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Van de redactie 

dorpskrant oude stijl 
We gaan even terug in de tijd naar het ontstaan van onze dorpskrant. In het 
archief vond ik een schoolkrant uit december 1983 en het boekje 
‘Tunnelnieuws’ uit december 1984. De schoolkrant is op A4-formaat, steeds in 
een ander kleurtje en nog gemaakt op de typemachine, door o.a. meesters, 
juffen, ouderraadsleden en kinderen. In 1993 krijgt de schoolkrant een echte 
redactie, een nieuw uiterlijk (A5 formaat met een gele omslag), advertenties 
en een nieuwe naam: Dorpskrant Schore (met als ondertitel ‘Tunnelnieuws’). In 
2002 verdwijnt de naam Tunnelnieuws definitief van de omslag en heet onze 
dorpskrant tot op de dag van vandaag simpelweg ‘Dorpskrant Schore’.  
  
De dorpskrant is jarenlang gemaakt op school: verzamelen, knippen, plakken, 
kopiëren, sorteren, nieten, vouwen, verdelen en bezorgen. Een enorme klus! 
Met het sluiten van de school in juli 2017, besloot de laatste redactie te 
stoppen met het maken van de dorpskrant en ging men op zoek naar iemand 
die het werk wilde voortzetten. 
  
De redactie heeft in de loop der jaren een wisselende samenstelling gehad. 
Sommige redactieleden bleven maar kort, anderen langer. Veel dorpskranten 
werden gemaakt met medewerking van Bart Calbo (73 stuks), Jan Dikker (76 
stuks) en Jolanda Bax (84 stuks). Maar absolute koploper is Leni Lepoeter. 
Vanaf het allereerste gele boekje in 1993 tot en met het laatste in 2017 is zij lid 
geweest van de redactie. Aan ruim 130 dorpskranten verleende zij haar 
medewerking. En hoewel zij nu, net als alle andere redactieleden, stopt met 
het maken van de dorpskrant, neemt zij gelukkig nog wel steeds een groot 
deel van de bezorging voor haar rekening van deze nieuwe dorpskrant. Aan 
iedereen (makers, bezorgers, adverteerders…) die afgelopen decennia heeft 
bijgedragen aan de dorpskrant: bedankt!! 

dorpskrant nieuwe stijl 
Een aantal maanden geleden vroeg Alex Trommelen mij of ik misschien tijd en 
zin had om de dorpskrant te gaan maken. Sinds Robbin’s 2e verjaardag heb ik 
me ingezet op peuterspeelzaal, basisschool en voortgezet onderwijs. 



Bestuurslid, ouderraad, natuurouder, knutsellessen, groepsbegeleiding… 
Altijd bezig en met veel plezier. Tegen de tijd dat dit stukje in de dorpskrant 
staat, studeert Robbin inmiddels in Rotterdam en is er een einde gekomen aan 
deze ouderparticipatie. Mooi moment voor mij om iets nieuws op te pakken. 
De dorpskrant dus. Ik doe dat samen met Veronique de Neef. Zij houdt zich 
bezig met de advertenties en financiën, ik maak de dorpskrant. En verder 
zorgen Leni Lepoeter en Marian Rootsaert voor de huis-aan-huis bezorging. 

De dorpskrant nieuwe stijl ziet er anders uit. Van vrolijk geel naar fris groen. En 
een nieuwe voorkant met een kader waar in iedere editie plaats is voor een 
inzending van een lezer. Mag van alles zijn: foto, zelfverzonnen quote, mooie 
tekening, gedicht… De inzending moet wel enigszins in het kader passen (dus 
bijna vierkant). En als het een inzending van een kind is, dan graag even de 
leeftijd erbij vermelden. Ook zijn er een aantal nieuwe rubrieken. Voor een 
aantal daarvan kan iedereen een bijdrage insturen (daarover verderop meer). 
Ik hoop dat deze dorpskrant nieuwe stijl in de smaak valt en snel net zo 
vertrouwd en herkenbaar zal zijn als het oude gele boekje. 
  
Tot zover dit veel te lange redactionele stukje (volgende keer korter, beloofd). 
Ik wens iedereen veel leesplezier en zie uit naar jullie inzendingen voor ‘En de 
winnaar is…’ en de volgende dorpskrant! 

