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Van de redactie
Na maanden met veel super warme dagen, sloten we de zomer geheel in stijl af met een
zonovergoten Schoorse Herfstmarkt. In deze dorpskrant een terugblik op deze prachtige
dag met veel foto’s. Iedereen die foto’s heeft gemaakt en aangeleverd: bedankt!!
Over de foto’s die we in de dorpskrant zetten: Je kunt je afvragen of het tegenwoordig,
met de AVG wet, nog wel mag om foto’s te publiceren waar mensen op staan, zonder dat
je vooraf toestemming hebt gevraagd. We doen ons best ons te houden aan de regels van
de AVG. Voor de rubriek ‘dorpsgenoten’ hebben we bijvoorbeeld een formulier, waarmee
we vooraf netjes toestemming verkrijgen voor plaatsing van gegevens en/of afbeeldingen.
Ondanks dat, laten we tegenwoordig de huisnummers weg omdat het soms voorkomt dat
iemand die toestemming heeft gegeven, achteraf toch liever niet het volledige adres op
internet had willen hebben. Even terug naar de foto’s. Foto’s zeggen meer dan 1.000
woorden en ze zijn dus een onmisbaar onderdeel van de dorpskrant. In geval van foto’s
van bijvoorbeeld de Schoorse Herfstmarkt bedoeld voor bijvoorbeeld deze dorpskrant, is
de AVG grotendeels niet van toepassing en hoeft er geen toestemming te worden
gevraagd voor het maken of plaatsen van foto’s waar mensen op staan. De meeste
mensen vinden het gelukkig leuk. Maar zou iemand zwaarwegende redenen hebben juist
liever niet met foto in de dorpskrant te staan, laat het dan even weten. Misschien kunnen
we samen kijken of en hoe het mogelijk is om het in de toekomst te voorkomen.
De vraag naar vrijwilligers is een terugkerend item in de dorpskrant. Dit keer ook twee
oproepjes van mijn kant. Als een van de twee ‘functies’ je aanspreekt, stuur dan een
mailtje naar dorpskrant@hartvoorschore.nl of kom even langs. Alvast bedankt!
1. In iedere dorpskrant staat een puzzel. Vaak verzin/maak ik die zelf en heeft het
betrekking op Schore. Is er iemand die het leuk vindt om 4 x per jaar (of af en toe) het
maken van zo’n puzzel van mij over te nemen?
2. In iedere dorpskrant staat een kleurplaat. Die haal ik meestal van internet. Misschien is
er iemand die goed kan tekenen en het leuk vindt om 4 x per jaar (of af en toe) een
Schoorse kleurplaat te maken voor de kinderen?
Verder in deze dorpskrant: een keertje geen ‘bewogen dagen van Schore’, een verslag van
mijn ochtend op pad met de wijkagent, nieuwe bewoners in Schore, afscheid voorzitter
dorpsraad, aankondiging van komende activiteiten en nog veel meer.
Veel leesplezier!
Vriendelijke groet,
Xandra van der Knaap
Op de voorkant: de huidige dorpsraad, eigen foto

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 104
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
92 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#
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
Huisarts Breukers spoednummer: 0113 - 38 32 53
Huisartsenpost - buiten openingstijden huisarts - bel 0900 - 1785

Afscheid voorzitter dorpsraad Schore
Schore bedankt!
De afgelopen jaren heb ik samen met de dorpsraad Schore en alle andere vrijwilligers ons
kleinschalige dorp met groot hart op de kaart mogen zetten. Als verse inwoner van Schore
werd ik al snel geconfronteerd met de sluiting van onze enige basisschool. Dat vond ik
onbegrijpelijk en tegelijkertijd was het ook prachtig om met zijn allen te strijden voor de
leefbaarheid in onze kleine kern. We moeten ook wel want als je geen aandacht vraagt
voor wat je belangrijk vindt, bereik je weinig. Dat doen we nog steeds in de dorpsraad,
aandacht creëren voor Schore. Door in gesprek te blijven met de gemeente, samen te
werken met alle andere verenigingen en stichtingen en een toekomstvisie voor Schore op
te zetten en uit te voeren waarbij het dorpshuis een centrale rol speelt. Ik ben trots op wat
we bereikt hebben en vereerd dat ik deel heb uit mogen maken van deze groep strijdlustige
Schorenaren in hart en nieren. Zonder jullie hadden we dit niet bereikt.
Daar wil je bij zijn
In de dorpsraad mag iedereen doen waar hij/zij goed in is, daarom heb ik zo’n plezier
gehad. Dus aan mijn (ex)collega dorpsraadleden, heel erg bedankt voor de samenwerking.
Jullie zijn een goed team, vol van plannen, sociaal betrokken en niet te stoppen. Ik had het
niet willen missen. Dus ik kan niet anders dan tegen iedereen zeggen: daar wil je bij zijn!
Meld je aan bij de dorpsraad of een van de andere vereniging of stichtingen en help Schore
leefbaar houden! Voor ieder wat wils, absoluut nuttig en heel gezellig.
Van inwoner naar bezoeker
Met man, dochters en hond zijn we tien jaar geleden naar Schore getogen om ons er direct
thuis te voelen. Eigenlijk willen we helemaal niet weg. Maar de kans om van “vlakbij het
water” naar “aan het water” te mogen verhuizen volgend jaar, willen we als telgen uit
binnenvaartfamilies grijpen. Dat betekent afscheid nemen en van inwoner terug bezoeker
worden van Schore: Het best bewaarde geheim waar inmiddels stiekem niemand meer
omheen kan!
Lisette Booij
Niet langer voorzitter van de dorpsraad Schore (wie neemt het over?)

Dorpsraad nieuwe samenstelling
In 2015 was er een grote wisseling van de wacht in de dorpsraad. De leden hebben
zich destijds voorgesteld in de dorpskrant. We zijn nu een paar jaar verder en in de
samenstelling van de dorpsraad zijn inmiddels weer wat wijzigingen geweest. Tijd
dus voor een nieuw voorstelrondje, waarbij de huidige dorpsraadleden zich
voorstellen aan de hand van de volgende vragen:
1. Wie ben jij?
2. Mailen met de dorpsraad kan via dorpsraad@hartvoorschore.nl. Op welke
andere manier kunnen mensen jou bereiken?
3. In Schore zijn verschillende vrijwilligers actief (en worden altijd vrijwilligers
gevraagd). Waarom heb jij juist voor de dorpsraad gekozen?
4. Wat is jouw functie binnen de dorpsraad en op welke manier / op welk vlak
gebruik jij hiervoor je talenten?
5. Wie / welk talent zou je graag nog bij de dorpsraad willen hebben?

Anita
1. Anita van der Jagt, 47 jaar. Ik ben
opgegroeid in Wemeldinge. Op mijn 14e
verhuisden we naar Kapelle. Na de HAVO
ben ik als serveerster op een
cruisescheepje op de Rijn gaan werken.
Vervolgens naar Maastricht voor de Hoge
Hotelschool en hier ben ik in 1994
afgestudeerd. Daarna kort als
bedrijfsleider een restaurant opgestart in
een vakantiepark in Burgh-Haamstede.
Vervolgens nog een baan in de
boekhouding/verkoop bij Barbé mosselen
in Yerseke. Hier heb ik mijn man André
leren kennen. Samen hebben we twee kinderen, Bowien (18) en Dries (16). Eind
1995 ben ik begonnen als stewardess bij KLM. Volgend jaar hopelijk mijn 25jarig jubileum bij KLM, ik vind het nog steeds zo ontzettend leuk werk! Ik
woonde bij aanvang in Leimuiden, dichtbij Schiphol om al vrij snel erna in 1996
in Schore te komen wonen. Hier woon ik nog steeds met veel plezier. Ik vind
Schiphol goed bereikbaar vanuit Schore; ik zit snel op de A58 en dichtbij station
Kruiningen-Yerseke waar een redelijk goede verbinding met Schiphol is.
2. Ik woon op Boomweidelaan 57 en mijn telefoonnummer is 06-13100318.
3. Onze strijd voor behoud OBS De Tunnel heeft mij laten kennis maken met de
politiek in Kapelle. Ik heb me verbaasd over de wijze waarop de sluiting van
OBS De Tunnel tot stand is gekomen. Ik vind dat Schore het ondergeschoven

