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dorpskrant@hartvoorschore.nl

Noodnummers en Buurt WhatsApp
Bij nood bij de hand in de dorpskrant
Alarmcentrale (ambulance, brandweer, politie) - bel 112
AED dorpshuis Nieuwe Kerkplein - code bij bellen 112
AED zorgboerderij Langstraat - code bij bellen 112
AED garage Visser Steenweg - code 4423#
Huisarts huisartsenteam Zorg op Zak spoednummer: 0113 - 383 253
Huisartsenpost - buiten openingstijden huisarts - bel 0900 - 1785
Politie geen spoed 0900 - 8844
Als de sirene gaat: Calamiteitenzender radio Omroep Zeeland ether FM 87,9 MHz DAB+ 208.064 MHz - internet livestream.zeelandnet.nl:8000/omroepzeeland_radio - app
www.omroepzeeland.nl/app - NL-Alert app

!ALERT|Schore of Iets minder ALERT Schore of Schore Samen 💪
Er zijn inmiddels 3 openbare WhatsApp groepen in Schore. Het is voor zowel melders als
ontvangers prettig als iedere groep voor het bedoelde doel gebruikt wordt. Daarom
hieronder een overzicht. Kijk bij het doen van een melding naar het logo dat voor de app
staat om misverstanden te voorkomen.
!ALERT|Schore - alleen bij noodgevallen
De app van !ALERT|Schore is alleen bedoeld voor meldingen waarbij ook
112 gebeld is. Op het moment zijn er 98 deelnemers. Aanmelden kan via
dorpsraad@hartvoorschore.nl.
Bij verdachte situatie, maak gebruik van SAAR-methode:
SIGNALEER, dus kijk goed, wat is de situatie? / ALARMEER, bel 112 / APP,
meld in de buurtwhatsapp wat er aan de hand is / REAGEER, kijk
bijvoorbeeld naar buiten of doe het buitenlicht aan
Iets minder ALERT Schore - van algemeen belang
Voor meldingen die niet thuishoren in !ALERT|Schore maar wel
voor meerdere mensen van belang kunnen zijn, hebben we de
Iets minder ALERT Schore app. Op het moment zijn er 140
deelnemers. Aanmelden kan via deze link aanmelden Iets
minder ALERT Schore of scan de code
Schore samen 💪 - socializen
De app groep Schore samen is bedoeld voor alles wat niet
belangrijk genoeg is voor de IETS MINDER ALERT Schore
groep of om gewoon te kletsen enzo. Iedereen is welkom.
Aanmelden kan via deze link aanmelden Schore samen of scan
de code.

Van de redactie
Dat het dorpshuis een metamorfose heeft ondergaan, zal voor iedereen in
Schore inmiddels wel bekend zijn. Door de coronamaatregelen, zagen veel
inwoners voor het eerst hoe mooi het is geworden toen we in maart naar de
stembus gingen. Verder dan de hal en de ‘huiskamerzaal’ (waar de
stembussen stonden) zullen de meesten van ons toen echter niet geweest zijn.
Begin juni ben ik bij Marleen op de koffie gegaan en kreeg ik van haar een
uitgebreide rondleiding en uitleg over de mogelijkheden in dorpshuis
Durpshart. Verderop in deze dorpskrant een verslag.
Pak ook alvast even de agenda erbij. Hoewel nog een eindje weg, staan er
voor de zomer en het najaar al weer activiteiten gepland in (en om) Schore:

-

zaterdag 9 juli: open dag zorgboerderij Rust na Onrust
zaterdag 16 juli: dorpsbarbecue (meer info verderop in deze dorpskrant)
zondag 14 augustus: oecumenische buitendienst in Hansweert
zaterdag 10 september: verrassingsuitje Schoremorries
zaterdag 17 september: 37e editie van de Schoorse Herfstmarkt (spullen
voor rommelmarkt gevraagd!)

Verder in deze dorpskrant o.a. een overzicht van waar je terecht kunt met
verschillende meldingen (bijvoorbeeld van overlast) en de vertrouwde
rubrieken. Ook iets melden in de dorpskrant? Stuur een mailtje naar
dorpskrant@hartvoorschore.nl of bijdrage in de bus op Boomweidelaan 69.
Veel leesplezier!
Vriendelijke groet,

Xandra van der Knaap
Op de voorkant: Marleen, beheerder van dorpshuis Durpshart - eigen foto

Pluimvee vof

VERSE SCHARREL- EN
VRIJE UITLOOP EIEREN

uit de
eierautomaat

geopend van 8:00 tot zonsondergang / Zondags gesloten

Steenweg 23, Schore, www.ekozpluimvee.nl

Dank
(opgenomen op verzoek van en tekst door Lisa en Peter)

Wij willen iedereen hartelijk danken voor het medeleven bij het overlijden van
onze lieve vrouw en moeder.
Jackeline Dorrepaal
De lieve woorden, bloemen, kaarten, berichten en mooie herinneringen die u
met ons deelde, helpen ons met het verwerken van dit grote verlies. Het is fijn
te weten dat ze niet alleen voor ons maar ook voor anderen veel betekend
heeft!
Liefs,
Lisa en Peter Dorrepaal

Nieuws vanuit de kerk
(opgenomen op verzoek van en tekst door de kerkenraad)

Gelukkig mogen we weer zonder allerlei corona
maatregelen naar de kerk. Dat geeft weer meer
mogelijkheden. Onze insteek om kerk te zijn van en
voor inwoners van Schore en daarbuiten kunnen we nu weer meer handen en
voeten geven.
De kerkentuin en het gerestaureerde muurtje daar rondom zijn schitterend.
Dank zij vele uurtjes van betrokken vrijwilligers ziet dat er piekfijn uit.
We hebben goede contacten met Marleen van het dorpshuis. Daar waar
mogelijk willen we graag samenwerken. Het is de bedoeling dat de tuin ook
gebruikt gaat worden voor concerten en koffie drinken. We houden jullie op
de hoogte van de verschillende activiteiten.
Op zondag 14 augustus is er een oecumenische buitendienst in Hansweert.
Het is, zoals gebruikelijk, op het terrein van het jeugdhonk. De dienst begint
om 10.00 uur. Thema is “ vertrouwen in de toekomst”. Allen van harte
uitgenodigd. Graag eigen stoel meenemen. Bij slecht weer wordt de dienst in
de katholieke kerk van Hansweert gehouden.
Wie weet, tot ziens,
Groet,
Heleen van der Weele (diaconie)

BETER BROOD
koop je bij de

ECHTE BAKKER

Vakmanschap in Vers

Vroonland

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

Welcom to the Jungle

Schoorse Dorps Barbecue

16-07-2022
« JUNGLE VOL MET DIEREN »

Naam:

Aantal mee-eters:

Bijzonderheden:

Dus ook familie, vrienden en kennissen zijn van harte welkom!

DJ
DJ Heyt zal dit jaar de Jungle geluiden verzorgen
…………………………………………………………………….

…... Volwassenen (17,50,- pp) ...... Kinderen t/m 12 jaar (gratis)

…………………………………………………………………….

Opgeven voor de barbecue kan d.m.v. deze antwoordstrook of via WhatsApp voor
maandag 8 Juli bij: Marleen Visser, Steenweg 9, Schore. Telefoon: 0624996454

Betalen mag contant of via een Tikkie

Zaterdag 16-07-2022
Organiseert Dorpsvereniging de ”Schorenaeren” weer een gezellige
barbecue voor heel Schore en omgeving!

Locatie & tijd
Sportveld aan de Boomweidelaan te Schore
Aanvang 18:00 tot 02:00

Kosten
Volwassenen 17,50,- p.p.
Kinderen t/m 12 jaar GRATIS

Tropische verrassing
Met Jungle als thema hebben wij dit jaar als extra attractie
een tropische verrassing in petto…
Wij hopen dat jullie ons verrassen met een leuke jungle- of dierenoutfit.

Zelf –mee-te-nemen
Stoelen
(Vergeet je dansschoenen en je Jungle-outfit niet!)

Fysiotherapie
Yerseke - Hansweert
In onze praktijken bieden wij verschillende
behandelvormen aan:
Manuele therapie
Kinderfysiotherapie
Oedeemtherapie, lymfedrainage
Handentherapie
CRAFTA, kaakfysiotherapie
Etalagebenen (Claudicatio Intermittens)
Dry needling
Medical taping/kinesiotaping
KISS-kinderen
Reuma
Rugschool
Oncologische training
Fitness (abonnement of medische basis)
Bekkenbodem en zwangerschap gerelateerde
klachten
Aanmeten van braces
Psychosomatische fysiotherapie
Als praktijk zijn we aangesloten bij; Schoudernetwerk,
Fyranet, MS netwerk, Claudicationet en ParkinsonNet.

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

Interesse of vragen?