Vriendelijke groet, 

Xandra van der Knaap





Schoremorries 

Terugblik bootcamp en dropping 
Vrijdag 15 september hebben we een 
bootcamp en dropping georganiseerd. Wat 
was het leuk!!! 

Omdat de weersvoorspellingen niet al te best waren, werden de activiteiten 
verzet van het sportveld naar het Dorpshuis. Gelukkig viel het weer mee en 
kon de bootcamp binnen én buiten plaatsvinden. Ook de dropping kon ’s 
avonds gewoon doorgaan. 

De bootcamp, met als instructeurs Daniel Visser 
en Jan Kloosterman, was een groot succes. Met 
camouflage op de gezichten werd gestart met de 
warming-up. Daarna moest iedereen in groepjes 
drie parcoursen afleggen. Een behendigheids-
parcours, een parcours waar goed moest worden 
samengewerkt en een parcours waar 
uithoudingsvermogen voor nodig was.  

Na deze fysieke inspanning was het tijd om te eten: lekker friet met een snack. 



’s Avonds vond de dropping plaats. Met auto’s werden de kinderen van groep 
5 tot en met 8 geblinddoekt naar de Smokkelhoek gebracht. Vanaf daar was 
de route terug aangegeven via de Caisson en de Molenweg terug naar 
Schore. Onderweg moesten rebussen worden opgelost. De kinderen van 
groep 3 en 4 werden in het weggetje achter de begraafplaats afgezet. Zij 
moesten onderweg vragen beantwoorden en hebben takjes, stenen en 
slakken gezocht. 

Al met al een geslaagd evenement! Dank aan Daniel en Jan en aan alle ouders 
die weer hebben geholpen met het begeleiden en aanmoedigen van groepjes 
kinderen tijdens de bootcamp, het droppen van de kinderen en het meelopen 
met de dropping. Het was super!! 

Komende activiteiten 
Op 4 november is het Halloween bij de 
Schoremorries. Hiervoor zijn nog mensen 
nodig. Lijkt het je leuk om te helpen? Geef 
je dan zo snel mogelijk op bij Franciëlla via 
sebas@zeelandnet.nl. 
Op 25 november hopen we Sinterklaas weer te mogen ontvangen tijdens 
de Sinterklaasintocht. Meer informatie volgt. 

https://nl-nl.facebook.com/Schorremorries/

mailto:sebas@zeelandnet.nl
https://nl-nl.facebook.com/Schorremorries/


Schore op social media 

(Dorpsraad) Schore op Facebook 
Anita van der Jagt houdt de Facebook pagina van Schore up-to-date. Voor 
wie geen Facebook heeft, maakt zij een samenvatting hiervan in de dorpskrant 
(voorheen ‘wist-je-datjes’). Andere aanvullingen op deze rubriek (meldingen 
over Schore op andere social media) zijn welkom. Graag even oorsprong en 
datum van het oorspronkelijke bericht vermelden. Hieronder een 
samenvatting van de berichten van afgelopen maanden.  
JUNI 2017 

Dorpsvereniging De Schorenaeren verzorgde weer een dorpsbarbecue, 
deze keer in Spaanse sferen. Het was één groot feest. Rodeostier, 
springkussens, heerlijke salades, vlees en zelfs paella en sangria. Bloemen 
voor de aankleding verzorgd door De Bloemenwens Schore. Muziek van 
Peter Heijt en Emma Heesters. Dorpsvereniging bedankt voor de 
organisatie! 
Oud-wielrenner Jo de Roo uit kreeg zijn eigen 
dijk, als cadeau voor zijn tachtigste verjaardag. 
Hij onthulde het bord op de dijk, die vlakbij zijn 
geboorteplaats Schore ligt. Dat gebeurde 
tijdens de Jo de Roo toertocht. https://www.pzc.nl/

bevelanden/oud-wielrenner-jo-de-roo-heeft-eigen-
dijk~adf0b07b/ 
In de PZC een artikel over maaltijdservice 
Tafeltjedekje. Wim in ’t Anker uit Schore werkt 
hier al jaren als vrijwilliger. Er zijn dringend nieuwe bezorgers nodig. Hij 
snapt niet wat mensen tegenhoudt. Hij vindt het beregezellig werk. https://