kindje van de gemeente Kapelle is en ik wil daar graag verandering in brengen.
Ik deed de social media voor behoud OBS De Tunnel en ik vond dat er ook
zoiets voor het dorp Schore moest komen. Ik ben toen gestart met informatie
voor en door het dorp op Facebook, Twitter en Instagram. Dit was eigenlijk de
aanleiding dat ik bij de dorpsraad kwam omdat ik dit graag wilde opzetten.
4. Ik ben algemeen lid in de dorpsraad. De meeste tijd stop ik in het beheer van
de social media. Een paar jaar geleden heb ik de buurtwhatsapp !ALERT|Schore
opgezet. Deze beheer ik nog steeds. Verder allerhande zaken die zich
voordoen; van een binnengekomen mailtje, een vraag van iemand uit Schore tot
uitwerking van verschillende onderwerpen van de dorpsvisie.
5. We kunnen verschillende talenten / mensen goed gebruiken:
- Nu Lisette afscheid heeft genomen, zou een goede spreker meer dan welkom
zijn. Iemand die bijvoorbeeld het woord neemt op informatie-avonden of een
gesprek met de pers.
- Schore heeft een website, iemand die het leuk vindt om deze up-to-date te
houden.
- Iemand die goede kennis heeft van gemeentelijke procedures. Het is
wenselijk soms te reageren op een mededeling / beslissing van de gemeente.
Het is fijn iemand te hebben die weet wat de juiste procedure is.
- Iemand die goede kennis / inzicht heeft van woningbouw. We hopen
natuurlijk immers nog steeds op korte termijn op woningbouw in Schore.
- Persoonlijk vind ik dat Schore in het algemeen een goede make-over kan
gebruiken. De entree vanaf kanaalzijde kan veel beter. Ik vind het
bijvoorbeeld lelijk dat het gasstation zo duidelijk zichtbaar is nu het bos is
gekapt. Dus simpel gezegd iemand bij de dorpsraad die feeling heeft voor
het zichtbaar mooier maken van Schore en hiervoor in actie wil komen.

Sandra

1. Ik ben Sandra Aagenborg, psycholoog
en online ondernemer.
2. Via een belletje bij Nieuwe Kerkplein
nr. 19.
3. Omdat ik het belangrijk vind vanuit
mijn achtergrond als welzijnswerker de
leefbaarheid van Schore in stand te
houden.
4. Ik ben actief lid en heb geen specifieke
functie binnen de dorpsraad. Ik denk
mee en voer acties uit daar waar nodig.
5. Geen specifiek talent nodig. Wel de
juiste motivatie: kunnen denken vanuit het belang voor het dorp.

André

1. Mijn naam is André Schrier, geboren te
Krabbendijke, 62 jaar, gehuwd met
Edith. Werkzaam geweest bij de
Koninklijke Marechaussee in
Amsterdam, Utrecht, Rotterdam,
Europoort, Breda, Hazeldonk A16 en
Hoogerheide. Verder in mijn diensttijd
nog werkzaam geweest op de
ambassade van Moskou. Vanuit mijn
functie buitenlandse werkzaamheden
verricht in Roemenië, Oekraïne en
Bosnië. Na mijn functioneel leeftijd
ontslag zijn wij in mei 2016 verhuisd naar
Schore. We hebben samen gekozen voor Schore omdat dit een pittoresk
landelijk dorpje is waar rust en ruimte is. Na het opknappen van ons huis
zijn we nu bijna klaar en wil ik mijn energie in een ander project gaan
steken nl. de dorpsraad. Hobby’s zijn; Lezen, knutselen, tuinieren en
muziek luisteren.
2. Ik woon op Haaimeet 20 en mijn mobiele nummer is 06 - 2318 8170.
3. Ik denk dat het een goede zaak is voor de bewoners van Schore dat er in
het dorp een aanspreekpunt is waar men kan aankloppen voor
uiteenlopende zaken. Belangrijk vind ik dat er een intermediair is die
tussen de bewoners en de gemeente Kapelle zaken aan de orde kan
stellen voor Schore en dat zaken op de agenda komen. Ik ben er dan ook
van overtuigd dat de dorpsraad prima werk verricht om van Schore een
mooi en leefbaar dorp te maken. Dit alles samengevat in de dorpsvisie.
Daar wil ik mijn steentje aan bijdragen om die visie te verwezenlijken.
Vandaar dat ik voor de dorpsraad heb gekozen.
4. Bestuurslid van de dorpsraad spreekt mij aan en met name de
leefbaarheid, veiligheid, uitstraling / voorzieningen en natuurbehoud van
Schore. Daar wil ik mij voor inzetten. Vanuit mijn werk heb ik met diverse
organisaties om de tafel mogen zitten om het e.e.a. te bewerkstelligen.
Dat het allemaal niet vanzelf gaat, weet ik maar al te goed. Nu het
dorpshuis gerenoveerd gaat worden is het belangrijk voor de bewoners
dat de omgeving er verzorgd uitziet. Dat geeft aantrekkingskracht voor
mensen van buitenaf die met de auto een rondje rijden en aan fietsers of
wandelaars. Die worden nieuwsgierig en nemen graag de afslag Schore

om vervolgens op het terras van het dorpshuis een hapje of drankje te
nuttigen.
5. Om te zorgen voor de natuur hoort ook het voorkomen en opruimen van
afval. Altijd al een doorn in het oog van de inwoners en geeft voor de
buitenwereld een slecht imago. Het zou fijn zijn dat iemand van Schore,
met kennis van zaken op het gebied van natuurbehoud, zich zou
aanmelden bij de dorpsraad. Dat geldt natuurlijk ook voor de mensen die
over talenten beschikken op het gebied van economie en wonen. Laat je
hart spreken en meld je aan! Want het wordt niet allemaal op een
presenteerblaadje aangeboden.

Jeroen

1. Mijn naam is Jeroen Heerspink, 39 jaar.
Geboren in Schore, een aantal keer
vertrokken uit Schore en nu sinds een
paar jaar weer terug op Schore en
woon hier nu samen met mijn vriendin.
Ik ben werkzaam bij Zichtbaar in
Vlissingen en Halsteren en hou mij daar
bezig met de dagelijkse leiding.
2. bereikbaarheid?
3. Ik wil graag mijn steentje bijdragen in
Schore. Er zijn genoeg verenigingen
waar dat zou kunnen. Sebas benaderde
mij voor de dorpsraad. Ik heb nu een aantal vergaderingen bijgewoond en
zo een indruk kunnen krijgen van de Dorpsraad. De dorpsvisie is de
leidraad en wil graag helpen deze visie te kunnen verwezenlijken.
4. Ik ben nog maar net lid van de dorpsraad. Een specifieke functie is mij nog
niet toegewezen. Het lijkt mij interessant om me bezig te kunnen houden
met nieuwbouw plannen.
5. Ik denk dat het belangrijk is dat er van iedere leeftijdscategorie iemand
betrokken is bij de dorpsraad. Dan weten wij bijvoorbeeld wat er voor de
jeugd verbeterd kan worden. Misschien ligt het trapveldje er wel zo slecht
bij dat je er geen bal fatsoenlijk kan raken. Of is er voor oudere mensen
gebrek aan een bankje om tijdens een wandeling op te kunnen rusten. Dit
zijn dingen waar ik niet bij stil sta, dus ook niet zal aankaarten tijdens een
vergadering.

Sebas

1. Sebas Chamuleau, 46 jaar. Woon sinds
2001 in Schore. Getrouwd met
Franciella, vader van Duncan en Youri.
Werk bij Reijnhout Elektro in Hanseert
als project engineer.
2. Langstraat 6, telefoon 06 - 3057 5234.
3. Ik heb voor de dorpsraad gekozen
omdat ik voor Schore iets wilde
betekenen in de periode dat de school
ging sluiten, het dorpshuis dicht ging
en er veel problemen waren in de
relatie met de gemeente Kapelle.
4. Penningmeester en waarnemend
voorzitter tot er een nieuwe voorzitter is benoemd. Ik regel de financiën,
houd de website bij. En verder alle voorkomende zaken.
5. We zoeken voor de dorpsraad nieuwe mensen de mee willen werken /
denken aan de toekomst van Schore. Vind je het leuk om contacten te
leggen en te onderhouden met overheden en maatschappelijke
organisaties, of heb je ideeën over wat er verbeterd kan worden in Schore
dan ben je van harte welkom om aan de dorpsraad deel te nemen.

Irna

1. Ik ben Irna de Jager en woon al 27 jaar
met veel plezier in het buitengebied
van Schore, ik ben getrouwd en heb 2
dochters.
2. Mailen kan ook via:
dorpsraad@hartvoorschore.nl of
kelvicir@gmail.com
3. Ik wil mij inzetten voor het dorp Schore,
zo klein als het is, leefbaar te houden.
4. Ik ben in 2016 gestart in de Dorpsraad
als secretaris na een oproep op
Facebook. Inmiddels ben ik ook
secretaris binnen de Stichting Dorpshuis.
5. Het zou leuk zijn als er een jonger of ouder persoon in de Dorpsraad zou
zijn, zodat iedere leeftijd vertegenwoordigd is en zich sterk kan maken
voor de belangen van het dorp.