0113- 571679

ADMINISTRATIE@SAFYR.NL

WWW.SAFYR.NL

Durpshart
(redactionele bijdrage - tekst Xandra)

Het was een lange en wat hobbelige weg, voordat het dorpshuis van Schore
was wat het nu is: een moderne en gezellige ontmoetingsplaats waar jong en
oud zich thuisvoelt. Ik ging bij beheerder Marleen Visser op de koffie om met
haar over het vernieuwde dorpshuis te praten.
Even terugkijken
Veel Schorenaren herinneren zich vast nog het dorpshuis van vroeger: een
gebouw dat oud en tochtig was en zwaar gedateerd, maar een belangrijke
centrale functie had in Schore. Als je binnenkwam rechts waren de
kleedlokalen naar de gymzaal, die, als toneelvereniging Schore het podium
had staan, even niet gebruikt kon worden voor de sportles van de kinderen
van OBS de Tunnel. Aan het einde van de gang links, in een klein kamertje,
hield dokter Breukers één keer per week inloopspreekuur. De
Plattelandsvrouwen gebruikten de zaal voor afdelingsavonden en
bloemschikken. Allerhande feesten werden
er gevierd waarvan de muziek ook buiten
meer dan goed te horen was. En de
beheerder sinds jaar en dag was Ria
Dorrepaal die ervoor zorgde dat alles op
rolletjes liep en alles keurig op orde was.
Eind jaren 90 stopte Ria na 30 jaar (!) trouwe dienst met haar werk in ons
dorpshuis. Toen al speelde Marleen met de gedachte om het werk van Ria
over te nemen en iets moois te maken van het dorpshuis. Maar met de komst
van Kees en Monique en daarna Optisport als beheerders van het dorpshuis,
ging dat plan even in de ijskast. Het was geen beste tijd voor het dorpshuis:
om verschillende redenen maakten steeds minder mensen gebruik van het
dorpshuis en op een gegeven moment was het vrijwel altijd gesloten.
Hierdoor verloor het dorpshuis uiteindelijk zijn centrale functie.

In 2017 hield de dorpsraad een uitgebreide
enquête onder de inwoners van Schore, waarin
ook het onderdeel ‘dorpshuis’ aan bod kwam.
Hieruit kwam duidelijk naar voren dat het behoud
van het dorpshuis als ‘huiskamer van Schore’ en
renovatie ervan zeer gewenst was en als
belangrijkste gewilde functies werden genoemd: pinautomaat, afhaalpunt
eten, afgifte en ophalen pakketjes en activiteiten verenigingen.
Er ontstonden plannen (en er kwam geld vrij) voor de (gedeeltelijke) renovatie
van het dorpshuis, er werd een stichting opgezet om dit in goede banen te
leiden en men ging op zoek naar een nieuwe beheerder. Een oproep waar
Marleen toen direct op gereageerd heeft.
Marleen werd aangesteld als beheerder,
maar moest nog even wachten: de
verbouwing van het dorpshuis had nogal
wat voeten in aarde en toen het eenmaal
klaar was, stonden de coronamaatregelen
een feestelijke opening en ingebruikname
in de weg. Uiteindelijk is Marleen m.i.v. 1 juli 2021 aan de slag gegaan als
beheerder van dorpshuis Durpshart. Samen met een groep enthousiaste (en
onmisbare) vrijwilligers maakt zij er inderdaad iets moois van.

Sfeervol en ‘very stylish’
Het vernieuwde dorpshuis ademt een warme
en gemoedelijke sfeer uit. Er zijn mooie
tijdloze kleuren en luxe materialen gebruikt.
Had de ruimte met de bar vroeger een wat
kantine-achtige uitstraling, nu mag het met
recht de ‘huiskamerzaal’ genoemd worden. De
gezellige zithoek, de rij hoge tafels met vaste
bank en barstoelen langs de muur en de verschillende tafels en stoelen
vormen een bij elkaar passend geheel.
Nieuw in het dorpshuis zijn de rouwkamer en de
naastgelegen familiekamer (verderop meer hierover).
Ook deze mooie ruimtes hebben helemaal dezelfde
prettige sfeer als de huiskamerzaal. Tot slot is er nog
de gymzaal. Zeker bruikbaar, maar letterlijk en
figuurlijk nog helemaal ‘old-school’.
Marleen trekt de stijl van de nieuwe ruimtes
overigens nog wat verder door: onlangs kocht ze
bijvoorbeeld een prachtig servies en licht
koperkleurig bestek. Helemaal in lijn met de kleuren
en design van het interieur.
Eten en drinken
Koken en bakken is een hobby van Marleen en dus kan er in het dorpshuis
goed gegeten worden. Op de nieuwe menukaart staat precies wat er allemaal
verkrijgbaar is (tegen heel schappelijke prijzen). Er is bijvoorbeeld een
wekelijks wisselende ‘durpshap’. Denk hierbij aan een broodje hamburger met
frites, kip pilav, spaghetti of varkenshaas. De prijs voor de durpshap
(geserveerd op heel mooi servies) ligt ergens tussen de €12,50 en €14,50. Ook
is het mogelijk om te komen lunchen of gewoon even lekker een stukje
zelfgemaakte taart te komen eten (koffie/thee met taart voor maar €4,95). Let
wel: vooralsnog is het alleen mogelijk om contant te betalen.

In de zomermaanden is het goed toeven
op het gezellige terras voor het dorpshuis.
Als het erg druk is wordt het terras
uitgebreid naar de zijkant en/of naar een
stukje van de kerktuin.
Familiekamer en rouwkamer
Een uitvaart wordt verzorgd door een
uitvaartorganisatie of uitvaartverzorger.
Voor de condoleance, het opbaren van de
overledene en de uitvaart kan gebruik
gemaakt worden van het dorpshuis. Ook in
combinatie met een (kerk)dienst
bijvoorbeeld.

Waar vroeger de dokter zat en de garderobe
was, zijn nu twee mooie ruimtes gemaakt die
gebruikt kunnen worden wanneer iemand
overleden is. Er is een rouwkamer waar de
overledene kan worden opgebaard en waar
waardig, in alle rust, afscheid genomen kan
worden van een geliefd familielid, vriend of
kennis. Direct naast de rouwkamer is een familiekamer waar de familie zich
even kan terugtrekken als daar behoefte aan is.
Wat veel mensen misschien niet weten is dat Marleen de opleiding
‘Begeleiden bij Rouw en Verlies’ aan de HZ volgde. Zij is gediplomeerd
rouwbegeleider, voor volwassen én kinderen. Dat houdt in (heel kort gezegd
en in mijn eigen woorden) dat zij bij overlijden het stukje ondersteuning kan
geven dat de uitvaartverzorger niet biedt. Maar ook bij bijvoorbeeld verlies
van werk of gezondheid, schoolproblematiek of scheiding kan zij een
luisterend oor bieden.
Nog wat te wensen over
In gesprek met Marleen merkte ik vooral dat zij er met hart en ziel voor gaat
om van het dorpshuis écht dorpshuis Schore twee-punt-nul te maken en de
centrale functie die het vroeger had in ere te herstellen. Dat kost natuurlijk
geld, energie en tijd. Stukje bij beetje pakt Marleen, samen met de
vrijwilligers, dingen op en worden dingen uitgebreid. Zo is het dorpshuis
inmiddels op drie dagen open, is er een menukaart, nieuw servies en bestek,
een nieuwe vriezer, staan er her en der informatieborden en ga zo maar door.
Maar er staan zeker ook nog dingen op het wensenlijstje, zoals een eigen
website en een oven in het dorpshuis (Marleen bakt de taarten en cakes nu
nog thuis in haar eigen keuken).
Openingstijden en op de hoogte blijven
Het dorpshuis is iedere donderdag van 11:00 tot 18:00 en iedere vrijdag en
zaterdag van 11:00 tot 23:00 geopend (reguliere openingstijden).

Tevens is het mogelijk om ruimtes in het
dorpshuis per dag of dagdeel af te huren. De
huiskamerzaal (waar de bar is) huur je inclusief
personeel en consumpties, de gymzaal kun je
‘kaal’ huren en de familiekamer kan bij
beschikbaarheid ook dienst doen als
vergaderruimte voor zo’n 8 personen (eventueel inclusief consumpties). In
overleg is er veel mogelijk. Neem voor informatie contact op met Marleen.
Buiten de reguliere openingstijden worden er
regelmatig activiteiten georganiseerd in dorpshuis
Durpshart. Op de hoogte blijven van bijvoorbeeld
evenementen, (gewijzigde) openingstijden en de
durpshap kan via Instagram, via Facebook, via de
borden in het dorp, via de IetsMinderAlert app, via
Marleen, via het briefje op de deur van het dorpshuis
en natuurlijk via-via.

Dorpshuis Schore

DURPSHART
Welkom
m in
n dorpshuiss ‘Durpshart’’ in
n Schore! Koffie of thee met huisgemaakte cake of taart of een
drankje op ons terras? De deur staat voor u open. Naast de wekelijks wisselende daghap, is er altijd
verse friet en zijn er snacks verkrijgbaar. Daarnaast organiseren wij met regelmaat leuke activiteiten.