www.pzc.nl/bevelanden/zorgen-voor-eten-en-sociaal-contact~a0a36c36/ 

In de PZC een leuk artikel over het voor de laatste keer verschijnen van de 
dorpskrant in oude stijl. Voor de allerlaatste keer wordt er met ouderwetse 
knip- en plakwerk een krantje gemaakt met het dorps- en schoolnieuws. Na 
de zomervakantie neemt een nieuwe redactie het over. https://www.pzc.nl/

bevelanden/dorpskrant-schore-voor-het-laatst-geknipt-en-geplakt~a9b5c794/ 
JULI 2017 

De naderende sluiting van basisschool De Tunnel heeft toch nog iets goeds 
opgeleverd: een reünie. Van heinde en verre kwamen oud-leerlingen en 
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leerkrachten naar de Boomweidelaan. Meester Calbo haalde zelfs zijn gitaar 
tevoorschijn en begon te zingen. Artikel in PZC en filmpje op Facebook 
Schore. https://www.pzc.nl/bevelanden/na-dertig-jaar-weer-op-de-tunnel-dankzij-reenuuml-

nie~aac242ee/ 
In de PZC een artikel dat sluiting obs De Tunnel ook gevolgen heeft voor 
leerkrachten. Dinette Stelling stroomt in op De Moolhoek in Kapelle. 
Dianne Dekker gaat naar obs Wemeldinge. Addy Dagevos gaat met 
vervroegd pensioen. Bianca van Antwerpen werkt op vervangingsbasis en 
had toen nog geen andere baan, maar wel een gesprek in het vooruitzicht. 
https://www.pzc.nl/bevelanden/geen-ontslagen-bij-sluiting-de-tunnel-in-schore~a5b21daf/?
utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web 
Omwonenden (twee personen) van de scheepswerf eisen voor de Raad van 
State dat er een einde komt aan de geluidsoverlast waar ze al meer dan 
tien jaar mee te maken hebben. Gemeente Kapelle en Reimerswaal hebben 
veertien besluiten genomen in 2015 en 2016 om de werf te kunnen laten 
draaien. Het gaat om bestemmingsplannen, hogere geluidsnormen voor 
omliggende woningen en herstelbesluiten daarvan (bron PZC) https://

www.pzc.nl/bevelanden/reimerswaal-en-kapelle-veroorzaken-besluitenchaos-rond-
scheepswerf~a8baabfe/ 
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In het tv-programma Future of food van RTLZ wordt het oerei van Ekoz 
Pluimvee uit Schore het beste ei van Nederland genoemd. https://www.rtlz.nl/

future-of-food/wat-valt-er-te-doen-tegen-voedselverspilling 
Een 14-jarig hondje ontsnapte uit de camper van Duitse toeristen toen ze 
even op de loswal stonden geparkeerd. Een Schoorse inwoner deed een 
oproep in !ALERT|Schore-city buurtWhatsApp, omdat ze deze mensen (die 
erg emotioneel waren) niet aan hun lot over wilden laten. Alhoewel de 
buurtWhatsApp hier niet voor is bedoeld, gaan we ervan uit dat de 
deelnemers begrip voor deze melding hebben. Het hondje is gelukkig weer 
met zijn baasjes herenigd. 
Om te voorkomen dat het afscheidsfeestje, een heuse circusvoorstelling van 
obs De Tunnel in het water valt wegens voorspelde regen, is er mede door 
financiële bijdrage van gemeente Kapelle een grote tent geregeld en met 
hulp van vrijwilligers opgezet. Angelique van Oosterhout vertelde ’s 
ochtends bij Omroep Zeeland over deze voorstelling. Alle kinderen van obs 
De Tunnel lieten samen met de leerkrachten in een roodwitte circustent zien 
wat zij in twee dagen oefenen aan circusacts hadden geleerd. Onder 
begeleiding van goochelaar Evert van Asselt passeerden onder meer 
acrobaten, jongleurs en clowns de revue. Ook het publiek werd bij de 
voorstelling betrokken toen de juffen van de school de arena overnamen. 
Daarbij zette ook burgemeester Anton Stapelkamp al dansend zijn beste 
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beentje voor. (bron PZC) https://www.pzc.nl/bevelanden/schore-neemt-afscheid-van-de-