Donderdag 31 oktober 2019
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Wijkagenten
Vanaf mijn 19e ben ik een brave burger geworden, dus de kans dat er vandaag de
dag een politie-agent aan mijn deur staat om mij mee te nemen in zijn politie-auto
is vrijwel nihil. En toch is dat precies wat er vorige week gebeurde. Voor wie me die
ochtend ‘afgevoerd’ heeft zien worden: Ik heb er zelf om gevraagd, dus niets aan de
hand! Het zal niemand ontgaan zijn: Kapelle (en dus Schore) heeft 2 nieuwe
wijkagenten: Ivo Krijnsen en Mitchell Goverde. Ik mocht een ochtend meelopen met
Ivo om op die manier een idee
te krijgen van wat het werk van
wijkagent inhoudt en om hem
een beetje te leren kennen.
Een van de eerste dingen waar
ik het met Ivo over had was hun
zichtbaarheid. Ze staan op
Instagram waar ze regelmatig
foto’s posten. Daarin zie je
eigenlijk al dat zij actief contact
leggen met de inwoners van de
verschillende wijken. Ivo vertelt dat het werk van een wijkagent dat ook mogelijk
maakt. Ik vroeg Ivo waarin een wijkagent dan eigenlijk verschilt van een ‘gewone’
agent. Het verschil zit ‘m vooral in de tijd die Mitchell en hij als wijkagent hebben
om mensen op te zoeken en met ze in gesprek te gaan. Op die manier leren zij de
mensen kennen en raken zij zelf ook gekend bij de mensen. Een wijkagent is het
eerste aanspreekpunt. Dat heeft natuurlijk een doel. Aan de ene kant maakt het
kennen van mensen het mogelijk te zien wat er speelt in een wijk; waar en bij wie de
problemen zitten (en natuurlijk ook waar het goed gaat). Aan de andere kant zorgt
hun bekendheid bij de mensen ervoor dat ze makkelijk benaderbaar zijn en mensen
daardoor wellicht eerder melding maken van bepaalde zaken. Waardoor mogelijk
meer problemen voorkomen kunnen worden.
Onze eerste stop deze ochtend is op het gemeentehuis. Ivo heeft regelmatig
overleg met andere partijen zoals indigo, jeugdhulp en het buurtteam. Vandaag
heeft hij een afspraak met de boa (buitengewoon opsporingsambtenaar) die werkt
voor de gemeente Kapelle. Het werk van de politie en de boa sluit op elkaar aan,
waarbij het soms lastig is te duiden waar precies de grens ligt. Grofweg kun je

zeggen dat de boa gaat over de leefbaarheid (loslopende hond, parkeeroverlast
etc.) en de politie over de openbare orde. Deze ochtend gaat het overleg o.a. over
een trouwjurk die donderdag 12 september is gevonden bij het praathuisje op de
dijk bij Schore. We bekijken de jurk en maken er een foto van die zal worden
gebruikt om de hulp van het publiek te vragen. Misschien is er iemand die deze jurk
mist en graag terug zou hebben. En Ivo wil weten wat het verhaal hierachter is. Er
zijn al wat bevindingen gedaan die ze op een later moment nog met elkaar zullen
doornemen.
Vervolgens gaan Ivo en ik op bezoek bij iemand die melding heeft gedaan van lekke
banden bij meerdere auto’s doordat er (identieke) schroeven in de banden zaten en
er ook gesneden was in een van de banden. Ivo luistert naar het verhaal van de
bewoner en stelt gerichte vragen. Of er misschien mensen zijn waarmee de
eigenaar van de auto’s een conflict heeft (nee), of iemand wat gezien heeft (nee), of
er misschien bij de buren ook lekke banden zijn (geen idee). Dat laatste is iets om
na te vragen. Want het zou natuurlijk kunnen dat iemand ‘het hele rijtje’ is afgegaan
om autobanden te vernielen. En in dat geval komt zo’n melding toch in een ander
daglicht te staan. Ivo geeft aan dat het altijd mogelijk is om alsnog aangifte te doen,
eventueel zinvol voor de verzekering. Er is dus een verschil tussen het maken van
een melding en het doen van een aangifte. In mijn eigen woorden: Een melding is
meer een ‘let op’ bericht aan de politie, zodat zij weten wat er speelt, er eens naar
kunnen kijken, actie kunnen ondernemen of mogelijk dingen kunnen linken. Een
aangifte is een verzoek aan de politie de dader op te sporen zodat ie gestraft kan
worden. Een aangifte doen kan op het bureau Valckeslotlaan 6 te Goes, tijdens het
spreekuur of online via www.politie.nl. Het valt me op dat Ivo echt de tijd neemt om
te luisteren naar het verhaal van de eigenaar van de auto’s en het gesprek verder
gaat dan alleen de feiten m.b.t. de lekke banden. Door zijn interesse en
vriendelijkheid heerst er direct een ontspannen sfeer.

We gaan weer verder en ik vraag waar het spreekuur dat Ivo en Mitchell iedere
week in het gemeentehuis houden eigenlijk voor bedoeld is. Voor meldingen,
klachten of vragen. Maar ook incidenteel voor de wat eenvoudigere aangiftes. Je
kunt gewoon zonder afspraak naar binnen stappen en informeel met Ivo of Mitchell
praten. Zonder dat daar direct een hele papierwinkel bij komt kijken (al wordt ieder
gesprek in principe wel vastgelegd). Op zo’n avond komen er toch wel de nodige
mensen binnenlopen. Al naar gelang het onderwerp is het mogelijk om apart in een
kamer te zitten. Overigens zal er woensdag 30 oktober voor het eerst ook een
spreekuur zijn in ons dorpshuis in Schore. Bij wijze van proef: als er mensen komen
dan blijft het, zit de wijkagent er de hele avond voor niets, dan stopt het.
Het volgende adres waar we naar toe gaan heeft te maken met een melding die Ivo
kreeg tijdens het spreekuur die week. Het betreft een camper die al vrij lange tijd
geparkeerd staat op één en dezelfde plek in een woonwijk en als storend wordt
ervaren. Volgens de wet mag een kampeermiddel maximaal 3 dagen
aaneengesloten geparkeerd staan op de openbare weg. Agenten beschikken over
de MEOS app waarmee binnen verschillende politiesystemen allerlei informatie kan
worden opgevraagd over o.a. personen en voertuigen. Aan de hand van het
kenteken van de camper weet Ivo dat de eigenaar van de camper een heel eind uit
de buurt van gemeente Kapelle woont. Hij heeft echter een adres doorgekregen
van de vermeende gebruiker ervan, dus daar gaan we aanbellen. De bewoner van
dat adres blijkt niet de gebruiker maar wijst ons door naar een huis even verderop.
Daar woont inderdaad de gebruiker van de camper, die de zoon van de eigenaar
ervan blijkt te zijn. Ivo maakt een praatje met hem, luistert naar waarom die camper
er al een poosje staat, legt uit wat de regelgeving is en verzoekt vriendelijk de
camper op een andere locatie te zetten. Dus hij luistert, legt uit, adviseert en
verzoekt en geeft geen bekeuring.
Terug in de auto hebben we het over het uitdelen van bekeuringen. Ivo vertelt dat
hij daar niet op uit is. Wel het kweken van bewustwording waardoor men zelf andere
(betere) beslissingen zal nemen. Het ligt volgens Ivo ook een beetje aan het verhaal.
Hij geeft een voorbeeld van iemand die door zijn collega’s werd aangehouden in
verband met een snelheidsovertreding in het midden van de nacht. Het bleek te
gaan om iemand die op weg was naar het eigen bedrijf i.v.m. een inbraakalarm. In
die situatie is geen bekeuring uitgedeeld maar hebben zij (nadat de alarmmelding
onderzocht was uiteraard) wel met de betreffende persoon gesproken over de
risico’s die ontstaan, voor jezelf en anderen, als je met zo’n hoge snelheid door de
nacht scheurt. Er zijn overigens situaties waar Ivo altijd op bekeurt als hij het

tegenkomt, ongeacht het verhaal. Met name bij overtredingen waarbij groot letsel
kan ontstaan, zoals met je telefoon bezig zijn tijdens het besturen van een auto of
kinderen op de achterbank zonder gordel.
Dat met je telefoon bezig zijn tijdens het rijden komt later nog even terug. Ik vraag
aan Ivo hoe het nu zit met opnames maken bij een of andere calamiteit. Aan de ene
kant worden er mensen bekeurd, aan de andere kant vraagt de politie wel eens aan
het publiek beelden te delen als het kan helpen bij opsporing van daders of inzicht
krijgen in de gebeurtenissen. Mag het nou wel of niet? Wat blijkt: Inderdaad komen
opnames die omstanders hebben gemaakt wel eens van pas voor de politie. Het
maken van opnames van een situatie is niet strafbaar en daar zal ook niet op
bekeurd worden. Het maken van opnames van specifiek een persoon mag niet. Het
vast houden van de mobiele telefoon tijdens het besturen van een voertuig is altijd
strafbaar, evenals het weigeren weg te gaan als de politie je dat opdraagt. Oké, dat
is duidelijk.