Openingstijden::
Donderdag van 11:00 - 18:00u.
Vrijdag & zaterdag van 11:00 - 23:00u.
Ietss te
e vieren
n off een
n andere
e gelegenheid?? Ook dan bent u in dorpshuis ‘Durpshart’ aan het juiste
adres! Van heerlijke borrelhapjes, een compleet buffet tot een geheel verzorgde barbecue.
Ook beschikt ‘Durpshart’ over een rouw- en familiekamer waar u waardig afscheid kan nemen van uw
geliefde, vriend(in) of kennis. Vraag gerust naar de mogelijkheden.
Mobiel: 06 24 99 64 54

|

E-mail: durpshart2021@gmail.com

Volg ons om op de hoogte te blijven:

@dorpshuis_schore

@DorpshuisSchore

Vooraankondiging Schoorse Herfstmarkt
(opgenomen op verzoek van en tekst door Stichting Herfstmarkt Schore)

Op 17 september staat de 37e editie van de Schoorse Herfstmarkt gepland.
De voorbereidingen zijn ondertussen in volle gang en na twee jaar van
afwezigheid gaan we proberen er weer een gezellige dag van te maken.
De eerste aanmeldingen zijn binnen maar we zijn nog op zoek naar meer
leuke invulling voor de markt. Als iemand nog goede ideeën heeft of iemand
kent die graag een kraam wil huren geef het door aub:
info@schoorseherfstmarkt.nl
Zoals elke voorgaande editie willen
houden. Bij deze de oproep om
eens bij de oude spulletjes te kijken
of er nog verkoopbare items bij
zitten. Zet ze apart zodat we deze
op 10 september kunnen komen
ophalen. Alvast bedankt!
Ook dit jaar gaan we weer een beroep doen op vrijwilligers want die zijn hard
nodig om de dag mogelijk te maken. Dit geldt ook voor sponsoren, ben of
ken je iemand die de Herfstmarkt een warm hart toe draagt en dit financieel
wil ondersteunen, laat je horen aub.
Hoe de avond er uit gaat zien weten we nog niet maar ga er maar van uit dat
het gezellig wordt!
Stichting Herfstmarkt Schore
Patrick, Roy en Léon

afbeelding: freepik.com

we nu ook weer een rommelmarkt

De bewogen dagen van Schore - deel 9b
door Bas Chamuleau
Inleiding
Vorige keer schreef ik over de kanaalwerken en wat dit betekende voor het
dorp Schore. We eindigden met het feit dat de staat in 1859 de kanaalwerken
van de Engelse Maatschappij overnam. De Maatschappij ging ermee akkoord
en behield alleen de twee verliesgevende Bathpolders.

De Staat aan zet
In februari 1862 werden de stilgevallen werken aan het kanaal in opdracht van
het rijk hervat, de ontwerpen waren reeds door Waterstaat Zeeland behandeld
en de werken werden zo spoedig mogelijk opnieuw aanbesteed.
In april 1862 werd met nog maar ongeveer 400 mensen aan het kanaal
gewerkt. Tussen Vlake en de Postweg was men doende het water uit de
ontgraving voor het kanaal weg te pompen. Daarna zou het aantal arbeiders
sterk zijn vermeerderen.
Omstreeks mei 1863 werden
de werkzaamheden aan de
sluizen bij Hansweert en
Wemeldinge voortgezet. Nu
wel met de ondersteuning van
stoommachines. Het
uitbaggeren met de hulp van
stoommachines van een
gedeelte bij de Postweg was
toen pas goedgekeurd. Het

Afb.3. gebruik van stoommachines (bron: Beeldbank Zeeland)

Kanaal door Zuid Beveland
werd op 12 oktober 1866 officieel geopend.

Hoe Schorenaren de kanaalwerken traineerden
Om de kanaalwerken te kunnen voortzetten werd er in 1862 een
onteigeningswet aangenomen waarbij eigendommen ter algemene nut
konden worden onteigend. Tussen de landeigenaren binnen het kanaal tracé
komen we ook de namen tegen van D. Dronkers en weduwe van A.P. Dronkers
onder Schore1. We zien hier tot onze verbazing dat Dirk Dronkers,
initiatiefnemer voor de aanleg van de Zeeuwse spoorlijn en betrokken bij de
kanaalwerken, met zijn schoonzus en haar dochter Johanna (gehuwd met
Adriaan Klap) speculeren met grond en eigendommen in het tracé van het aan
te leggen kanaal. Hierbij zal interne informatie die Dirk bezat, gebruikt zijn om
zoveel mogelijk winst te behalen.
Johanna Dronkers en Adriaan Klap beginnen in Schore een bakkerij (nu naast
voormalig bakkerij van Stevense). Later nemen zij de boerderij van vader Klap
nabij Vlake over.
Vader Adriaan Dronkers overlijdt te Schore in 1858. Hij laat een nalatenschap
na aan beide kinderen van zijn zoon Johannes te Middelharnis en zijn dochter
Johanna gehuwd met Adriaan Klap. De nalatenschap bestaat uit huizen te
Schore, Middelburg en Meliskerke en 120 bunder land waarvan het merendeel
te Schore en omgeving.
Met de portie van Johanna Dronkers in eigendom, en grote delen van de
portie van zijn schoonmoeder en zwager in pacht, is Adriaan Klap plotseling
een grote boer geworden. De landbouw kent juist in die periode voorspoed
en ook de onteigening van gronden ten behoeve van het Kanaal door ZuidBeveland leggen hem geen windeieren.

De broer van Dirk Dronkers, Adriaan (1803), stapt uit het aannemersbedrijf dat ze samen
runnen in Middelburg en vestigt zich als boer in Schore. Uit het huwelijk van Adriaan met
Geertruij Cornelia Blaakhert in 1827 worden Johannes (1829) en Johanna (1830) geboren.
1

In Schore trouwt de zoon van Adriaan Dronkers, Johannes (veearts), in 1848 met de
boerendochter Ariana Klap uit Vlake. De dochter van Adriaan Dronkers, Johanna (1830), huwt in
1849 met Adriaan Klap (1828), de broer van de hiervoor genoemde Ariana Klap.

Adriaan Klap en zijn vrouw Johanna Dronkers verlaten in 1875 Schore en
verhuizen naar Maarssen, waar ze een buitenplaats aan de Vecht kopen.
Adriaan gaat verder door het leven als rentenier.
De woning van de weduwe A.P. Dronkers (Geertruij Cornelia Blaakhert) stond
ooit waar nu het oorlogsherdenkingsmonument staat aan het Nieuwe
Kerkplein.

Hoe ging het verder met Dirk Dronkers?
Dirk Dronkers heeft dan niet zijn plan voor de spoorweg zelf kunnen realiseren,
hij stond wel aan de wieg hiervan. Hij heeft op velerlei wijze een bijdrage
geleverd aan de welvaart van Zeeland in een periode waarin Zeeland was
achtergebleven en een grote werkeloosheid kende. Deze bijzondere man Dirk
Dronkers had ooit bezittingen en familie in Schore.

Verbreding kanaal
Eind jaren 70 van de vorige eeuw
waren er plannen om het kanaal
door Zeeland te verbreden.
Hierbij zou de nieuwe
verkeersweg door een tunnel
onderdoor het kanaal bij Schore
worden gevoerd. Het was de
bedoeling in 1980 met de
kanaalverbreding te starten en
volgens de planning zouden de
kanaalwerken in 1986 gereed zijn.

Afb.4. kanaalverbreding 1985 (bron: Beeldbank Zeeland)

Maar door geldgebrek werd dit uitgesteld. In 1983 werd het werk gestart met
het deel zuidelijk van de Vlakebruggen. Tijdens de bouw van de eerste
schutsluis bij Hansweert kwam er geld vrij om ook daar een tweede sluis te
kunnen aanleggen. Vanaf 1986 werd de verbreding van het kanaal ten
noorden van de Vlakebruggen begonnen. Het kanaal kreeg een breedte van
160 meter en was daarmee geschikt voor dubbelbaks duwvaart.

Ter hoogte van Schore, waar het kanaal in oostelijke richting werd omgelegd
en de nieuwe sluizen zijn aangelegd, werden kaden voorzien voor laden en
lossen van scheepsvrachten. Ook werd hier ruimte gemaakt voor de
ontwikkeling van de scheepswerf Reimerswaal. De loswallen langs het kanaal
en de scheepswerf brengen weer werkgelegenheid en economische groei
voor Schore met zich mee. Het dorp kon met een nieuwbouwplan worden
uitgebreid.

Wordt vervolgd…
De volgende keer schrijf ik iets over de boerderijen en belangrijkste
gebouwen van Schore.
Bas onderzoekt de waterstaat geschiedenis van Zeeland. Daarnaast is hij lid van de van de Archeologische
Werkgroep Nederland, van de Heemkundige Kring de Bevelanden, en vrijwilliger bij Natuurmonumenten.
Als AWN-lid schrijft hij geregeld artikelen over de waterstaat geschiedenis van Zeeland.