tunnel~a04647ad/ 
Woensdag 12 juli 2017 om 12.00 uur is obs De Tunnel voorgoed gesloten. 
Het is een zwarte dag voor Schore. Omroep Zeeland tv deed hier verslag 
van. http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/99676/De-Tunnel-in-Schore-sluit-voorgoed-de-

deuren PZC: https://www.pzc.nl/bevelanden/blunder-van-gemeente-oorzaak-van-verdwijnen-
school-in-schore~aba0b1ae/ 
Nu de naam van het schoolgebouw is gehaald, is het wel heel echt 
zichtbaar dat het gesloten is. Er is hard gewerkt om obs De Tunnel leeg te 
krijgen. Gelukkig is er voor een deel van het inventaris een goed 
bestemming gevonden. Het gaat naar een school in Aurora, Suriname. 
https://www.facebook.com/Kinderen-van-Nieuw-Aurora-304722969930900/ 
In de PZC een artikel dat zorgboerderij Rust na Onrust in Schore 
belangstelling heeft voor het gebouw van de Tunnel. Heleen van der Weele 
van de zorgboerderij vertelt dat er nog wel een aantal haken en ogen 
aanzitten. Eerst is er een bezichtiging en kijken ze naar de staat van het 
gebouw en naar aanleiding daarvan beslissen ze of het wat voor hun is. 
https://www.pzc.nl/bevelanden/zorgboerderij-schore-ziet-gebouw-de-tunnel-wel-
zitten~ad8b53de/ 
Twee Zeeuws kampioenen bij Stal Hexagon: Emmely van Lieren met haar 
pony Bink in het Z2 en Marina Goud met haar pony Rambo het L1. 
In de PZC een artikel over het bezoek van Milos Labovic aan Schore. Hij was 
er nog nooit geweest, maar sinds juli weet Milos Labovic alles over Schore. 
Anita van der Jagt en Lisette Booij van de dorpsraad namen hem mee voor 
een autorit door hun woonplaats. De lobbyist was onder de indruk. “Dit 
dorp is een goed bewaard geheim”.  https://www.pzc.nl/bevelanden/lobbyist-milos-

labovic-is-onder-de-indruk-van-schore~a3c6268e/ 
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AUGUSTUS 2017 
Er was weer creatief werk te zien van oud schoolmeester Bart Calbo in ‘t 
Kerkje van Ellesdiek. 
Leunus van Lieren is tijdens de KWPN Paardendagen gehuldigd als ‘fokker 
van het jaar’. De eigenaar van Stal Hexagon in Schore nam de oeuvreprijs in 
Ermelo in ontvangst. Hij heeft 28 paarden van zijn stal Hexagon opgeleid 
tot het hoogste niveau in de dressuur, de Grand Prix (bron PZC)  https://

www.pzc.nl/sport/leunus-van-lieren-door-kwpn-gehuldigd-als-fokker-van-het-jaar~a37544c5/ 
Boerderijwinkel in ’t Anker Schore heeft nu ook een eigen Facebookpagina. 
Tevens nieuwe openingstijden voor de nieuwe winkel: donderdag, vrijdag 
en zaterdag van 9.00-12.00 uur en op afspraak. https://www.facebook.com/

boerderijwinkelintanker/ 
In de PZC een artikel over Carla en René Joosse uit Schore. Zij kochten in 
2007 een camping in Magyaregregy, Hongarije. 
www.campingmarevara.com https://www.deondernemer.nl/nieuwsbericht/171630/dit-

trotse-zeeuwse-echtpaar-begon-een-hongaarse-camping 
Nieuw vanuit Schore: online trainingen voor vrouwen in zorgberoepen, 
mantelzorgers of vrijwilligers in de zorgsector. Creëer direct meer rust in je 
hoofd met deze online videotraining. Schrijf je gratis in: http://mentaalsterk-