Op weg naar het volgende adres hebben we het over hoe bekend hij en Mitchell
zijn met de oudere jeugd op Schore. Ze kennen er al wel een aantal. Ivo geeft aan
dat goed contact met de jongeren op het dorp belangrijk is en Mitchell en hij
daarom soms ook gewoon even een praatje gaan maken op de plekken waar ze
samenkomen. Niet om op te treden maar gewoon om ze te leren kennen en om zelf
gekend te worden. Zodat zij ook voor de jeugd makkelijk benaderbaar zijn. Ik vraag
me af hoe je op Schore in contact komt met de mensen die er wonen. We hebben
hier immers vrij weinig samenkom-plekken om het zo maar te zeggen. Om die
reden vinden Mitchell en Ivo het heel belangrijk om a.s. zaterdag samen op de
Schoorse Herfstmarkt aanwezig te zijn. Juist omdat op die dag het grootste deel
van het dorp daar op een of ander moment wel te vinden is.
Laatste onderdeel deze ochtend zijn bezoeken aan personen die in het bezit zijn van
een wapenvergunning. Ieder jaar is er een onaangekondigde controle, waarbij
gekeken wordt of de vergunninghouder aan alle regels voldoet (o.a. manier van
opslaan van het wapen). We gaan langs twee adressen, maar bij beide is de
vergunninghouder helaas niet thuis.
Ivo had me eerder al laten zien wat er tot zijn standaard persoonlijke uitrusting
behoort: portofoon, pistool, pepperspray, handboeien en wapenstok. Wanneer Ivo
me weer thuis afzet, nemen we nog een kijkje in de kofferbak van de dienstauto.
Daarin ligt o.a. zijn kogelwerende vest. Ik til het op en kom tot de conclusie dat als
je dat loodzware ding aanhebt, het waarschijnlijk invloed heeft op de snelheid
waarmee je kunt rennen. Verder ligt in de kofferbak (netjes in 2 laden en in vakken
daaromheen) van alles wat nodig kan zijn bij een om het even welke situatie waarbij
politie aanwezig is. Ik zie o.a. afzetlint, EHBO benodigdheden, gasmaskers,
knuffelbeertjes, een sporenkit, pionnen, een brandblusser, handschoenen, een
koevoet, een grote kniptang en een reddingsboei.
De ochtend met Ivo is snel voorbij gegaan. Omdat Mitchell en hij voor een groot
deel om beurten werken, was het lastig om een dubbel-interview te organiseren. Ivo
vertelt dat Mitchell en hij ieder hun eigen manier van werken hebben, waardoor zij
elkaar goed aanvullen. Ik heb Mitchell nog wel even kort gesproken op de Schoorse
Herfstmarkt. Hij vertelde dat hij bij de politie terecht is gekomen door zijn moeder,
die bij de politie in Rotterdam werkt. Wat Mitchell vooral leuk vindt aan het zijn van
agent hier in de regio is dat het takenpakket heel breed is. Als er bijvoorbeeld een
verdachte aangehouden wordt, handelen zij zelf het helemaal af. Dus verhoren,
getuigenverklaringen, proces verbaal schrijven etc. Ook van Mitchell hoor ik dat de

samenwerking met Ivo heel prettig is, ieder een eigen manier van handelen hebben
waardoor zij elkaar echt aanvullen.
Ik vond het heel leuk om een keertje mee te mogen kijken tijdens de dienst. Het
was een rustige ochtend zonder oproep voor Ivo om ergens op af te gaan. Zo’n
actie had ik natuurlijk best ook héél interessant gevonden. Hoewel… Ik woonde
vroeger schuin tegenover het hoofdbureau van de politie in Schiedam en heb
daarom al best wat politie-actie gezien. Ik geloof niet dat ik per sé nog eens wil
meemaken dat ik mijn huis uitloop en terug naar binnen word gedirigeerd door een
stuk of wat schreeuwende politiemensen met getrokken pistolen die proberen een
ontsnapte gevangene van het dak te halen… Nee, ik vind het wel prettig dat er in
Schore wat dat betreft weinig gebeurt. En mocht er toch iets opdoen in Schore, dan
is het fijn te weten dat er twee super aardige wijkagenten voor ons klaarstaan, die je
gemakkelijk te spreken kunt krijgen en die bekend zijn met Schore en haar inwoners.
Heb je zelf ook iets wat je wil vragen aan of bespreken met onze onze wijkagenten
Ivo Krijnsen of Mitchell Goverde? Op deze manieren zijn zij te bereiken:
Tijdens het inloopspreekuur iedere donderdag van 17:00 tot 20:00 op het
gemeentehuis in Kapelle
Woensdag 30 oktober tijdens het inloopspreekuur van 19:00 tot 20:00 in het
dorpshuis Schore
Bellen: algemeen nummer 0900 - 8844
Mailen: via het contactformulier op https://www.politie.nl/mijn-buurt
Instagram: https://www.instagram.com/wijkagenten_kapelle/
Twitter: https://twitter.com/wa_kapelle

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

Schore vraagt? Gemeente antwoordt!
Inleiding
Het manifest ‘Make Rotterdam a place to bee’ (grote versie online op
www.hartvoorschore.nl) gaat over het verdwijnen van bijen en waarom dit erg is en
over welke impact bij-vriendelijke beplanting kan hebben. Hoewel dit manifest zich
toespitst op de situatie in Rotterdam, staan er zeker dingen in die ook in Schore van
toepassing / bruikbaar zijn.
In de begroting van de gemeente Kapelle komen verschillende onderdelen aan bod
zoals dienstverlening, veiligheid, leefomgeving, sociaal domein, leren en leven en
economie. Het programma leefomgeving gaat o.a. over openbaar groen. En daar
gaan ook de vragen over die Schore dit keer voor de gemeente heeft.
Kernpunten uit het programma leefomgeving (bron: begroting 2019 van de
gemeente Kapelle):

- “We richten de (openbare) ruimte zo in dat er een veilige en gezonde fysieke
leefomgeving en omgevingskwaliteit is. Ook zorgen we ervoor dat we de kwaliteit
in stand kunnen houden.”

- “Als gemeente dragen wij bij aan duurzame ontwikkelingen om

klimaatverandering tegen te gaan. Ook de leefomgeving passen we aan op de
gevolgen van klimaatverandering. De gemeente vervult zo veel mogelijk een
voorbeeldfunctie.”

- “Bij aanleg en onderhoud van openbaar groen is het uitgangspunt dat we de
naam “Bloesem van Zeeland” recht doen.”
Punten uit het manifest (bron: Beeing Rotterdam /
Make Rotterdam a place to bee):







beter uit. Bloeiend onkruid biedt goed voedsel voor
bijen en moet met rust worden gelaten in plaats van
spuiten, verbranden of maaien.”




- “Bermen met bloemen in plaats van gras zien er




 


zodat ze kunnen bijdragen aan het behouden van
de speciale en bedreigde soorten zoals wilde bijen.”



  




grote impact te bereiken.”

- “De gemeente moet ecologisch beheer toepassen,



       




   

- “Er is slechts een kleine investering nodig om een
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Vraag:
In welke mate is er binnen de gemeente aandacht voor het verdwijnen / behouden
van de wilde bijen en verfraaiing / ecologisch optimaal gebruik van bermen?

Antwoord van Jon Herselman:
De gemeente Kapelle heeft de Zeeuwse bijenstrategie ondertekend met als
einddoel de meest bij-vriendelijke provincie van Nederland te worden.
Om deze doelstelling te bereiken ligt de focus op drie thema’s:
• Het bevorderen van de biodiversiteit
• Het verbeteren van de wisselwerking tussen landbouw en natuur
• Het helpen van imkers om de gezondheid van de honingbij te verbeteren
Wat doet de gemeente Kapelle?
• Op een aantal locaties maaien wij ecologisch, dit houdt in maaien met een
cirkelmaaier, het maaisel laten drogen en afvoeren. Op deze manier verschralen
wij de bodem zodat er een kruidenrijk grasland ontstaat.
• Er wordt gemonitord door Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) om in kaart
te brengen welke bijzondere flora en fauna aanwezig is.
• Bij aanplant van bomen en heesters kiezen wij voor meer diversiteit en bijvriendelijke soorten. Ook passen wij op geschikte locaties bloemenmengsel toe.
• Wij co-financieren het project 'Meer natuur voor pittig fruit 2020-2023' gericht op
het verbeteren van de bijenstand. Dit is in samenwerking met SLZ, gemeenten,
fruittelers en particulieren.