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

Beste lezers,
Ook deze keer willen we jullie graag weer meenemen in de gebeurtenissen
die zich afspelen of hebben afgespeeld op onze zorgboerderij. De zomer staat
voor de deur dus dat betekent dat we vaak buiten te vinden zijn. Zo helpen de
deelnemers met het verzorgen van de tuintjes, worden de moestuinbakken
weer gevuld met allerlei lekkers en genieten we van een hapje en een drankje
op het terras van de zorgboerderij. Klinkt gezellig toch?!
Over de tuin gesproken: hebben jullie de
tuin rondom ‘het schooltje’ al bewonderd?
Lisa weet wel van aanpakken, ze is van alle
markten thuis en daar maken we dan ook
graag gebruik van. Er is een zitplekje
gecreëerd met een pergola erboven. Nog
even wachten op de blauweregen, maar we
beelden ons alvast in hoe mooi dat gaat
worden!

Zangmiddag in de kerk van Schore:
Muziek verbindt. Dat hebben we de afgelopen keren wel gemerkt. Vanuit de
kerk kwam het initiatief een zangmiddag te organiseren. Een lijst met liederen
ging rond op de zorgboerderij en zo werden er allerlei bekende liederen
uitgekozen. Nadien was er gelegenheid een kopje koffie te drinken. Het
mooie nieuws is dat er meer van deze zangmiddagen gehouden gaan worden.
Welkom!

OPEN DAG ZORGBOERDERIJ:
Ja, ja het is echt waar: de zorgboerderij bestaat 10 jaar!
Dat willen we as. 9 juli graag met jullie vieren dus zetten we van 10:00 uur –
16:00 uur de deuren op grote kieren. Een dagje voor het hele gezin want ook
de kinderen krijgen het naar hun zin. Kleuren aan de kindertafel, dieren

knuffelen, envelop trekken en ondertussen
genieten van wat lekkers. Dat is nog niet alles:
Hebben jullie zelf nog wat spullen om iemand
anders zijn kast te vullen? Dan kunnen jullie je
eigen kleedje gaan spreiden in de schapenweide van boer Karelse. Interesse
in een plekje op de kleedjesmarkt? Laat het ons dan graag voor 9 juli weten.
Zorgboerderij Rust na Onrust maakt zich klaar voor een dag vol
gezelligheid, activiteiten en dierenpret.

Personeelsfeest:
Om het team te bedanken voor alle inzet afgelopen jaar stond er afgelopen
zaterdag 4 juni een personeelsfeestje op het programma. Het was wat vroeg
dag want om 09:00 uur stonden de E-choppers al klaar om een rondje te gaan
maken over het eiland Tholen. We genoten van een heerlijk hapje en een
drankje en hadden als motto: count the memories, not the calories.
Na de lunch werd in de vorm van
een quiz onze Zeeuwse kennis
getest. Het weer was inmiddels
goed opgeknapt waardoor we
onder het genot van een wijntje
genoten van het zonnetje aan het
water. De dag had nog meer in
petto want ’s avonds stond ons nog
een heerlijke BBQ te wachten. Het feestje ging door tot in de late uurtjes.
Gezelligheid kent geen tijd!

Wist u datjes:

- de alpaca’s en paardje Annabel hun winterjas hebben uitgedaan? Het was
-

voor de deelnemers een ware activiteit om te kijken hoe Lisa de dieren aan
het scheren was.
we een nieuwe gans hebben? Helaas was er een gans dood gegaan
waardoor we nu weer een nieuw vriendje erbij hebben.

Melding maken bij gemeente of politie
(uitgangspunt tekst gemeente Kapelle, aangepast en aangevuld in samenspraak met wijkagenten)

Wat? Waar?
Wat kan of moet ik melden en bij welk loket meld ik dit dan? Die vraag komt
nogal eens langs bij boa’s Richard en Saïd en wijkagenten Ivo en Cor.
Hieronder een overzicht van de verschillende mogelijkheden tot melden.

Melding via fixi
Veel vormen van overlast kunnen via de app FIXI
gemeld worden bij de gemeente Kapelle. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan overvolle openbare
vuilnisbakken of hondenpoep op de stoep (keuze
‘afval en reiniging’), niet werkende lantaarnpaal
(keuze ‘openbare verlichting), losliggende stoeptegels (keuze ‘wegen fiets- en
voetpaden’), parkeerproblematiek (keuze ‘verkeer en parkeren’) of
kleinschalige afvaldumpingen, overlast van loslopende honden,
geluidsoverlast of overlast van hangjeugd (keuze ‘milieu, BOA, evenementen
en overlast (dieren)’). Het is een laagdrempelige manier om verschillende
soorten van overlast te melden. De gemeentewerker of boa gaat er dan zo
snel mogelijk mee aan de slag en via fixi kun je de voortgang volgen. Wanneer
iets erg urgent is, en er direct actie gewenst is, kan voor bovenstaande zaken
ook gebeld worden met de gemeente Kapelle.

MET FIXI MAAK JE EENVOUDIG MELDINGEN
DIE GEMEENTEN GEMAKKELIJK AFHANDELEN
Fixi helpt je bij het melden van bijvoorbeeld kapotte lantaarnpalen,
overvolle prullenbakken of losliggende stoeptegels.
EEN MELDING MAKEN IN 3 STAPPEN
Een Fixi melding is met een paar eenvoudige
stappen te maken, met of zonder account:

via fixi.nl of download de
app op Google Play of in
de App Store

1. Maak een foto en omschrijf je melding;
2. Je gemeente neemt de melding in
behandeling;
3. Je krijgt bericht als je melding is opgelost.

bron: decos.com

Melding bij politie
Blijft het niet bij overlast maar is er bijvoorbeeld sprake van ernstige hinder,
extreme geluidshinder of een conflictsituatie, maak dan een melding bij de
politie. Dit kan o.a. telefonisch via 0900 - 8844 (landelijk nummer - je wordt
doorverbonden naar de juiste regio) of via Whatsapp op 06 - 1220 7006
(regionummer eenheid Zeeland-West-Brabant - vermeld duidelijk in ieder
geval plaats- en straatnaam). De melding wordt zo snel mogelijk doorgespeeld
naar de juiste personen binnen de politie.

Melding bij wijkagenten
Meldingen voor de politie kunnen ook direct bij de wijkagenten worden
gedaan. Iedere donderdag van 17:00 tot 20:00 hebben zij spreekuur in het
gemeentehuis aan het Kerkplein 1 in Kapelle. Dit is een persoonlijke manier
om iets te melden, waarbij je ook uitleg kunt krijgen over wat er met de
melding gaat gebeuren. Daarnaast zijn Cor en Ivo ook te volgen op Instagram
(wijkagenten_kapelle). Houd er rekening mee dat een melding via Instagram
pas gezien wordt als Ivo of Cor dienst hebben.

Melden via 112
Is er sprake van een heterdaad situatie (bijvoorbeeld bij vernielingen en
inbraak), een verdachte situatie, mishandeling of een ongeval? Bel direct 112!

Melding of aangifte?
De termen ‘melding’ en ‘aangifte’ worden soms door elkaar gebruikt maar er
zit een duidelijk verschil in.
Wanneer je melding doet houdt dit in dat je de boa, wijkagent of gemeente
op de hoogte brengt van een bepaalde situatie. Daarbij zou het kunnen dat
een directe actie niet per se nodig, wenselijk of mogelijk is. De melding is wel
genoteerd en zal, als de situatie daarom vraagt, worden behandeld. Prioriteit
wordt bepaald aan de hand van de ernst en frequentie van situaties.
Aangifte doe je bij de politie als er sprake is van een strafbaar feit (o.a.
diefstal, geweld, inbraak, oplichting, vernielingen, verkrachting en moord) en
je wil dat de dader gestraft wordt.