indezorg.nl/7-grootste-valkuilen-van-je-gedachten/ 
Ook bij EKOZ is het reinigingsbedrijf Chickfriend actief geweest met het 
legale bloedluismiddel DEGA16. Op het moment dat bekend werd dat hier 
het verboden middel Fipronil aan was toegevoegd is besloten om uit 
voorzorg geen eieren meer te verkopen en de eieren te laten bemonsteren 
op de verboden stof. Er zijn in een aantal stallen te hoge gehaltes in de 
eieren aangetroffen. DIT GELDT OVERIGENS NIET VOOR DE VRIJE 
UITLOOP EIEREN. DAARIN IS NIETS AANGETROFFEN. Voor deze stal is de 
blokkade opgeheven en is de eierautomaat weer open. http://
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www.omroepzeeland.nl/nieuws/100073/Kippenboer-Leon-Jansen-mag-deel-van-eieren-toch-
verkopen 
Aan de rand van het dorp is de mais 
geoogst. Deze zonnebloem is de dans 
ontsprongen.  
Vrijdag 15 september was het weer 
Repair Café in Schore. Meer hierover 
elders in deze dorpskrant. 
Hoera Schoremorries krijgt van Wecycle 
333 euro voor intocht Sinterklaas in 
Schore! Iedereen die klein elektrisch afval 
bij milieustraat Kapelle heeft ingeleverd, bedankt voor het meedoen. https://

milieustraat.wecycle.nl/winnaars/1 
SEPTEMBER 2017 

Zorgboerderij Rust na Onrust trekt in het voormalige gebouw van 
basisschool De Tunnel in Schore. De zorgboerderij gaat een huurcontract 
van vijf jaar aan met de gemeente Kapelle. Bron PZC: http://www.pzc.nl/

bevelanden/zorgboerderij-schore-trekt-in-oude-school~ac6bc9d4/ 
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Pen en papier 

De dorpskrant geeft onder deze rubriek ruimte aan bijdragen van 
verschillende aard (bedankjes, aankondigingen, oproepjes…). 

Duo Mozaïek in de NH kerk in Schore  
Zaterdag 18 november, 20.00 uur 
Entree: € 10,00 Tickets: 
www.kapellecultureel.nl 
Het duo Mozaïk bestaat uit 
Annemarie Simonse en Marieke 
Brokamp. 
Annemarie Simonse studeerde 
hoofdvak accordeon aan het 
Brabants Conservatorium te 
Tilburg. Vele jaren was zij als 
docente accordeon en volksmuziek 
verbonden aan de muziekscholen in 
Tilburg en Roosendaal. Zij speelde 
wereldmuziek in o.m. 
Volksmuziekgroep Pendel en Orkest 
Pivo, waarmee zij optrad in binnen- 
en buitenland. Momenteel heeft zij een lespraktijk voor accordeon. Daarnaast is zij 
dirigente van Het Westkappels Koor en tot voor kort ook van Shantykoor Neptunus. 
Ook speelt zij met een violiste en een klarinettiste in Trio La Violetta. Marieke 
Brokamp (viool) studeerde af  aan het conservatorium in Maastricht. Al voor haar 
studie speelde zij mee in Het Zeeuws Orkest, waarvan zij nog altijd deel uitmaakt. 
Daarnaast is zij violiste van het Zeeuws Kamerorkest TY. Een tijd lang speelde Marieke 
bij de band Fragile, waarvoor zij ook muziek arrangeerde. Zij speelde daarnaast in de 
JP Seegersessionband, waarmee zij internationaal optrad in theaters en op festivals. 
Regelmatig speelt ze in andere bezettingen in verschillende muziekstijlen en op diverse 
gelegenheden. Zo speelde Marieke als violiste mee in rockopera 'O die Zee' en in de 
opnames voor de film 'Bloed, zweet en tranen' over André Hazes. Ook geeft zij 
optredens samen met Robert Jan Stips, bekend van onder andere Supersister en 'The 
Nits’. Samen met accordeoniste Annemarie Simonse vormt zij het duo Mozaïek, 
waarmee zij Klezmer en Ierse volksmuziek speelt. In haar studio neemt zij daarnaast 
eigen vioolarrangementen op die zij schrijft voor muzikanten. Als viooldocente was zij 
verbonden aan verschillende muziekscholen, maar runt nu uitsluitend haar eigen 
lespraktijk ‘Notenwijs'. 

http://www.kapellecultureel.nl


Bijzonder aardig!! 
Een van onze dorpsgenoten kreeg post van onze postbode.  