Vraag:
Welke mogelijkheden zijn er binnen gemeente Kapelle om een deel van de
Schoorse bermen te voorzien van wilde bij-vriendelijke bloemen? Hiermee zou ook
de (eerste) aanblik van Schore verbeterd kunnen worden (bijvoorbeeld langs het
fietspad aan de Kanaalweg of het laatste stuk van de dijk aan de Nieuwe
Schoorseweg, vlak voordat je Schore in komt).

Antwoord van Jon Herselman:
Binnen de bebouwde kom van Schore zijn niet veel grasbermen die geschikt zijn. Bij
renovatie werkzaamheden van het openbaar groen wordt wel rekening gehouden
met de keuze van de beplanting.
De bermen rondom Schore worden beheerd door Waterschap Scheldestromen,
deze partij heeft helaas de bijenstrategie nog niet ondertekend. Hun maaibeleid is

vooral gericht op verkeersveiligheid. Er wordt vaak gebruik gemaakt van een
klepelmaaier en dat is niet bevorderlijk voor een ecologische en bij-vriendelijke
berm.

Vraag:
Stel dat de gemeente open staat voor bovengenoemd plan, is dit dan iets wat past
bij een burgerinitiatief? En hoe werkt dat dan (bijvoorbeeld m.b.t. de kosten)?

Antwoord van Jon Herselman:
Als gemeente Kapelle staan wij zeker open voor een ecologisch en bij-vriendelijk
beheer, we moeten echter realistisch zijn dat de grootste kansen bij Waterschap
Scheldestromen liggen. Het gaat vooral om brede bermen, groenstroken en dijken
waar ecologisch beheer kan slagen en effect heeft op de bijenpopulatie. Als burger
kun je ook je steentje bijdragen; denk aan het aanplanten van bijenplanten, een
gezamenlijke kruidentuin of het bouwen van een insectenhotel. Een goed
onderbouwd initiatief kan financieel worden ondersteund.

Dorpsgenoten
Meldingen in deze rubriek plaatsen we pas als we hier toestemming voor
hebben en soms duurt het even voor we iemand hebben kunnen spreken. Tips
voor deze rubriek vanuit het dorp zijn van harte welkom. Weet je / denk je dat
ergens iemand nieuw is komen wonen, of weet je van een trouwerij of
geboorte etc. stuur dan even een mailtje naar dorpskrant@hartvoorschore.nl.
De afgelopen periode is Lennart bij verschillende mensen op bezoek geweest.
Helaas is er een formulier zoekgeraakt. Mocht je toestemming hebben
gegeven en toch niet vermeld staan, stuur dan alsjeblieft even een mailtje.
Alvast bedankt.

Geboren

Van Henri en Elma kregen we het geboortekaartje van hun zoontje in de
brievenbus. Leuk! Van harte gefeliciteerd met de geboorte van Jop.

Nieuwe bewoners

Francois Overdulve is vanuit Axel aan de Steenweg komen wonen. Hij is 22
jaar en werkt als bakker in Bergen op Zoom. Hij zit in het jongerenkoor van
Kapelle Biezelinge en heeft als hobby het spelen van de sousafoon.
Ook nieuw komen wonen aan de Steenweg zijn Sandra (26 jaar) en Dominic
(31 jaar). Zij hebben al eerder in Schore gewoond en zijn via Kruiningen en
Yerseke weer terug hier komen wonen.

Soms sturen nieuwe bewoners zelf een mailtje naar de dorpskrant. Leuk!!
Wij, Wilco & Marije en Kristhiàn, Frédéric en Maxíme Blaak, wonen sinds 25
juli aan de Langstraat. We komen uit Ridderkerk en wilden graag ruimer en
landelijker wonen. We voelen ons al helemaal thuis hier!

Nieuws van de dorpsraad
(opgenomen op verzoek van en tekst door Dorpsraad)

Afscheid Lisette

Het grote nieuws binnen onze dorpsraad is toch wel dat
onze voorzitter Lisette Booij afscheid heeft genomen. We mogen best zeggen
dat ze de afgelopen jaren de drijvende kracht achter de dorpsraad is geweest
waardoor we met volle kracht vooruit
konden. Haar tomeloze inzet in combinatie
met een set bewonderenswaardige skills
zal nog moeilijk te evenaren worden. Maar
we gaan ervoor en we zijn verheugd mee
te delen dat we twee nieuwe
gemotiveerde dorpsraadsleden hebben
mogen verwelkomen: Jeroen Heerspink en
André Schrier. Deze twee heren hebben
het beste met Schore voor en zullen zich
samen met de andere dorpsraadleden in
deze dorpskrant aan jullie voorstellen.

Dorpshuis

We wachten in spanning af wat Stichting Dorpshuis gaan krijgen voor de
opknapbeurt van het dorpshuis. Wordt het 200.000, 260.000 of 360.000 euro?
Het college stelt voor 260.000 euro te reserveren voor de verbouwing. Een
aantal fracties vindt dit bedrag te laag. Zo is Gemeentebelang bang dat
goedkoop uiteindelijk toch duurkoop wordt en daarom wil de partij gaan voor
optie 3: 360.000 euro. Ook D66 voelt veel voor deze optie. Temeer omdat
daarbij veel meer aan verduurzaming wordt gedaan dan bij de 260.000 eurovariant. Ook de ChristenUnie liet doorschemeren best meer geld uit te willen
geven aan de verbouwing, want Schore is het waard om in te investeren.
Alleen de PvdA schaarde zich alvast achter het voorstel
van het college, 260.000 euro. De overige partijen
(VVD, CDA en SGP) wilden eerst nog graag wat vragen
beantwoord zien. Tijdens de volgende
raadsvergadering op 1 oktober staat de beslissing over het budget op de
agenda. Stichting Dorpshuis is te bereiken via dorpshuis@hartvoorschore.nl.

Wandelen

Er wordt ook gewerkt om ommetjes in Schore te realiseren.
Uit de dorpsvisie kwam naar voren dat je wel in Schore kan
wandelen, maar er eigenlijk geen echte ommetjes zijn. Er
zijn een paar ommetjes voorgesteld. Echter hier komt wel
wat bij kijken. De ommetjes gaan over land dat natuurlijk van iemand is. Hier
moet toestemming voor worden gevraagd. Hier zijn ook ‘spelregels’ voor.
Stichting Landschapsbeheer Zeeland en de gemeente Kapelle bieden een
grote helpende hand om dit te realiseren.

Takkebocht

De bocht bij de Kanaalweg is nog steeds een doorn in het oog en wel omdat
het onoverzichtelijk is door de hoge bossen in de hoek achter de vangrail.
Tevens vinden we de oversteekplaats richting Vlakebrug / Schoorse Bredeweg
gevaarlijk. Er is voorgesteld om aan de andere kant van de bocht, boven de
Vlaketunnel een veiligere oversteekplaats erbij te maken. Aan het eind van de
Nieuwe Schoorseweg hopen we ook dat de haaientanden vóór het fietspad
kunnen worden geschilderd of dat er een andere oplossing voor wordt
gevonden. Als je nu met je auto doorrijdt tot de haaientanden, blokkeer je in
feite het fietspad. We hebben begin dit jaar met Waterschap Scheldestromen
rond de tafel gezeten en de eerste twee punten worden nog door Waterschap
Scheldestromen bekeken. Wat betreft de bomen in de bocht aan de
Kanaalweg zullen ze aan Rijkswaterstaat vragen het nogmaals te snoeien.

Loswal

Betreft de hinderwetvergunning Loswal heeft de dorpsraad alsmede nog twee
bewoners uit Schore een zienswijze bij de gemeente Kapelle ingediend. Een
belangrijk punt vinden we dat de geluidsschermen een betere inpassing in de
omgeving dienen te krijgen. Oftewel de huidige geluidswal van opgestapelde
containers vinden we foeilelijk. Wil je de ingediende zienswijze lezen? Mail
naar dorpsraad@hartvoorschore.nl en we sturen het je toe.