Koningsdag 2022!
Op 26 april was het eindelijk weer zo ver….. FEEST op t DURP!!!
Wij als Oranjeteam waren erg benieuwd of er toch wel mensen zouden komen, omdat het
toch vakantie was en een doordeweekse dag, maar wat een feest is het uiteindelijk
geworden!
Zo zien we weer waar een klein dorp GROOT in is. Dj Marco en Dj Lex hebben gedraaid in
het oranje versierde dorpshuis en hebben er een dansfeest van gemaakt. Uiteindelijk was
het zo een groot succes dat we nog een uur langer hebben gedraaid.
Ook de volgende dag is het dan weer afwachten of er nog ouders vroeg uit hun bed
kunnen komen na zo een feest, maar de kinderen en ouders waren ook goed
vertegenwoordigd op 27 april in de ochtend. Het kinderprogramma begon om 10:30 uur
met schmink, spelletjes, snoepketting rijgen, knutselen en poppenkast. Om 12 uur zijn we
met alle kinderen frietjes met knakworst gaan eten aan één lange tafel. Mayo, Ketchup en
Curry op de tafel en zonder bord frietjes eten, dat is nog eens leuk!
In de middag begon het zeskamp met zes teams. Op het terras van het dorpshuis was het
goed vertoeven in het zonnetje. Terwijl al veel dorpsgenoten plaats hadden genomen op
het terras begon de zeskamp met spelletjes zoals: Boter, kaas en eieren, komkommer
sjoelen, Pingpong twerken, Bierwandel, Tattoo game en de waterrace. Wat hebben we
weer genoten en gelachen!
Begin de avond begonnen we met de broodjes hamburger en frikandellen om vervolgens
te kunnen starten met de puzzeltocht. Deze keer was het iets anders als normaal, maar
we hebben leuke reacties terug gekregen en iedereen was op tijd terug. En als afsluiter
hadden we natuurlijk de verloting. Dit jaar extra mooie prijzen met als hoofdprijs een
nachtje weg in Nederland inclusief ontbijt. Dit jaar hadden we veel sponsoren en mooie
cadeau’s, waarvoor onze dank! Zonder onze sponsoren was het nooit zo een groot succes
geworden.
Maar ook het Oranjeteam wil ik bedanken, het was soms intensief, maar we hebben het
toch gedaan! Helaas hebben 2 teamleden aangegeven dat ze ermee stoppen: Maya en
Bertina. Bedankt voor jullie hulp en inzet afgelopen jaren. Wij zoeken dus 2 of 3 nieuwe
vrijwilligers die ons volgend jaar kunnen helpen. Neem contact op met Jacolien (0653877015), indien je interesse hebt.

Puzzelpagina
Tijd voor een gezellig woordzoekertje. De oplossing staat elders in deze
dorpskrant.
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(opgenomen op verzoek van Schoremorries)

Het leuke van teamwerk is dat je altijd anderen aan je zijde hebt!
“Margaret Carty”
Terugblik: 13 april hebben we met een
heleboel kinderen paaseieren gezocht op
het sportveld van de grote speeltuin. De
paashaas had eieren en lintjes en iedereen
mocht zoeken. Als je wat had gevonden,
mocht je het inleveren bij de paashaas en
daarna kregen de kinderen een lekker zakje
met paaseieren. Omdat het zo gezellig was
om weer met zijn allen samen te komen
hebben we nog wat spelletjes gedaan met
een groot doek en zakdoekje leggen.
Op 8 juni was het buitenspeeldag en dit
jaar hebben we weer besloten om het
samen met Hansweert te organiseren zoals
we ook 3 jaar terug hebben gedaan. Samen
met Hansweert kunnen we extra veel leuks
en lekkers aanbieden. Helaas was het wel
slecht weer, en werd buitenspeeldag…
samen binnen spelen! Maar het was een
geslaagde dag en Schore was goed
vertegenwoordigd. Met 3 verschillende
springkussens, sjoelen, vier op en rij en nog
meer leuke spelletjes hebben we er met
zijn allen een leuke middag van gemaakt.

Het volgende uitje is het verrassingsuitje op 10
september, dus zet deze vast in je agenda. We
gaan een leuk uitstapje maken en vragen ook een
aantal ouders om te rijden om dit te realiseren.
Als je zou kunnen rijden, laat dit dan even weten
in de Schoremorries WhatsApp groep. Aanmelden voor deze WhatsApp
groep kan via Linda: 06 - 1315 9431.
Op onze vorige oproep heeft Deborah zich aangemeld als vrijwilliger. Zij
komt ons team versterken en helpen om leuke activiteiten voor de kinderen
van Schore te organiseren. Super leuk dat je mee doet!
Mocht u vragen, tips of ideeën hebben die u graag met ons wilt delen, kunt
u dit doorgeven in de Schoremorries whatsapp groep of naar één van ons
persoonlijk (te vinden in de Schoremorries WhatsApp groep). Ook kunnen
jullie mailen naar schoremorreis@hartvoorschore.nl.
We zien jullie graag terug tijdens de activiteiten in Schore!
Groetjes, de Schoremorries
(Franciëlla, Linda, Angela, Deborah en Veronique)

Jongerenactiviteiten in Schore
In de vorige editie van de dorpskrant heb ik (Yara)
mijzelf voorgesteld. Hierbij vertelde ik, dat ik vanuit
mijn stage bij de gemeente Kapelle, mij bezig zou
houden met een maandelijkse activiteit voor de jongeren van Schore.
In maart is er een rouw en verlies middag georganiseerd, voor de jongeren, in
samenwerking met Marleen. Er zijn gesprekken gevoerd over dit onderwerp
met behulp van een spel.
In april is er een sportavond georganiseerd.
Deze avond kwam Jasper de Kraker, van
Innovate, een bootcamp geven aan de
jongeren.

Voor de activiteit van mei heb ik een spel
ontworpen. Het spel heet “Play with 2”. Zoals de
naam het al zegt is het de bedoeling dat de
jongeren tijdens dit spel veel zouden samenwerken
met verschillende jongeren. Deze activiteit is
tweemaal uitgevoerd en was een groot succes!
Ik heb onwijs genoten
van mijn stage en voelde
mij erg welkom in Schore!
Ik wil daarom de
jongeren, Schoremorries,
Marleen en de andere
betrokken
dorpsbewoners
bedanken voor hun
enthousiasme. Ik hoop
dat ik het stokje door kan geven aan Schoremorries en er nog veel leuke
activiteiten worden georganiseerd voor de jongeren!

Ben jij creatief en vind je het leuk
om bezig te zijn met social media?
We zijn op zoek naar iemand die de
social media kanalen (Facebook,
Instagram & Twitter) van Schore wil
beheren en regelmatig iets wil posten.
Heb je interesse of wil je meer weten?
Neem dan contact op met Elma
via 06 27 39 49 34.

Altijd iets (leuks) te leren

Thematisch onderwijs
We werken nu aan het thema planten. We leren over de onderdelen
van een plant, vruchten en zaden, de moestuin, herkennen en
benoemen van bomen en planten en we sluiten af met het tropisch
regenwoud.
We vieren (vieringen) samen
We vieren samen feesten en successen. We doen
mee aan de sportdag, vieren samen
juffenmiddag en zijn aan het oefenen voor de
eindmusical.
We zijn blij voor elkaar als iemand succes heeft
en/of iets geleerd heeft.

School in Beweging
De veilige school!
Samen leven door samen leren;
Aandacht voor “ik en de ander”
• Respect
• Bekwaamheid
• Eigenheid
• Veelzijdigheid
Bent u op zoek naar een school waar aandacht en respect is voor ieder
kind en waar in een kleinschalige setting kinderen goed onderwijs
krijgen? Kom dan eens kennismaken op obs de Eendracht!
Eendracht 3
4417 CD Hansweert
Bel: 0113-320090 om een afspraak te maken.

Schore op social media
Verzameling van berichten over Schore

Elma Lamme verzamelt berichten over Schore en zet deze
op social media. Daarnaast houdt zij de website
www.hartvoorschore.nl bij. Berichten betreffende Schore, die
interessant zijn voor op Twitter, Instagram, Facebook of de
website kunnen aan Elma worden doorgegeven (bij voorkeur
via WhatsApp onder nummer 06 - 2739 4934). Alvast bedankt!
Hieronder een overzicht van de berichten van afgelopen tijd.
Altijd direct en volledig op de hoogte zijn? Meld je aan:
Twitter: Bekijk Hart voor Schore (@HartvoorSchore): https://twitter.com/
HartvoorSchore?s=09 Instagram: https://www.instagram.com/p/BhI9IDGg_iH/
of zoek op schore.zld Facebook: https://www.facebook.com/schore.zld/