Nieuwe bestemming schoolgebouw 
Zorgboerderij Rust na Onrust zal met ingang van 1 januari 2018 het schoolgebouw en 
het bijbehorende plein gaan huren voor een periode van minimaal 5 jaar. Binnenkort 
nodigt de zorgboerderij bewoners van Schore uit voor een informatieavond hierover. 
Als u eerder vragen heeft, neem dan gerust contact op. Telefonisch via 0113 - 603 920 
of  per mail via info@rustnaonrust.nl. 

Ideetje? 
Ooit opgevallen dat op ons dorpshuis het woord ‘dorpshuis’ ontbreekt? De dorpshuizen 
in Kapelle en Wemeldinge hebben wél hun naam op de gevel. Ideetje om misschien 
ook het dorpshuis van Schore te voorzien van een naam? Wel zo duidelijk! 

Overigens wordt het dorpshuis op dit moment beheerd door Optisport. Op donderdag 
avond is er judo en op een aantal dinsdag avonden maken de Vrouwen van Nu gebruik 
van het dorpshuis. Voor informatie over het gebruik van het dorpshuis kun je terecht bij 
Optisport, Groene Woud, Josephine Koch onder telefoonnummer 0113 - 342 827. 

mailto:info@rustnaonrust.nl




Dorpsgenoten 

In deze rubriek is ruimte voor meldingen van geboorte, trouwen, overlijden en 
nieuwe bewoners in Schore. Als u weet van één van deze gebeurtenissen, 
geef het dan even door aan de dorpskrant. Geboortekaartjes zijn ook van 
harte welkom. Als er ruimte is, zullen we ze zeker plaatsen!  

Overleden 
Op zaterdag 1 juli 2017 is Mattie de Voogt (Steenweg 21) overleden. Zij is 68 
geworden.  

Nieuwe bewoners 
Op Boomweidelaan 67 zijn Marco Remijn en Moniek Kok komen wonen. 
Aan het Nieuwe Kerkplein 23 zijn Loek van der Drift en Chantal Hofman 
komen wonen. 

Van harte welkom in Schore!



Vrouwen van Nu afdeling Schore 

Wat is Vrouwen van Nu? 
De Vrouwen van Nu is een landelijke organisatie, waar onze afdeling Schore bij is 
aangesloten. Wij proberen als afdeling een zo breed mogelijk jaarprogramma vast te 
stellen voor onze leden. Voor elk wat wils. De ene keer iets cultureels, de volgende 
afdelingsavond iets educatiefs en ook organiseren wij doe-avonden. Een actief  fietslid 
neemt ons een paar keer per jaar mee op een fietstochtje. Wij proberen onze partners 
bij onze vereniging te betrekken door ze op deze fietstochtjes en open afdelingsavonden 
uit te nodigen. Een belangrijke rode draad door ons jaarprogramma is het 
bloemschikken. Twee leden van onze vereniging geven in het voor- en najaar 
bloemschikcursussen voor onze leden. In juni hadden we onze slotavond in de pluktuin 
in Kruiningen. Na uitleg over de tuin en koffie/thee met iets lekkers hebben onze leden 
zelf  een boeket geplukt. Daarna nog gezellig een drankje en bijpraten.  

Onze bloemschiksters leven zich ieder jaar geheel uit voor de Schoorse Herfstmarkt. 
Dit jaar waren wij hier weer aanwezig met 2 kramen. In deze kramen werden de door 
onze bloemschiksters gemaakte stukken door middel van een verloting aan de man of  
vrouw gebracht. 

Open avond - iedereen welkom 
Dinsdagavond 10 oktober 2017 staat een afdelingsavond gepland. Op deze 
afdelingsavond geeft de heer de Bruijn een presentatie over paddenstoelen. Deze avond 
is een open avond wat inhoud dat niet alleen de leden maar iedereen welkom is.  
Waar: Dorpshuis te Schore 
Wanneer: Aanvang om 19.45 uur met koffie/thee (voor eigen rekening), start 
presentatie rond 20.00 uur. 