Sportveld

Ook het sportveld heeft onze aandacht. Onlangs heeft de gemeente Kapelle
op verzoek van een fanatieke Schoorse basketballer de basketbalring
vervangen door een ring met netje. De gemeente kwam met de vraag of er
belangstelling is de basketbalpaal te vervangen door een multigoal. Uit een
post op Facebook bleek dat dit goed werd ontvangen. We kregen
verschillende reacties. Liefste wens is een pannakooi, een ander geeft

voorkeur aan een goed voetbalveld zonder gaten en met
goede (grotere) goals. Ook hebben we nog steeds de wens
een beweegpad te realiseren rondom het sportveld. De
zorgboerderij gaf ook aan hier ook graag met hun gasten
gebruik van te willen maken. Kortom veel wensen en het
mooiste zou zijn als de gemeente dit in één keer zou willen inventariseren en
kan aanpakken.

Alle beetjes helpen

Kortom er zijn kleine en grote zaken die ons bezighouden. Lijkt het je leuk om
ons hierbij te helpen? Join us! We zouden er graag nog een paar
dorpsraadleden bij hebben. Is dit net iets teveel van het goede? Een keer
helpen bij een onderwerp / zaak van je interesse zou ook super zijn. Dat je
bijvoorbeeld wilt helpen om het sportveld te optimaliseren of bij het opzetten
van de ommetjes, of iets waar wij nog niet aan hebben gedacht? Je wordt dan
als het ware #jehadmaareentaak-dorpsraadlid ;-) Grapje, maar het zou gewoon
fijn zijn als we af en toe een actiepunt kunnen uitbesteden. Uiteraard blijven
wij betrokken en ondersteunend mocht iemand kennis en motivatie hebben
om zich voor een onderwerp in te zetten.

Dorpskrant

We zijn blij dat we nog steeds een dorpskrant hebben en we zo ook op papier
met Schore kunnen communiceren. Complimenten aan Xandra van der Knaap
voor het produceren van een informatieve, leuke en goed te lezen dorpskrant,
aan Lennart de Neef voor de ondersteunende diensten en uiteraard aan de
bezorgers die zorgen dat het weer huis-aan-huis wordt bezorgd. Ze doen het
allemaal toch maar, chapeau!

Blijf op de hoogte!

Volg ons op Facebook, Twitter, Instagram en op www.hartvoorschore.nl. Valt u
iets op of heeft u vragen? Laat het ons weten! Dorpsraad Schore via
dorpsraad@hartvoorschore.nl of spreek ons aan!
Dorpsraad Schore

Anita van der Jagt

Kinderen schrijven
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Waar blinken wij in uit volgens
ouders:

Altijd iets (leuks) te leren

- organiseren van activiteiten
- goede zorg voor alle leerlingen
- stabiel team
- aandacht voor ieder kind
- sfeer op school
- ieder kind mag zichzelf zijn
- je kunt er altijd terecht
Volgende keer komen de
leerlingen aan het woord.

Onze kernwaarden:
x
x
x
x

Respect
Bekwaamheid
Eigenheid
Veelzijdigheid

School in Beweging

Als het kan buiten leren.
Veel doen en bewegen.
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.

Puzzelpagina
Oplossing puzzel vorige dorpskrant: zomer rebus
De goede oplossing is: inbrekers werken in de vakantie

Nieuwe puzzel: Schoorse Blues

Járen geleden schreef Hans van der Griend het nummer de Schoorse Blues.
De schoolkinderen zongen het destijds uit volle borst mee. In retrospectief
was dat gezien de tekst misschien niet helemaal verantwoord. Andere tijden,
andere zeden, zullen we maar denken. Een paar woorden uit de tekst zijn
zwart gemaakt. Wie weet ze nog, of kan ze raden? Succes!
Dit is de Blues, de Schoorse Blues
We hebben maar twee straten, een laan en een meet
Dit is de Schoorse Blues, ’t is maar dat je het weet
Dit is de Blues, de Schoorse Blues
De kerk in het midden, met een torentje zo spits
Een brand overwonnen, God weet wat het is
Een dorp in het Zeeuwse, daar woon je in rust en vree
Een dorp in het Zeeuwse, zing maar met me mee
Er gebeuren hier geen rare dingen, we halen nooit krant
Waarover moet ik dan zingen, er is nooit iets aan de hand
Nooit een rellen zoals op TV, geen messentrekkers
Overvallers, nee die doen niet mee
Geen gebrul uit het oosten, door een moskee
Laat Schore Schore wezen, ik ben hier tevree
Laten we het zo maar houden, geen gedonder en gezeur
Geen geweld of pesterijen, daar doen we ’t allemaal veur
We zijn niet van die hippen, op Schore is alleen
Het wippen van kippen, meer groen en weinig steen
Wat mij is overkomen, wat is hier gebeurd
De buurvrouw ligt te kreunen, bij ’t krijgen van een f leurt
De school is bestolen, ze haalden veel weg
Is de verruwing al begonnen, of is dit domme pech
We hebben maar twee straten, een laan en een meet
Zes wegen en een pleintje, de hoogte niet vergeten
’t Weegje komt al jaren, nergens meer op uit
Dit was de Schoorse Blues, maar nu is tie uit

Kleurplaat

kleurplaat van www.kids-n-fun.nl

Schore op social media
Verzameling van berichten over Schore

Anita van der Jagt houdt o.a. de Facebook pagina van Schore up-to-date. Met
eigen berichten en met een overzicht van wat elders over Schore is
verschenen. Aanvullingen zijn van harte welkom. Laat het Anita even weten als
er ergens iets over Schore is gepubliceerd (berichtje via WhatsApp naar
06-1310 0318). Voor wie geen Facebook heeft, staat hieronder een overzicht
van alle berichten zoals ze zijn geplaatst (zonder
aanpassingen, tenzij anders vermeld), inclusief de
inmiddels achterhaalde berichten. Altijd direct en
volledig op de hoogte zijn? Meld je aan:
Twitter: Bekijk Hart voor Schore (@HartvoorSchore):
https://twitter.com/HartvoorSchore?s=09
Instagram: https://www.instagram.com/p/
BhI9IDGg_iH/ of zoek op schore.zld
Facebook: https://www.facebook.com/schore.zld/
JULI 2019
Yes, het is zover.

De bomen en

struiken in deze onoverzichtelijke
bocht Kanaalweg worden
gesnoeid! Met dank aan
gemeente Kapelle
Scheldestromen Waterschap en
Rijkswaterstaat. (opmerking: we
zijn niet tevreden over het
resultaat).
in Magyaregregy, Hongarije werd
er onlangs samen met vroegere
inwoners van Schore onder het
genot van een drankje op het
terras herinneringen opgehaald.

Over toneel- en dansavonden, playback-shows, herfstmarkt e.d. Mocht je
ook eens ver van huis over Schore willen praten, dat kan bij Carla en René
Joosse.

www.campingmarevara.eu

Kerk in Hansweert is verkocht. https://www.pzc.nl/bevelanden/protestantsekerk-in-hansweert-is-verkocht-trouwlocatie-en-appartementen-ingebouw~aee6c395/
AUGUSTUS 2019
Omroep Zeeland: Ruim een kwart miljoen voor opknappen dorpshuis
Schore. https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/114465/Ruim-een-kwartmiljoen-voor-opknappen-dorpshuis-Schore
Dorpsraad Schore heeft een klacht
ontvangen over paardenpoep op wegen
in en rondom Schore de laatste tijd. Een
vriendelijk verzoek dus nu aan de ruiters
om de paardenpoep op te ruimen. De
poep op deze foto ligt nu toevallig voor
stal N-Stables, echter zij en hun gasten
ruimen de gevallen paardenpoep altijd achteraf na een rit op.
'Ook in Schore zijn er ver gevorderde plannen voor een groene
kinderopvang. Deze zal begin 2020 open gaan’. Dat is nog een leuk nieuws!
We hopen binnenkort dat we hier iets meer over horen. We zijn erg
benieuwd waar en hoe precies dit eruit komt te zien. https://
www.omroepzeeland.nl/nieuws/114551/Buiten-slapen-kalfjes-aaien-degroene-kinderopvang-is-in-trek
Dorpsraad Schore heeft onderling het afgelopen jaar afgesloten en het
nieuwe 'dorpsraadjaar' weer ingeluid met een heerlijke bbq, verzorgd door
Boerderijwinkel in 't Anker Schore. Superleuk detail was het wapen van
Schore op de salade

Minder leuk was het afscheid van onze voorzitter

Lisette Booij. Zij heeft zich vijf jaar enorm ingezet als dorpsraadlid voor

Schore op allerlei fronten. Zoals
Behoud obs De Tunnel tot en met de
dorpsvisie. Zij heeft veel tijd en moeite
in alles gestopt. We gaan haar, haar
kennis en vaardigheden enorm missen.
Lisette bedankt! Nu zitten we dus meer
dan ooit te springen om nieuwe
dorpsraadleden. Lijkt het je wat of wil
je eens komen kennismaken? Mail dorpsraad@hartvoorschore.nl Een keer in
de zes weken vergadering en taakverdeling naar wat iedereen kan/wil op
dat moment. We zijn allemaal vrijwilligers, we doen ons best, maar
dorpsraadlid moet ook leuk en te doen blijven naast je huidige baan of
bezigheden. Dus mocht je maar enigszins iets willen doen voor Schore, kom
bij de dorpraad! We lijken wel desperate (zijn we ondertussen stiekem ook
wel beetje

). Tot op de volgende bbq?