MAART 2022
(ingekort) Aanstaande donderdag is het weer de
derde donderdag van de maand. Dat betekent
weer een ontmoetingstafel!
(ingekort) Morgen, woensdag 16 maart, zijn de
gemeenteraadsverkiezingen! Er kan van 7.30 tot
21.00 uur gestemd worden op het stembureau
in Schore (dorpshuis).
De bus is gecontroleerd, leeg bevonden en op
slot gedaan. Stembureau Schore is geopend!
Open van 7.30 uur - 21.00 uur.
Stembureau Schore is open. Tussenstand om
11.00 uur: 70 stemmen uitgebracht.
Opkomst stembureau Schore 14.00 uur: 107
stemmen.
De verkiezingsuitslag & opkomstcijfers van de
gemeenteraadsverkiezing 2022 in de gemeente
Kapelle is bekend! Hij is te lezen op de website
van de gemeente Kapelle 👉 www.kapelle.nl/

verkiezingen
(ingekort) De eerste dorpskrant van dit jaar is weer bij iedereen bezorgd &
nu ook online te lezen op onze website 👉 link in de bio!
APRIL 2022
Het is alweer bijna Pasen!🐰 De Schoremorries hebben dan ook een leuke
activiteit bedacht! ➡ Op woensdag 13 april kunnen kindjes van 0 t/m 12
jaar paaseieren komen zoeken!🐣 Inschrijven is niet nodig. Tijd: 14.30 uur
Locatie: Sportveld Deze activiteit is gratis voor kindjes uit Schore. Tot dan!
Deze week wordt er door een aantal inwoners
van Schore gecollecteerd voor de Hartstichting!
❤ Geef jij ook? 👉 Met het geld van de collecte
wordt gezocht naar oplossingen om alle harten
gezond te houden, snelle hulp te bieden als
iedere minuut telt, hartproblemen steeds eerder
op te sporen en steeds beter te behandelen!
Voor de jeugd uit Schore organiseren de
Schoremorries een toffe sportactiviteit.💪 Trek
op vrijdag 22 april je sportkleding aan en kom naar het dorpshuis! 🏋 22/4
om 19.15 uur 🏃 inschrijven is niet nodig 🏋 9 t/m 16 jaar 🏃 gratis voor
jeugd uit Schore. Kom je ook?
(ingekort) Aanstaande donderdag is het weer de
derde donderdag van de maand. Dat betekent
weer een ontmoetingstafel!
🇳🇱 Koningsdag🇳🇱 Na twee jaar geen groot
feest, mag het nu weer! De oranjevereniging
heeft een leuk programma samengesteld voor
de 27e. 🧡 Doe je mee met spelletjes, bingo en
schminken tijdens het kinderprogramma in de
ochtend? Of geef jezelf op voor zeskamp (uiterlijk 3 dagen vooraf) in de
middag. 'S avonds kun je meedoen met de puzzeltocht en verloting. 🎉
Het oranjefeest is op dinsdag 26 april! Kijk voor het volledige programma

en de details in de dorpskrant of op de website 👉 www.hartvoorschore.nl/
post/koningsdag
In de afgelopen week zijn Kees, Erwin, Willy,
Piet, Jan & Erik door de Gemeente Kapelle in
het zonnetje gezet vanwege hun
vrijwilligerswerk!☀ Zij hebben in de afgelopen
periode (en in weer en wind) de kerkmuur aan
de binnen- & buitenkant gerestaureerd. Het is
prachtig geworden!😃
MEI 2022
(ingekort) UITNODIGING SCHOREMORRIES |
Het is tijd voor een spelletje! En niet zomaar 1!
Een nieuw, gezellig, actief en leuk spel! Ben jij
benieuwd? Tot dan! 🎲 👩🤝👨 Voor de jeugd van
Schore, 9 t/m 16 jaar
Dorpshuis Schore 't Durpshart is vanaf nu nóg
beter te vinden met deze toffe en opvallende
wegbewijzering!🚲 ➡ Je kunt er terecht op
vrijdag en zaterdag voor een drankje & hapje!
(ingekort) Buurtteam Kapelle nodigt je weer van
harte uit om een bakje koffie te komen drinken
aan de ontmoetingstafel! De ontmoetingstafel is
elke 3e donderdag van de maand. Kijk voor
meer info op de website onder het menu
'nieuws' 👉 www.hartvoorschore.nl/post/iknodig-je-uit.
JUNI 2022
(ingekort) Dorpsraad Schore & Buurtteam Kapelle nodigen alle inwoners
van Schore van harte uit voor de inwonersavond op 7 juni aanstaande! Ze
willen graag in gesprek gaan over allerlei zaken die jullie bezighouden. Kom
je ook? Meer info 👉 www.hartvoorschore.nl/post/inwonersavond

+31 (0) 113 - 381 550

Hansweert

E-mail info@poldermanberging.nl
www.poldermanberging.nl
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06- 510
Self Storage
* Diverse maten opslagruimte
* Voor particulier en bedrijven
* Vanaf € 25,- p/m
Cruijckelcreke 43

586 66

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

4491 PS Wissenkerke

stallingnoord-beveland@hotmail.com

Dijkversterking

HANSWEERT

NWS

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

Vergunningen ter inzage
en ideeën uit de omgeving
De komende periode staan er voor het project
dijkversterking Hansweert weer belangrijke
zaken op de planning. Zo liggen de
vergunningen en bestemmingsplannen voor
een tweede keer ter inzage. Daarnaast staken
we de afgelopen periode veel tijd in het
opstellen van een bodemkwaliteitskaart. Met
deze kaart kunnen we de grondtransporten
(klei en zand) binnen het project volgens de
geldende milieu-eisen uitvoeren. Verderop in
de nieuwsbrief leest u hier meer over in een
interview met Marnix Mosselman.

Hierin kunt u uw mening geven over hoe u
het liefst informatie over het project wenst te
ontvangen. Lees meer over het onderzoek
en de link naar de enquête verderop in deze
nieuwsbrief.
Verder vindt u een interview met Brecht
Cornelisse over het archeologisch
proefsleuvenonderzoek. En leest u meer
over het onderzoek naar niet gesprongen
explosieven dat we gaan uitvoeren.
Veel leesplezier met deze nieuwsbrief!

Bij een omvangrijk project als de
dijkversterking Hansweert willen we in
aanloop naar de uitvoering de omgeving
steeds actiever betrekken. Zo vroegen we
onlangs de bewoners van Hansweert mee te
denken over het ontwerp van de keermuur.
Deze komt op de kruin van de dijk ter hoogte
van de Veerweg. De ideeën konden tot 1 maart
worden ingediend. Uit de binnengekomen
reacties merken we het enthousiasme van de
omgeving. De ideeën en reacties nemen we
mee in het verdere ontwerp van de keermuur.
In één van de volgende nieuwsbrieven komen
we hier zeker op terug.
Graag houden we u op de hoogte van de
laatste ontwikkelingen. Daarom is het voor
ons belangrijk om te weten hoe we u het beste
kunnen informeren. Om hier een goed beeld
van te krijgen, voeren we momenteel een
omgevingsonderzoek uit.

Alex de Smet, omgevingsmanager
dijkversterking Hansweert

Doe mee
aan het

omgevingsonderzoek.

Wij horen graag

uw mening!
Gebruik de
link of scan
de QR-code op
pagina 4
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“De dijkversterking bij Hansweert wordt
voor het grootste deel gefinancierd door het
Hoogwaterbeschermingsprogramma en door waterschap
Scheldestromen. Dit is een programma waarin het
Rijk en de waterschappen intensief samenwerken om
Nederland te beveiligen tegen overstromingen. Het
Hoogwaterbeschermingsprogramma is onderdeel van
het Deltaprogramma Waterveiligheid. Hierin wordt in
Nederland tot 2050, volgens de huidige inzichten, meer dan
1.500 kilometer primaire dijken versterkt, zodat ze weer
voldoen aan de nieuwste veiligheidsnormen.”

planning
DIJKVERSTERKING
HANSWEERT
Initiatieffase
2017 – 2018

Verkenningsfase
2018 – mei 2019

Planuitwerkingsfase

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

Realisatiefase

2022
→ Voorbereiding van de uitvoering
tweede kwartaal 2022
→ Ter inzagelegging gedurende zes weken,
mogelijkheid om zienswijzen in te dienen op
de bodemkwaliteitskaart.
vierde kwartaal 2022
→ Start uitvoering dijkversterking
2027
→ Dijkversterking Hansweert klaar

Archeologisch
onderzoek geeft een
stukje historie terug
Hansweert kent een rijke historie. Voordat het werk aan de dijkversterking begint, vindt er dan ook
archeologisch onderzoek plaats. Zo komen we te weten of er archeologische vindplaatsen zijn in het
gebied en bekijken we wat daarmee moet gebeuren. Archeologen onderzochten op 13 december 2021 het
gebied nabij de Boomdijk door proefsleuven te graven. Brecht Cornelisse, senior KNA-archeoloog bij Archol
(Archeologisch Onderzoek Leiden) was veldwerkleider tijdens het onderzoek. We gingen met hem in gesprek.
Brecht: ‘Voor de dijkversterking kregen
we opdracht om vooronderzoek te doen.
Dat betekent dat we proefsleuven hebben
gegraven om te zien wat er in de bodem
zat. Voorafgaand aan het graven van de
proefsleuven onderzochten we kaartmateriaal
en deden we een aantal boringen, om te kijken
hoe de bodem er uit ziet.’
Vindplaats Tachtigjarige Oorlog
‘Op basis van de boringen en kaartmateriaal
hadden we een vindplaats uit de zestiende
of zeventiende eeuw verwacht,’ vertelt
Brecht. ‘We ontdekten aan de hand van
het kaartmateriaal dat er langs de dijk
resten zouden kunnen liggen van een
verdedigingslinie uit de Tachtigjarige Oorlog.
Hansweert was toen namelijk grensgebied.
Die verdedigingslinie werd waarschijnlijk
gebruikt om de dijk en het achterliggende
land te verdedigen in geval van aanval, en
bestond vermoedelijk uit redoutes (kleine
schansen) en een huis die op een kaart uit
de zeventiende eeuw staat aangeduid met
de naam “Smoordoot quartier”. Dit huis moet
ongeveer in het plangebied hebben gestaan.
Het is ons niet duidelijk wat de functie van dit
huis was, maar de naam, die we vertalen naar
iets als “Morsdood verblijf”, doet een militaire
functie vermoeden.’