Leden avonden 
Natuurlijk zijn wij ook altijd op zoek naar nieuwe leden. Voor onze leden staan de 
volgende activiteiten gepland: 
• Bloemschikken op dinsdagen (17 oktober 2017, 21 november 2017 en 12 december 

2017) 
• Doe-avond op dinsdag 14 november 2017 En op 19 december 2017 heeft onze 

afdeling Kerstavond. 



En de winnaar is… 

In iedere dorpskrant staat een puzzel, kleurplaat of iets dergelijks waaraan een 
klein prijsje is verbonden. Dit is opgedeeld in 2 leeftijdsgroepen: 4 tot en met 
7 jaar en 8 tot en met 12 jaar. Inzenden met naam, adres en leeftijd. Let goed 
op de inzenddatum!  Ook voor volwassenen is een puzzel opgenomen. 
Hieraan is echter geen prijsje verbonden. De winnaars en de juiste 
oplossingen worden in de volgende dorpskrant vermeld.



Kinderen in woord en beeld 

Vanuit school mochten kinderen altijd iets tekenen of schrijven voor in de 
dorpskrant. Dat houden we er zeker in! Tekeningen, gedichten, korte 
verhaaltjes… allemaal van harte welkom voor plaatsing verdeeld over de 
dorpskrant. Ook als ouder kun je inzenden, bijvoorbeeld prietpraat van jouw 
kind. Bij plaatsing vermelden we naam en leeftijd. 

(Duncan Chamuleau - 11 jaar) 

Hallo allemaal. Mijn vader is gek van Volkswagens. Hij heeft een 
kever Cabrio en is nu een oude bus aan het opknappen. Maar ik 
wil later in een Porsche rijden of  in een oude eend. Maar daar 
bouw ik dan wel een V8 motor in.  
Groeten B.P. 

(Bram Pieter Baas - 6 jaar) 



(Loreley Kruisinga - 6 jaar) 





Bezoek Milos Labovic  

Vrijdag 28 juli was Milos Labovic, lobbyist voor Zeeland 
bij de EU in Brussel te gast bij ons in Schore. Lisette 
Booij en Anita van der Jagt van dorpsraad Schore lieten 
hem Schore zien en hij had gesprekken met enkele Schoorse ondernemers.  

Waarom? In eerste instantie als gezellige wederuitnodiging omdat hij ons (met 
Kapelse cursus Politiek actief) de EU in Brussel heeft laten zien. Een 
achterliggende gedachte is dat hoe meer hij over Zeeland weet, hoe beter hij 
zijn werk kan doen en het later weer positieve gevolgen voor ons allemaal in 
Zeeland en dus ook in Schore kan hebben. 

Wat doet een een lobbyist voor Zeeland? 
1. Europa maakt wetten en die kunnen soms goed uitpakken voor Zeeland, 

maar soms ook niet. Hij moet ervoor zorgen dat vóór die wetten worden 
vastgesteld, ze zodanig worden aangepast dat ze gunstig zijn voor 
Zeeland. 

2. Zijn tweede rol is er voor te zorgen dat er zoveel mogelijk financiering naar 
Zeeland gaat voor Zeeuwse projecten. 

3. Hij heeft een ambassadeursfunctie; dat de Europese Commissie en haar 
instelling Zeeland ook echt kennen. Dat ze weten wat er hier gebeurt en 
wat belangrijk is voor Zeeland, zodat als iemand voor Zeeland een keer 
langskomt de deuren ook echt opengaan.  

Hij vindt bezoeken in Zeeland belangrijk om problemen die er spelen beter te 
begrijpen. Zodat hij als vertegenwoordiger van Zeeland ook weet wat hier 
speelt. 

Het lastigste aan zijn werk is dat je als lobbyist altijd de vragende partij bent. 
Je moet altijd aan beleidsmakers vragen, heb je even tijd voor me, wil je even 
naar me luisteren. 
Hij wil de Zeeuwen laten weten dat ze vertegenwoordigd zijn in Brussel. Heb 
je een probleem of zie je juist een kans binnen Europa, schroom dan niet 
contact met hem op te nemen (e-mail: labovic@nl-prov.eu). 

mailto:labovic@nl-prov.eu


Hoe zag zijn bezoek aan Schore eruit? 
We hebben hem per auto Schore laten zien en overal 
kort iets over verteld. Over o.a. obs de Tunnel, het 
sportveld met speeltoestellen, garage Visser, smederij 
Sanderse, kerk, dorpshuis, kanaal, nieuwe 380 kV-lijn, 
scheepswerf Reimerswaal, stal Hexagon, busdienst 
Connexxion met vrijwilligers, de oude bakkerij Stevense, het moderne 
visvriendelijke gemaal Schore, de Schoorse verenigingen en nog veel meer. 