SEPTEMBER 2019
N.a.v. een artikel in de PZC: Wat wordt bedoeld met het Zuid-Bevelandse
gezegde ''t Is een butendieker', 1. een ietwat afwijkend persoon. 2. iemand
'van buiten’. Het antwoord is 1. en niet 2. zoals vaak wordt gedacht. Dit
gezegde vindt de oorsprong in Schore

vanwege inwoner/predikant

Gosuinis à Buitendijck.
Schore wacht in spanning af hoeveel geld het dorp gaat krijgen voor de
opknapbeurt van het dorpshuis. Wordt het 200.000, 260.000 of 360.000
euro? Wordt het niet duurzaam, een beetje duurzaam of misschien nog wel
heel erg duurzaam? In PZC: https://www.pzc.nl/bevelanden/wordt-hetdorpshuis-van-schore-een-beetje-duurzaam-of-heel-duurzaam~a6b3e002/
Uilen in 'De Annahoeve' Schore! Gisteren is het tweede uilennest geringd.
Het eerste nest waren er 6 en nu zijn het er 8. Ze zijn 'bovenmaats'.
Tuurlijk....het leven is goed op het Schoorse platteland.

Bericht van politie Oosterscheldebekken:
Afgelopen donderdag is er, ter hoogte van het
praathuisje aan de Schoorse Zeedijk bij Schore
een trouwjurk gevonden in een afvalbak. Deze
bijzondere vondst zou zo maar eens door
iemand gemist kunnen worden, tenminste dat
kunnen wij ons goed voorstellen. Mist u deze
jurk of weet u wellicht van wie deze is
(geweest) laat het dan de wijkagenten van de
gemeente Kapelle even weten! U kunt contact
met hen opnemen via 0900-8844 of via
Instagram. (wijkagenten_kapelle red.)
Hebben jullie het al gehoord? 3FM Serious
Request: the Lifeline komt dit jaar door
Schore! 3FM zet zich ook dit jaar weer met man en macht in om geld op te
halen voor het Rode Kruis. In de week voor kerst (18-24 december) gaan ze
te voet van Goes naar Groningen om geld op te halen in de strijd tegen
mensenhandel. Ze lopen in totaal 500 kilometer van plaats naar plaats en
van actie naar actie om aandacht te vragen voor dit wereldwijde probleem.
24 uur per dag doen de DJ's verslag van hun tocht en zijn ze live te volgen
op radio, online en op televisie. Op woensdag 18 December lopen ze
tussen 14:00 en 20:00 van Goes naar Kruiningen en komen ze ook door
Schore. Het lijkt ze heel leuk om in Schore wat te organiseren met de
bewoners en verenigingen om geld op te halen voor het Rode Kruis, en de
wandelende DJ's een steuntje in de rug te geven. Voor meer informatie
check 3FM.nl/seriousrequest
Op 15 september kwam de 100-km- route Ride for the roses 2019 door
Schore. Bij de kerk werden ze aangemoedigd door inwoners en een band.
In Schore zijn ze ook waargenomen: mysterieuze trillingen gedurende een
halve minuut op woensdag 18 september. https://www.omroepzeeland.nl/

nieuws/115351/Mysterieuze-trillingen-op-Beveland-en-Tholen-Waar-komenze-vandaan
De organisatie krijgt hulp van sterke
jongens met de voorbereidingen voor de
Herfstmarkt Schore. Morgen zaterdag 21
september vanaf 10.00 uur. Niet de
grootste wel de gezelligste! Komen jullie
ook?
Leny de Jonge met haar herfsttafel met
vazen, kruiken en diverse schalen. Dit
jaar heeft zij zich beziggehouden
met decoupage. Dat is een
techniek met speciale
papiersoorten en verschillende
laktechnieken. De gehele
opbrengst gaat naar Stichting
Support Casper. Dit is een
onderdeel van de Stichting
Overleven met
Alvleesklierkanker. Iedereen die
heeft bijgedragen bedankt! De verkoop heeft 438 euro opgebracht!
voor Support Casper.
(ingekort) RABO CLUBSUPPORT mail ontvangen? Jouw stem is geld waard.
Stem nu! In Schore zijn er drie stichtingen waaraan je je stem kunt geven.
Hoe meer stemmen, hoe meer geld ze krijgen.
ORANJEVERENIGING Schore: voor het organiseren van een leuke
Koningsdag.
VROUWEN VAN NU Schore: voor het uitnodigen van deskundigen.
STICHTING ZORGBOERDERIJ Schore: voor het aanschaffen van een
quattrocycle.

Kinderen schrijven
Het voedselbos door Jessy
Het voedselbos
Het was weer pauze op een normale schooldag. De kinderen hadden daar
totaal geen zin in omdat er er niks te doen was en sommige kinderen alleen
maar vervelend deden.
Maar toen bedachte een paar kinderen een geweldig idee!
Ze rende naar de meester toe en vertelde het plan.
toen zei de meester: Hmmm... dat moet nog even bespreken met juf Annelies.
De volgende dag waren de leraren klaar met het gesprek met juf Annelies.
Juf Annelies was het met de leraren eens.
Het plan was dat ze het schoolplein gingen veranderen in een voedselbos!
Ze wouden er een moestuin in zetten en bijvoorbeeld appelbomen en
sinaasappelbomen.
Ook wouden we struiken en bosjes hebben.
Daardoor zou de school zich minder vervelen.
Een week later begonnen we met het maken van het voedselbos.
De kinderen mochten kiezen of ze tijdens het bouwen in de klas aan het werk
waren
of dat ze in plaats van leren meehielpen met de bouw.
De kinderen kozen voor het meehelpen van de bouw.
Een paar maanden later lag er op het schoolplein een grote prachtige tuin.
De kinderen hadden meer contact met elkaar en er waren minder vervelende
kinderen.
Ze vervelen zich niet meer. Ze gingen bijvoorbeeld buiten lunchen en
verstoppertje spelen.
en iedere keer dat er groente en fruit te oogsten was verdeelden de kinderen
het over elkaar en namen het mee naar huis.
En ze leefden nog lang en gelukkig.

geschreven door:
Jessy Kloosterman groep 7

Pen en papier
Paul Bierens
(opgenomen op verzoek van en tekst door Paul)

Hoi, Ik ben Paul Bierens en heb van 1969 tot 1980 in Schore gewoond en ben
benieuwd of er nog iemand is die mij kent en wil mailen ?? pjn@casema.nl

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

Via dit stukje willen wij als Vrouwen van Nu afdeling Schore ook weer ons steentje
bijdragen aan deze krant.
Allereerst willen wij een ieder bedanken die onze kramen op de Schoorse Herfstmarkt
op zaterdag 21 september 2019 bezochten en loten bij ons kochten. De opbrengst van
deze Schoorse Herfstmarkt is voor onze eigen kas zodat wij in de loop van het jaar
weer afdelingsavonden kunnen verzorgen.
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 is dinsdag 8 oktober 2019. Deze avond is een open avond wat
betekend dat een ieder welkom is. Voor deze avond hebben we notaris Sarneel
uitgenodigd. Het beloofd een interessante avond te worden.
De avond begint om 19.45 uur met koffie/thee (voor eigen rekening). Dus Schorenaren
schroom niet en kom kijken en luisteren op 8 oktober 2019 in het Dorpshuis te Schore

Duo-fiets
(opgenomen op verzoek van en tekst door Stichting Vrienden van Zorgboerderij Rust na Onrust)

Indien u lid bent van de Rabobank kunt u ons steunen door in de periode 27-9 t/m
6-10 via Rabo ClubSupport uw stem op de Stichting uit brengen.
Eén van onze doelen is het aanschaffen van een duo-fiets, die ook te reserveren is
door inwoners van Schore.

