflevering zijn we geëindigd met de ontwikkeling van het dorp
Schore in de 13e eeuw. We zagen dat op de kruising van wegen de kerk tot
stand kwam. Hier pakken we de draad weer op en bekijken de ontwikkeling
van Schore aan de hand van oude kaarten.
Schore op oude kaarten
Op een landkaart van omstreeks 1650 (Roman-Visscher) staat in de dorpskern
van Schore een kerk in een driehoek van samenkomende wegen uit oostelijke,
noordelijke en zuidelijke richting. Deze kaart geeft weinig informatie over het
dorp.
De kaart van Hattinga, opgemaakt
rond 1750, is gebaseerd op
landmetingen en is daarom veel
nauwkeuriger dan de kaart uit 1650.
De Heerlijkheidsgrenzen van Schore
en Vlake zijn hierop aangegeven.
Schore lijkt rond 1750 wat omvang
betreft dan nog te vergelijken met
Kapelle, Biezelinge, Kruiningen en
(afb.1 Schore in 1650)
Yerseke. Alleen Wemeldinge is
aanmerkelijk groter aangegeven. (Kijk hiervoor eens op internet naar: https://
www.zeeland.nl/kaarten-en-cijfers/kaarten/cultuurhistorische-hoofdstructuurkaart Hier zijn alle kaarten
terug te vinden).
Ook is het hof Westdorp aan
de Steenweg ingetekend.
Langs de Schoorsezandweg
(Molenweg) zijn naast de
korenmolen ook enkele
gebouwen aangegeven. De

(afb. 2 Schore in 1750)

huidige Langstraat-Zandweg werd toen overigens ook aangeduid als
Schoorsezandweg.
In 1747 telt de kern Schore naast het kerkgebouw nog 19 andere gebouwen.
Het is op de kaarten moeilijk te onderscheiden wat de functie van de
ingetekende gebouwen is. Schore en Vlake vormden lange tijd samen een
gemeenschappelijke bestuur, dat een Heerlijkheid werd genoemd. In 1828
telde Schore met Vlake 353 inwoners. Tijdens de aanleg van het kanaal,
waarvan de werken in 1852 werden gestart, kwam de scheiding met Vlake tot
stand.
De kadastrale kaart uit 1832 toont, buiten de kerk, in geheel Schore ongeveer
40 grote en kleine gebouwen. Aan de noordzijde van de kerk is nog geen weg
die tegenwoordig het huidige
Nieuwe Kerkplein vorm geeft.
Deze is pas in 1950 aangelegd
voor de bouw van de
toenmalige nieuwe school, dat
nu het dorpshuis is.
De historische atlas van
1838-1857 laat, buitenom het
(afb.3 Schore in 1832)
kerkgebouw, ongeveer 26 gebouwen zien. Waarschijnlijk
zijn niet alle gebouwtjes van Schore hier ingetekend. Tegenover hof Westdorp
staan twee arbeiderswoningen. Langs de Schoorsezandweg (Molenweg) en
Vlaaksezandweg zijn ongeveer 12 gebouw(tjes) aangegeven, buitenom de
molen die daar stond. Zowel Westdorp als de Molenweg1 - Vlaaksezandweg
liggen op kreekruggen. De woningclusters hier zijn niet uitgegroeid tot
dorpen.
De historische atlas van 1912-1915 toont ons de dorpskern van Schore met
een kerk en ongeveer 45 gebouwen, waarvan vrijwel zeker 7 boerderijen.
Langs de Schoorsezandweg (Molenweg) - Vlaaksezandweg zijn naast de molen
12 gebouwen te onderscheiden. Op deze kaart is aangegeven dat de wegen
De Schoorsezandweg heette tot 1970 Moolweg. Na 1970 is deze Molenweg genoemd. In de literatuur
kom je daarom de naam Moolweg nog vaak tegen.
1

binnen de dorpskern zijn bestraat en vrijwel alle doorgaande polderwegen van
een grindverharding zijn voorzien.

(afb.4 Schore in 1912-1915)

Veranderingen
Er hebben aanzienlijke veranderingen plaatsgevonden die van grote invloed
zijn geweest op het dorp Schore. Zoals de aanleg van het Kanaal door ZuidBeveland, de aanleg
van de Zeeuwse
spoorlijn, de komst van
de Rijkswegen met
later de Vlaketunnel,
het verplaatsen van de
kanaalbrug naar Vlake,
de vernielingen door
beschietingen en het
herstelplan van de
dorpskern.
(afb. 5 Schore in 2010)
Ook het opheffen van de zelfstandige gemeente Schore in 1941 met
aansluiting bij Kapelle, zal zijn sporen onder de bevolking hebben
achtergelaten. Als laatste in het rijtje belangrijke veranderingen staat de
sluiting van de dorpsschool in 2017. Hier komen we later nog op terug.