Scherven
Tijdens het proefsleuvenonderzoek vonden de
archeologen wel resten van bewoning, maar
niet het huis. ‘De gevonden resten bestonden
vooral uit scherven van aardewerk,’ vertelt
Brecht. ‘Waarschijnlijk uit de zeventiende
eeuw of misschien nog wel vroeger. Deze
scherven laten we nog door specialisten
bekijken.’

Aardewerk vertelt het verhaal
Brecht: ‘Vanuit Archol zijn we gespecialiseerd
in het opgraven. Maar het aardewerk goed
dateren, is een vak apart. Daarom gaan de
scherven naar een aardewerkspecialist.
Met het aardewerk geven we nu een globaal
beeld. Als we straks echt de hele vindplaats
op kunnen graven, moet het aardewerk en
al het andere materiaal dat we vinden goed
beschreven en vastgelegd worden. Het zegt
iets over hoe mensen leefden op deze plek
en de functie van de locatie. Bijvoorbeeld een
boerderij of een militaire locatie. Aardewerk en
andere vondsten vertellen dat verhaal.’
Historie leren kennen
Brecht: ‘Tijdens het proefsleuvenonderzoek
kwamen er verschillende inwoners van
Hansweert kijken. Het is leuk als er interesse is
vanuit de omgeving. Archeologisch onderzoek
is een mooie kans om een stukje geschiedenis
beter te leren kennen en begrijpen. Zoiets
als de verdedigingslinie uit de Tachtigjarige
Oorlog, kom je normaal niet zomaar tegen.
Door de dijkversterking hebben we nu de kans
onderzoek te doen. Zo’n groot project verandert
de situatie in het dorp, ook voor de toekomst.
Maar met archeologisch onderzoek geven we
juist weer een stukje historie terug. Wij laten
zien hoe het landschap er vroeger uitzag. En
dat het constant ontwikkelt en verandert.’

De bewoningsgeschiedenis ontrafelen
‘Het uitgevoerde proefsleuvenonderzoek
was een verkennend onderzoek, dus; wat zit
er in de bodem en hoe goed is het bewaard?
Op basis daarvan bepaalden we of er verder
onderzoek nodig is. In dit geval gaan we de
hele vindplaats opgraven. En beoordelen wat
de vondsten betekenen. We hopen dat we dan
een duidelijk beeld krijgen van hoe het vroeger
was. De locatie is bewoond tot in de twintigste
eeuw, dus we moeten proberen de sporen uit
alle verschillende bewoningsfasen uit elkaar
te rafelen.’
Vervolgonderzoek
‘Ik ben heel benieuwd wat we nog gaan vinden
bij het vervolgonderzoek,’ sluit Brecht af. ‘En
natuurlijk ook of dat met de Tachtigjarige
Oorlog te maken heeft.’ Het vervolgonderzoek
staat eind maart op de planning. Na het
vervolgonderzoek delen we de bevindingen
dan weer in deze nieuwsbrief met u.

Bodemkwaliteitskaart
voor dijkversterking
Hansweert
Voor de dijkversterking is veel grond nodig. De klei die momenteel op de dijk ligt wordt verwijderd om de zandkern die hieronder
ligt te verhogen. De meeste klei is geschikt om weer opnieuw te gebruiken. Om de bestaande klei te hergebruiken gelden
strenge milieueisen. Marnix Mosselman, van Marmos Bodemmanagement, maakte daarom in opdracht van het waterschap een
zogenaamde bodemkwaliteitskaart. We vroegen hem om uitleg.
Bij de voorbereidende onderzoeken voor de
dijkversterking is over het hele dijktraject
PFAS aangetroffen. Zowel in de dijk zelf
als in de landbodem direct langs de dijk.
Marnix vertelt: ‘PFAS zijn door de mens
gemaakte stoffen, die van nature niet in het
milieu voorkomen. Maar deze stoffen komen
wel in het milieu terecht. Bijvoorbeeld via
de lucht, water of producten als kleding,
voedselverpakkingen of cosmetica.’
Risico’s
‘In Nederland kunnen mensen PFAS binnen
krijgen via voedsel of drinkwater,’ legt
Marnix uit. ‘Of PFAS daadwerkelijk leidt tot
gezondheidseffecten, hangt af van meerdere
factoren. Zoals de hoogte van de concentratie
waar mensen aan blootgesteld worden en
ook de blootstelling over langere tijd. Er zijn
advieswaarden voor PFAS.

De advieswaarden worden bepaald op
basis van risico’s voor de volksgezondheid
en ecologische risico’s. De advieswaarden
voor ecologie, zoals bodemleven, liggen veel
lager dan de waardes die gelden voor de
volksgezondheid. Daarom zijn de ecologische
waarden meestal doorslaggevend, omdat deze
het strengst zijn. De advieswaarden zijn nu dus
veilig gekozen.’
Bodemkwaliteitskaart
‘Het waterschap wil de grond die vrijkomt bij
de dijkversterking binnen het projectgebied
houden, omdat dit duurzamer is. Daarbij is het
milieutechnisch bijna onmogelijk deze grond
te reinigen. Met de bodemkwaliteitskaart
geven we aan welke PFAS gehalten in de
grond in het gebied mogen worden toegepast.
In de bodemkwaliteitskaart zijn op dit moment
twee zones opgenomen waarbinnen de grond
verplaatst mag worden. In de komende weken
vindt nog een verdere detaillering van de
bodemkwaliteitskaart plaats. Er wordt een

derde zone aangewezen. De waarden van
deze drie gebieden verschillen. Daarom wordt
geen uitwisseling van grond tussen de drie
zones toegestaan. In overleg met de gemeente
Reimerswaal wordt voor de parkzone een
strengere norm gehanteerd.’
Veilig hergebruiken
‘Met de bodemkwaliteitskaart maken we
het mogelijk vrijkomende PFAS houdende
grond binnen de projectgrenzen te kunnen
hergebruiken,’ sluit Marnix af. De
gemeenteraden van Kapelle en
Reimerswaal en Rijkswaterstaat stellen de
bodemkwaliteitskaart en de bijbehorende
milieu-hygiënische regels vast. De
bodemkwaliteitskaart ligt sinds 8 maart
gedurende een periode van zes weken ter
inzage bij de kantoren van de gemeente
Reimerswaal en Kapelle.’ Desgewenst kan
hierop worden gereageerd in de vorm van
een zienswijze.’

Onderzoek naar niet gesprongen explosieven
De komende maanden vindt er een zogenaamd detectieonderzoek plaats. Een gespecialiseerd bureau onderzoekt in opdracht van het
waterschap of er niet gesprongen explosieven (ontplofbare oorlogsresten) in de grond zitten. Het gaat dan bijvoorbeeld om bommen en granaten
of andere munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Op plaatsen langs het dijktracé waar mogelijk resten zitten, onderzoekt het bureau de bodem met
een metaaldetector. De locaties die ze onderzoeken liggen ter hoogte van het slibdepot, tussen de Veerweg/Lange Geer en Scheldemond.

Omgevingsonderzoek:

laat uw
mening
horen!

We vinden het belangrijk de omgeving
goed op de hoogte te houden van de
ontwikkelingen van de dijkversterking
Hansweert. Ook komt de start van de
werkzaamheden steeds dichterbij. Hoe
ontvangt u het liefst informatie over het
project? En over welke onderwerpen wilt u
meer weten? Dat horen we graag van u!

Scan de
QR-code

We nodigen u uit om ons online
omgevingsonderzoek in te vullen. U kunt de
vragenlijst invullen via deze link:
https://hansweert.clkthr.eu/onderzoek of
scan de QR-code. Dat duurt ongeveer 10
minuten. Het is tot en met 10 april mogelijk te
reageren. De resultaten gebruiken we om onze
informatievoorziening zo goed mogelijk op de
wensen van de omgeving af te stemmen. Alle
tips en suggesties zijn welkom. Alvast bedankt
voor uw medewerking!

Vragenlijst op papier
Wilt u de vragenlijst liever op papier invullen?
Stuur dan een e-mail naar
hansweert@scheldestromen.nl of bel naar
06 507 360 34. U ontvangt dan van ons een
exemplaar via de post. De ingevulde vragenlijst
kunt u dan naar ons terugsturen via de
bijgevoegde retourenvelop.