Nieuwtjes van Rust na Onrust
(opgenomen op verzoek van en tekst door Stichting Vrienden van Zorgboerderij Rust na Onrust)

Langzaamaan breidt het aantal cliënten, met name op het
schooltje uit. Alleen op de vrijdag zitten beide groepen nog
bij elkaar. Dat zal niet zo lang meer duren.
Op de hoeve zijn het vooral doe-activiteiten, bestemd voor
mensen die nog wat beter ter been zijn. Je kunt dan denken aan dierverzorging,
bijhouden van de tuintjes en het vegen van de straatjes, houtbewerking, hooi en
zaagsel halen enz.
Op het schooltje zijn er meer groepsactiviteiten voor mensen die over het algemeen
wat slechter ter been zijn. Je ziet daar ook veel rolstoelen en rollators. We doen daar
o.a. de volgende activiteiten: biljarten, balspel, sport, bingo, quiz, spellen, wandelen,
creatief enz.
Sinds kort hebben we ook 1 keer in de
week sportles voor ouderen o.l.v.
sportinstructrice Ilona. Met veel
enthousiasme doen mensen oefeningen
op muziek. Het is mogelijk deel te nemen
aan deze lessen. Een echte aanrader! Je
kunt je opgeven bij een van de
medewerkers.
Soms zie je iemand van de boerderij
alleen lopen door Schore. Dit zijn mensen
die te onrustig zijn om binnen activiteiten te doen. Na 5 minuten willen ze weer weg.
We laten ze niet aan hun lot over maar volgen ze via het computerscherm, want deze
mensen hebben een zendertje op zak. Je kunt dan denken, wat voegt het voor de
cliënt toe? We bieden deze cliënt de ruimte om nog vrij rond te lopen zolang er nog
geen sprake is van opname in een zorginstelling en we ontlasten zo de mantelzorger.
Wij zijn geen gesloten instelling, dat mogen we ook niet zijn. Mensen moeten ten
allen tijde naar buiten kunnen. Het kan zijn dat een persoon de weg vraagt maar
weet dan dat wij hem volgen.
Het keurmerk is binnen. Een hele klus omdat we aan veel regels moeten voldoen.
Hulde aan Kees die dit voornamelijk voor zijn rekening neemt. We zoeken
momenteel bij verschillende zorginstellingen aansluiting om samen sterker te
worden.

De tuin bij het schooltje is inmiddels klaar om ingeplant te
worden. Dat gebeurt het komende voorjaar.
Dan is er het vervoersprobleem. Wij vervoeren al jaren zelf
de cliënten. We vinden het belangrijk om korte lijntjes met de familie te hebben.
Mensen vinden het fijn om te weten met wie ze weer naar huis gaan. Dat is
vertrouwd. De laatste jaren krijgen we voor het merendeel van de cliënten geen cent
meer vergoed. Het is een grote verliespost voor ons geworden. Daarom zijn we
genoodzaakt om het vervoer gedeeltelijk uit handen te geven. Dit betekent wel dat
jullie binnenkort meer taxi’s door Schore zien rijden.
De veestapel is uitgebreid met een paardje en 2 ganzen. De alpacahengst is
gecastreerd.
We hebben geboft met zeer gedreven vrijwilligers uit Schore. Daar zijn we heel erg
blij mee. We kunnen ze niet meer missen.
Natuurlijk kunt u nog steeds een kopje koffie komen drinken of meedoen met
activiteiten. U bent van harte welkom.
Stichting Vrienden van Zorgboerderij Rust na Onrust
De Stichting Vrienden van Rust na Onrust heeft als doel voorzieningen of materialen
te bekostigen die buiten het normale budget vallen en in het directe belang zijn van

de cliënten. Sommige zaken kunnen ook ingezet worden
voor de inwoners van het dorp. Zo kan de Stichting
bijdragen aan leuke extra’s die niet uit de normale
budgetten kunnen worden gefinancierd.
Ideeën om als stichting de zorgboerderij en het dorp te ondersteunen:
• Als eerste is er de wens om een duo- c.q. quatrofiets aan te schaffen, waarvan
cliënten en hun familie gebruik kunnen maken. Ook de inwoners van Schore
kunnen deze fiets dan reserveren
• Aanschaf van een 'Tovertafel' voor dementerende ouderen
• Aanschaf van bewegingstoestellen voor ouderen
• Aanschaf van creatieve middelen voor dagbesteding, denk aan: gereedschap,
knutselmateriaal, lijm, hout, jampotjes etc.
• Voor inwoners van Schore: gebruik maken van de bibliotheek in de hal van de
school onder het genot van een bakje koffie of thee
Indien u lid bent van de Rabobank kunt u ons steunen door in de periode 27-9 t/m
6-10 via Rabo ClubSupport uw stem op de Stichting uit brengen. Eén van onze
doelen is het aanschaffen van een duo-fiets, die ook te reserveren is door inwoners
van Schore.
Groetjes van iedereen van rust na onrust.

Agenda Schoremorries
(opgenomen op verzoek van en tekst door Schoremorries)

Komende activiteiten:
donderdag 31 oktober 2019

Halloween

zaterdag 30 november 2019

Intocht Sinterklaas

Het programma van de Halloween activiteit staat elders in deze dorpskrant.

Terugblik Schoorse Herfstmarkt
(opgenomen op verzoek van en tekst door SSH)

Herfstmarkt 2019
Het was er één om in te lijsten! Als bestuur kunnen we niet anders dan terugkijken
op een zeer geslaagde dag. We willen dan ook beginnen om al onze vrijwilligers te
bedanken. Zonder jullie was het ons niet gelukt natuurlijk. Het is leuk om elk jaar
een ‘harde kern’ van vrijwilligers terug te zien, zelfs zonder te vragen staan ze weer
paraat. Dit jaar ook best een aantal nieuwe vrijwilligers, dat is waardevol, we willen
geen ‘vastgeroest clubje’ worden, vernieuwing/verjonging/roulatie is belangrijk.
Extra vrijwilligers waren dit jaar ook extra belangrijk omdat we de exploitatie van het
dorpshuis in eigen beheer hadden. Dames en heren die hier hebben gestaan; petje
af, we hebben geen één negatieve reactie gehoord! Ook de opzet van
‘werkgroepen’ bij het opruimen aan het eind van de middag heeft goed gewerkt.
Hierdoor hadden wij als bestuur de handen vrij om andere dingen te doen zoals
bijvoorbeeld het één en ander voor de feestavond voor te bereiden. Een extra
bedankje ook aan diegenen die de rommelmarkt bemand hebben. Een aantal van
jullie heeft hier zeer lange tijd gestaan, deels door gebrek aan vervanging. Dit is bij
ons wel een punt van aandacht, misschien ook deels eigen schuld dat we niet
harder hebben gelobbyd. Voor volgend jaar hiervoor al vast een oproep. Bij
voldoende vrijwilligers is (naast een aantal hardcore rommelmarktverkopers) één
uurtje bijspringen al vaak voldoende.
De markt is naar ons idee goed bezocht, we kregen te horen dat voor de theetuin
25 taarten gebakken zijn waarvan er aan het eind van de middag nog maar 2 over
waren. Terugkijkend (ook naar de foto’s die Xandra en Anita gemaakt hebben) denk
ik dat we gerust kunnen stellen dat de Schoorse Herfstmarkt toch echt wel een heel
gezellige markt is. Dat gezellige geldt ook zeker voor de feestavond, dit jaar met
een 7 koppige band! Een waardige afsluiting van een zeer geslaagde dag. Een
enkeling gaf aan een voorkeur voor een DJ te hebben maar we hebben toch het
idee dat een live-band zeer gewaardeerd wordt. Wat het bestuur betreft is een liveband zeker voor herhaling vatbaar. De stemming zat er in ieder geval goed in!
We willen ook nog onze sponsoren bedanken, mede door jullie werden o.a. de
Whipe-Out, springkussens, clown en muzikale optredens mogelijk gemaakt.
Spar Arie Hak / De Caisson / Reijnhout Elektro / Koster Autoschade / EKOZ
Pluimvee vof / ICT Zeelandia / Booijpunt.com / Rust na Onrust / Zichtbaar / Bakkerij

Filius / Boerderijwinkel in ’t Anker / Garage Visser / Kloosterman Techniek /
Overbeeke Diervoeders. Als laatste willen we nog Wim Karelse bedanken voor het
gebruik van ruimte en materiaal en Fam. Bom, Loek & Chantal en Rima voor gebruik
van stroom.
Mocht je nu vinden dat er dingen anders of beter kunnen laat het gerust weten.
Feedback is altijd welkom. De opmerking die we kregen bijvoorbeeld over het
optreden aan het eind van de middag op het plein (het was ons zelf ook
opgevallen) nemen we zeker mee naar volgend jaar, dank hiervoor.
Namens het bestuur van de Schoorse Herfstmarkt:
Patrick Leendertse, Roy v/d Maas, Léon Jansen.

afbeelding: rawpixel.com / Freepik

zet alvast in de agenda
kerstmarkt 2019
zaterdag 14 december

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

Bijdragen voor de volgende dorpskrant uiterlijk inleveren op:
vrijdag 13 december 2019
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