Toename gebouwen
Tussen 1700 en 1900 neemt het aantal panden in Schore met slechts 9 toe.
Tot 1900 was Schore een klein dorp met ongeveer 45 gebouwen waarvan een
groot deel boerderijen of schuren waren. Tussen 1900 en 2020 zijn er 240
woningen bijgekomen in Schore. De sterkste toename lag tussen 1970 en
1980 (42 gebouwen) terwijl er tussen 2010 en 2020 zijn slechts 3 woningen bij
kwamen. Op de website www.allecijfers.nl/woonplaats/schore zijn meer
statistieken te vinden.

(afb. 6 panden Schore 1700 - 2020)

Bas is dijkendeskundige en aangesloten bij de Heemkundige Kring de Bevelanden, lid van de
Archeologische Werkgroep Nederland en vrijwilliger bij Natuurmonumenten. Als AWN-lid schrijft hij
geregeld artikelen over de bedijkingsgeschiedenis van Zeeland.

Koningsdag – 27 april 2020!
In verband met de verbouwing van het dorpshuis zal deze Koningsdag anders verlopen dan jullie
gewend zijn. We willen dit jaar Koningsdag niet voorbij laten gaan in het dorp en daarom is er
gekozen voor een aangepast programma. Het programma zal plaats vinden in D’Ouwe Schoole,
Boomweidelaan 44 en is als volgt:
Ochtendprogramma
Tijdstip: 10:30 uur – 12:00 uur
Activiteiten: Kinderprogramma met poppenkast, schminken,
knutselen, spelletjes en meer
12:00 uur:

Frietjes eten voor de kinderen (0 t/m 16 jaar)
Opgeven is noodzakelijk!!

Middagprogramma
Tijdstip: 14:30 uur
Activiteiten: Zeskamp (bij slechte weersomstandigheden gaat de zeskamp niet door).
17:00 uur

Puzzeltocht

De uitreiking van de puzzeltocht en de zeskamp volgt in de Dorpskrant. Wij zullen persoonlijk de
prijs overhandigen aan de winnaar(s). Wij hopen volgend jaar in het nieuwe dorpshuis de
verlotingen weer voort te zetten met hapjes en drankjes!
Sponsoren hebben we dit jaar niet gevraagd, omdat we de verloting dit jaar niet door laten gaan
vanwege de locatie en verbouwing van het dorpshuis. Hopelijk kunnen we volgend jaar weer op
jullie rekenen, want zonder jullie is dit niet mogelijk!

--------------------------------------------------------------------------Wie komt er frietjes eten?
Naam:……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Aantal kinderen:……………………………………………………………………………………………………………………
Graag vóór 20 april strookje inleveren bij Boomweidelaan 63

Iets minder ALERT Schore
De Iets minder ALERT Schore groep is bedoeld voor allerhande meldingen (m.u.v.
noodgevallen) en updates die voor alle deelnemers van de groep (op het moment
zijn dat er 90) van belang (kunnen) zijn. Reacties op deze berichten die gericht zijn
aan één persoon kunnen, vanuit de app, privé beantwoord worden.
Privé antwoorden gaat heel makkelijk:
Houd het berichtje
waar je op wilt
reageren ingedrukt.

Er verschijnt een
menu. Klik op ‘meer’.

Er verschijnt een ander
menu. Klik op ‘privé
antwoorden’.

Je gaat nu automatisch
vanuit de groepsapp naar
de privé app met (in dit
voorbeeld) André. Typ je
berichtje en druk op
versturen. Alleen André
ontvangt jouw berichtje.

Het antwoord dat André
geeft is vanzelf ook privé.

Deze printscreens zijn van een Iphone, maar op een Android toestel werkt het
ongeveer hetzelfde. Op deze manier houden we de groepsapp een beetje
opgeruimd en interessant voor iedereen.

Een samenvatting van de meldingen in de periode december,
januari, februari en een stukje maart: kerstmarkt, Serious
Request, loslopende hond, paar aan- en afmeldingen in app,
hondenriem gevonden, kat gevonden, gratis aangeboden
spullen, oliebollenactie, de beste wensen, omgegooide /
omgewaaide containers en kapotte zakken plastic afval, verkeerd
bezorgde post, nieuwjaarsreceptie, hond in boomgaard, fiets
aangeboden, waarschuwing virus whatsapp, versmalling Steenweg, Kenzo vermist
en weer gevonden, idee om op bepaalde berichten persoonlijk te reageren en niet
in de app, loslopende honden, vraag naar hondenspulletjes, schuurdeur
aangeboden, uitvaart Ad, ophokplicht kippen, kater gevonden, gratis stoelen
aangeboden, gratis chocolademelk aangeboden, vlinderstruik
gestolen, voetbalplaatjes aangeboden, boerenbond servies
aangeboden, repair café, minitreintje, stroopwafels, Corona virus.
Aanmelden voor de Iets minder ALERT Schore groep kan via deze
link: aanmelden Iets minder ALERT Schore of scan de code.