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

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

W scheldestromen.nl/hansweert
E hansweert@scheldestromen.nl
T 088 2461000
Maart 2022
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Nieuws van de dorpsraad
(opgenomen op verzoek van dorpsraad, tekst door André Schrier)

Vandalisme

Via de Whatsapp groep “iets minder Alert” lees je
regelmatig dat er weer vernielingen zijn gepleegd in en rond het dorp.
Verkeersborden die losgeschroefd zijn langs de Kanaalweg, auto’s die bekrast
zijn met een scherp voorwerp, skatebaan bezaaid met glas, afvaldumping,
hekwerk pannakooi gedeeltelijk vernield…
Dit kan zorgen voor gevoelens van angst, boosheid of verdriet. Ook kunt u
zich onveilig voelen of bang zijn dat het nog een keer gebeurt.
Uit onderzoek blijkt dat dit soort incidenten meestal worden gepleegd door
jongeren uit frustratie, stoer doen, verveling omdat er niets te doen valt in het
dorp, groepsdruk en zelfs corona wordt er bij betrokken omdat sommige
jongeren depressief zijn geworden en uitvluchten zoeken.
Aangifte doen van vandalisme bij de politie heeft dan ook prioriteit, ook al
denk je dat dit geen zoden aan de dijk zet omdat je er nooit meer iets van
hoort. Het opbouwen van een dossier is belangrijk voor de politie om zo de
daders te kunnen achterhalen.
Via “iets minder Alert” kunnen bewoners snel geïnformeerd worden, zodat er
snel actie kan worden ondernomen. Voor eigen rechter spelen is natuurlijk uit
den boze.
Er zijn bewoners die na een incident een camera hebben aangeschaft. Dit is
natuurlijk een goed hulpmiddel. Sociale controle binnen een dorp kan ook
uitstekend werken.

Inwonersavond

De Dorpsraad en het buurtteam Kapelle heeft de inwoners van Schore
uitgenodigd voor de inwonersavond op dinsdag 7 juni in het dorpshuis.
Middels een flyer is dit bekend gemaakt. De inloop was van 19.00 & 21.00 uur.
Dit alles onder het genot van een bakje koffie, thee en iets lekkers van
Marleen. De opkomst was best groot.
De bewoners konden zich vrijelijk uitspreken over allerlei zaken die ze
bezighouden. Zo kwamen er een aantal onderwerpen aan bod; veiligheid
oversteekplaats bocht Kanaalweg, opknappen van het dorpsplein, de
nieuwbouwplannen, groenvoorziening, zwerfafval in de bermen, hardrijders in
het dorp, de dijkversterking, meer hangbaskets rond het kerkplein en een
nieuw praathuis na dijkversterking. Op deze wijze is er een duidelijk beeld
ontstaan van wat de bewoners bezighoudt en kan er gericht actie worden

ondernomen bij gemeente, waterschap en Rijkswaterstaat en
andere instanties.
Vanuit de bewoners werd de wens uitgesproken om een
terugkoppeling naar deze zaken. De voorzitter van de
dorpsraad heeft dit toegezegd.

Bloembakken, hangbaskets en dorpsplein

Er zijn bij het dorpshuis Schore drie bloembakken afgeleverd door de
gemeente Kapelle. Deze zijn inmiddels voorzien van een aantal perkplantjes
zodat het dorpsplein enigszins opfleurt. Ook de hangbaskets hangen weer
rond het kerkplein.
Er worden momenteel initiatieven ontwikkeld om het dorpsplein te
verbeteren. Voorwaarde is wel dat het plein open dient te blijven voor allerlei
activiteiten zoals herfstmarkt, kerstmarkt, Koningsdag etc.

Bloemzaad in de berm

Het bloemzaad in de berm in de Frisostraat, Zandweg en Eeweg heeft niet het
gewenste resultaat opgeleverd. Veel zaden zijn niet tot ontwikkeling gekomen.
Mogelijk is het droge voorjaar hier mede debet aan. Ondanks dat er bordjes
waren geplaatst is er ook een over enthousiast persoon geweest die de
ingezaaide berm gemaaid heeft, zodat het zaaimengsel zich niet meer kon
ontwikkelen. We hopen volgend seizoen opnieuw te kunnen inzaaien.

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!

IETS MINDER ALERT Schore
De IETS MINDER ALERT Schore groep is bedoeld
voor allerhande meldingen (m.u.v. noodgevallen),
concrete oproepen en updates die voor alle
deelnemers van de groep (op het moment zijn dat er
141) van belang (kunnen) zijn, of waarbij de
deelnemers mogelijk tot hulp kunnen zijn. Reacties op deze berichten die
gericht zijn aan één persoon kunnen het best, vanuit de app, privé
beantwoord worden.
Er worden vaak (gratis) spullen aangeboden, huisdieren worden gezocht en
gevonden en er worden allerhande meldingen gedaan. Een samenvatting van
de meldingen in de periode maart, april, mei en een stukje juni:
gemeenteraadsverkiezingen, babyspullen voor gezin uit Oekraïne, loslopend
konijn, vogeltje kwijt, durpshap, hogedrukspuit, spaarkaarten Efteling,
eetkamerset, oproep help Oekraïne, eendenkroos, scheldepost, goten,
kinderzitje, vaste planten, muurverf, oude knuffels, kamerplanten, hooi en stro,
wit hondje, Daniel KWF marathon, burgernet oproep, vandalisme pannakooi,
hondenpoep, stekkie, keukengerei, houten kisten, stoel, tekentang, mest
gevraagd, keukenkastje, vernieling auto, vazen, jeu de boules spel,
boenapparaat, bureaustoel, hoekkastje, hanglamp, houten stoelen,
kinderwagen, paasactie, trampoline, Hrieps kaart, kartonnen doos, visjes,
zand, tuinstoelen, klinkers, preischeuten, plantjes, aanhanger,
ontmoetingstafel, vloerkleed, personeel gevraagd, koningsdag, kinderkopjes,
computerproblemen, herenfiets, goedemorgenzeeland, oranjevereniging,
onbekend persoon, zonnebloemen, oude kleding, kuikens, nieuwe bewoners,
wiegje, tafel, schommelstoel, behangplaksel, buitenhok, archiefkast, kast,
ledikantje, louvre deurtjes, ervaringen en
vakman gezocht, vuna, Hrieps,
schommelstoelen, mechelse herder,

damesfiets, helm, pakketje, hoogslaper, bokslessen,
wasdroger, glazen, strip douchedeur, rode loper,
oldtimers, stukjes glas, BBQ, interieurverzorgster,
nieuwe bewoners, sjaal, honden aan de lijn, party,
buggy, tent, commode, the mind, feestavond Kapelle, dorps BBQ, kater,
auto's bekrast, poes, kat, pakketje, waterput, stroomstoring, Calbopad,
nachtkastjes, post, hond in verkeerde app,
toilettas, saunabonnetjes, zand, kittens, Brass,
lamp, fietsen voor Sophia, taart in dorpshuis,
contant schuurtje, bank, telefoon,
inwonersavond, buitenspeeldag, jas en paraplu, Ladies Night Ride,
nokpannen, kinderzitje, DVS’s, autostoel …
Aanmelden voor de IETS MINDER ALERT Schore groep
kan via deze link: aanmelden IETS MINDER ALERT Schore
of scan de code.

Stiltehuis Peter Butler Kitskinderseweg 1 Kapelle
(op de begraafplaats)
Benonistraat 3 4421 DN Kapelle tel. (0113) 340 381
www.peterbutler.nl email:info@uitvaartpeterbutler.nl

Tijdsbeeld
Bultrug in Westerschelde microplastics in menselijk bloed

inwonersavond Schore Amalia gaat in Amsterdam studeren
gaskraan dicht Ter Apel overvol grote overstromingen Zuid-Afrika en Suriname
bloembakken bij dorpshuis Schore overlijden Jan Rot (64)

70 jaar

troonjubileum koningin Elizabeth Finland en Zweden willen bij
NAVO RESTAURATIE KERKMUUR SCHORE GEREED Jan de Hoop in tranen

bij afscheid ontbijtnieuws stikstofcrisis overlijden Piet Paulusma (65) hoogste

benzineprijs ooit

werkzaamheden Calbopad oorlog Rusland -

Oekraïne duurt voort Anouk trouwt tijdens concert op Malieveld

Türkiye chaos op Schiphol PFAS Macron blijft president Frankrijk ….

Inzendingen: het hoe of wat
Heb je (informatie over) iets wat geschikt is voor in onze dorpskrant? Laat
het even weten! Bijdragen vanuit het dorp zijn zeer waardevol!
Inzendingen of vragen het liefst per mail via dorpskrant@hartvoorschore.nl
maar door de brievenbus bij Xandra (Boomweidelaan 69) mag natuurlijk
ook altijd!
Informatie over het plaatsen van een advertentie in of sponsoring van de
dorpskrant bij Lennart de Neef via dorpskrant@hartvoorschore.nl.

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

Bijdragen voor de volgende dorpskrant uiterlijk inleveren op:
vrijdag 16 september 2022