Pen en papier
Nieuws van Zorgboerderij Rust na Onrust
(opgenomen op verzoek van en tekst door Stichting Vrienden van Rust na Onrust)

De duofiets is besteld! Dankzij giften van het Oranje Fonds, Gemeente
Kapelle, RABO ClubSupport, SOMV Goes, een kaarttoernooi in
wijkcentrum Jan Ligthart in Goes en verschillende giften van particulieren
hebben we voldoende geld bij elkaar gekregen om de gewenste duofiets
aan te schaffen. Hier zijn we uiteraard erg blij mee!
Deze (elektrische) fiets kan, behalve voor gebruik door cliënten van de
zorgboerderij, ook door de dorpsbewoners gereserveerd worden. De
fiets heeft o.a. een comfortabele draaibare stoel voor de bijrijder, zodat
het makkelijk instappen is, en separaat instelbare trapondersteuning.
Zodra de fiets geleverd wordt zal hij feestelijk in gebruik genomen
worden. Houd de Facebookpagina van Schore in de gaten of kijk op onze
website: https://www.rustnaonrust.nl of https://
www.vriendenrustnaonrust.nl.

Houtbouw
Betonwerk
Dijkwelsestraat 9 - 4421 AE Kapelle
(+31)6 - 53 61 26 21 info@bouwmetboone.nl

Montage
www.bouwmetboone.nl

Hondenpoep in Schore
(opgenomen op verzoek van en tekst door enkele bewoners van het Nieuwe
Kerkplein, Haaimeet en de Protestantse Gemeente Hansweert-Schore)

Uit landelijke enquêtes blijkt dat hondenpoep één van
de grootste ergernissen van Nederlanders is.
Voor velen wordt het gezien als de meest irritante vorm
van buurtoverlast. Dat is voor Schorenaren niet anders!
Dog vector created by studiogstock
www.freepik.com
Hoe vervelend is het dus dat deze winter op het Nieuwe
Kerkplein, zeg maar rond het kerkgebouw, en in de Haaimeet de bewoners
met regelmaat worden geconfronteerd met hondenpoep.
De gevolgen laten zich raden: er wordt in de poep getrapt en wordt mee naar
binnen genomen, tot in de kerk toe!
Bewoners hebben enkele hondenbezitters in het vizier, maar kunnen ze
simpelweg niet zien als het donker is. En ’s winters is het nu eenmaal vroeg
donker…
Maar laat het a.u.b. niet tot een confrontatie komen en wees zo sociaal de
uitwerpselen van uw dier op te ruimen.
Houdt Schore schoon, zeker op het gebied van hondenpoep!
Openingstijden, op afspraak:
Dinsdag 8.30 - 12.00 en 13.00 - 16.00
Woensdag kom ik bij u aan huis
Donderdag 8.30 - 12.00 en 13.00 - 17.30
Vrijdag 8.30 - 12.00 en 13.00 - 17.30 en 18.30 - 20.00
Zaterdag 8.30 - 12.00

MARIANNE’S HAARMODE
Lange Geer 23 Hansweert - op afspraak - telefoon 0113 - 381 216
vectors created by ikatdod / freepik

Verbouwing dorpshuis, planning: start week 16
Het gaat gebeuren! Volgens de laatste berichten wordt week 16 gestart met
de verbouwing. Er zijn voor ons nog best wat vragen over hoe het precies
gaat lopen maar daarover hebben we zeer binnenkort overleg met gemeente
en aannemer.
Het is ondertussen wel duidelijk dat onze wensen voor het aanpassen van de
gymzaal niet binnen het budget vallen en dus ook niet door de gemeente zal
worden uitgevoerd. Wij zoeken nog naar een oplossing om deze zaal toch
goed te kunnen benutten.
Wel worden entree, garderobe, zaal en keuken aangepakt. Ook zal er een
rouwkamer worden gerealiseerd. Wist u trouwens dat er afgelopen jaar door
de stichting (ook met hulp van vrijwilligers) vier begrafenissen zijn verzorgd?
Wanneer het vernieuwde dorpshuis wordt geopend kunnen we ten tijde van
dit schrijven nog niet zeggen. De verbouwing zou voor de zomer klaar kunnen
zijn, maar dan volgt nog de verdere afwerking en de inrichting.
Hulp welkom
Komende weken zullen alle ruimtes die verbouwd gaan worden leeggehaald
moeten worden. Wij gaan ook kijken of een paar extra wensen wat betreft de
keuken die buiten het budget vallen door onszelf kunnen worden ingevuld.
Tevens wordt van ons verwacht dat er al wat licht breekwerk wordt gedaan.
Vrijwilligers die zich al hebben opgegeven zullen worden benaderd maar alle
hulp is welkom, laat het weten als u wil helpen!

Het is al een poos geleden dat we zijn gestart met dit traject, het heeft best
veel energie en soms ook wat frustratie gekost. Ook onder de dorpsbewoners
hebben we gemerkt dat de moed soms wat weg was gezakt. Wij hopen nu
met de verbouwing in het vooruitzicht dat de energie weer terug komt en dit
hele plan een succes wordt.
Met de groeten van de Werkgroep en Stichting Dorpshuis Schore.
Vragen?
Voor vragen kunt u terecht bij leden van de stichting of werkgroep: Daniël
Visser, Franciëlla Chamuleau, Irna de Jager, Marian Rootsaert, Patrick
Leendertse, Jacolien Bindervoet, Peter Schuitert of Léon Jansen. Mailen kan
ook: dorpshuis@hartvoorschore.nl

Terugblik: Wij stonden weer op de kerstmarkt met broodjes knakworst, snoepjes, cakejes en
poffertjes met aardbeien sticks. En natuurlijk mocht de grabbelton ook niet ontbreken. Het was een
gezellige sfeer en zodra de markt open ging om 16 uur kwam het al lekker op gang. Rond 17 uur vlogen
de broodjes knakworst de toonbank over en zijn er zelfs nog extra blikjes knakworst gehaald uit de
voorraadkasten van het team. Met de opbrengst, kunnen we weer leuke activiteiten voor de kinderen
organiseren. We waren met het gehele team compleet: Franciella, Angela, Linda, Angelique, Inge en
Veronique. Dit was tevens het laatste uitje met de Schoremorries voor Inge en Angelique. Na zich
jarenlang te hebben ingezet voor de Schoremorries hebben zij afscheid genomen. En namens het hele
team willen wij beide van harte bedanken voor hun hulp en inzet!
Dit jaar staan er weer een aantal leuke activiteiten op het programma. Zet de volgende data alvast in
je agenda:
-

18 maart: Whatsapp speurtocht
10 juni: Buitenspeeldag

-

9 september: Verassingsuitje

-

30 oktober: Halloween

-

28 november: Sinterklaas

Daarnaast zijn we met een Schoremorries whatsapp groep begonnen. Er zijn natuurlijk best wat
kindjes verhuisd of inmiddels zo groot geworden dat ze op het voortgezet onderwijs zitten. Maar er
zijn ook heel veel nieuwe kindjes bij gekomen of kindjes die al langer op Schore wonen, maar het
misschien spannend vinden om gewoon eens langs te komen tijdens activiteiten. Graag zouden wij deze
kinderen ook willen ontmoeten! Schoremorries is er voor ALLE kinderen uit Schore. Er staan al weer
een aantal leuke uitjes op de planning dit jaar, maar wij zijn ook van plan om een aantal onverwachte
uitjes te gaan organiseren en daarom hebben wij deze groepsapp aangemaakt. We zouden het
natuurlijk geweldig vinden als iedere moeder of vader uit Schore met kinderen in deze groep terecht
komt. Zonder verdere verplichtingen. Ook zal alleen de organisatie van Schoremorries berichten
plaatsen in deze app! Voor vragen over iets graag PRIVE zodat het voor iedereen leuk blijft om in
deze groep te blijven. Zo hopen we leuke dingen te gaan organiseren voor jong en oud. Wil je in deze
groepsapp, stuur dan je eigen naam en de naam en leeftijd van je kind(eren) naar Linda van Boven:
06-13159431 en dan zorgt zij dat je erin komt. We hopen natuurlijk op veel animo, want hoe meer
zielen hoe meer vreugd en daar hebben we jullie kinderen voor nodig!
We zien jullie graag terug tijdens de activiteiten in Schore!
Groetjes,
De Schoremorries
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Tijdsbeeld
Corona virus pandemie en alles gaat dicht onzekerheid exacte plaats
windturbines Schore start MH17-proces maximum snelheid 100

k m /u u r b o e r e n p r o t e s t e n s t i k s t o f b e l e i d b o s b r a n d e n e n
overstromingen Australië Aart Staartjes overleden afzettingsprocedure
Trump BREXIT EEN FEIT Badr geblesseerd, Rico blijft wereldkampioen

opgepakt

Taghi

vouwbare smartphones opnieuw interim burgemeester Kapelle

problemen laadpalen elektrische auto’s banken voeren negatieve rente in

verbod Airbnb

problemen Belastingdienst Turkije laat vluchtelingen

door Amazon in Nederland België nog steeds zonder regering deelverbod

op vuur werk eerste Nederlandse Netflix original-serie bombrieven ….

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 Rootsaert en Leni Lepoeter

Bijdragen voor de volgende dorpskrant uiterlijk inleveren op:
vrijdag 12 juni 2020