We bezochten een viertal Schoorse ondernemers:  
- Kort gesprek met Wim Karelse over zijn Fruitteeltbedrijf Karelse. Over o.a. 

zijn keuze voor Conference peren, het lastiger vinden van werknemers, de 
export, kiemremmer MH voor uien, de bedreigingen voor goede oogst en 
bestrijdingsmiddelen. 

- Bezoek aan zorgboerderij 'Rust na Onrust'. Jongste client is 6 jaar, oudste 
client 96 jaar. Kees van Hoepen vertelt over hoe ze de clienten in een 
huiselijke omgeving een of meerdere dagdelen opvangen. Ze proberen 
iedereen daar te stimuleren dat te doen waar ze goed in zijn of graag doen. 
Het was voor Milos de eerste keer dat hij een zorgboerderij bezocht, hij 
vond deze wijze van opvang zeer interessant om te zien.  

- Kort gesprek met Léon Jansen van EkozPluimvee over o.a. vogelgriep, 
dierwelzijn, het oerei, insecten in het voer, zelf insecten kweken, innovatief 



ondernemen en over oneerlijke concurrentie van 
buiten EU. 

- Rondleiding bij Boerderijwinkel "in 't Anker" Mariët 
laat hem de winkel zien waar ze vlees van eigen 
runderen, scharrelvarkensvlees, kaas, eieren, uien, 
aardappelen enz. verkopen. Rinus vertelt hem over 
de verschillende gewassen die ze kweken. Ook een gesprek over het zojuist 
genomen besluit van de Europese commissie Brussel om de kiemremmer 
MH voor uien de komende tien jaar goed te keuren 

Het was voor ons een interessante maar vooral ook een leuke dag. Dank aan 
een ieder die hieraan heeft bijgedragen. 

Een kort interview met Milos Labovic over zijn functie is te zien op: https://
youtu.be/w46-CcYb_dI   

Naam boek Milos Labovic: EU superlobby, winnen in Brussel.

https://youtu.be/w46-CcYb_dI
https://youtu.be/w46-CcYb_dI




En de winnaar is… 

4 tot en met 7 jaar 
Hieronder zie je plaatjes van een kok, een dokter, een juffrouw en een baby. 
Weet jij welk plaatje erbij hoort? Trek een lijn tussen alles wat bij elkaar hoort 
(gebruik verschillende kleurtjes). Zet een kruis door het plaatje dat over blijft. 

Als je mee wilt dingen naar het prijsje, zorg dan dat je de oplossing uiterlijk 
woensdag 1 november hebt ingeleverd. Haal dit blad uit de dorpskrant (kopie 
mag ook), vul alles in en doe het in de bus op Boomweidelaan 69. Succes! 

Naam: 
Adres: 
Leeftijd:



SHM 

Terugblik Schoorse Herfstmarkt 16 september 2017 
De weersverwachtingen voorspelden niet veel goeds maar op zich mogen we niet 
klagen. Het blijft natuurlijk een herfstmarkt. We hebben de hele dag de boel redelijk 
droog kunnen houden met toch ook een redelijk aantal bezoekers. Dit bleek wel uit het 
feit dat er voor de theetuin met spoed extra taarten werden gebakken en de frietboerin 
half  de middag al door de hamburgers heen was. 

We hebben aardig wat complimenten gekregen dat de inzet vanuit het dorp zo groot is 
op onze markt, alle verenigingen en de theetuin die volledig draaien op vrijwilligers 
geeft een andere sfeer dan wanneer commercie het hoofddoel is. 

Aan het eind van de middag was de markt door een plensbui wel redelijk abrupt 
afgelopen maar daardoor was tijd genoeg om ’s avonds al dan niet verkleed in het 
dorpshuis aan te komen voor een zeer geslaagde feestavond. We hebben gemerkt dat 
zowel overdag als ’s avonds een mooie gelegenheid is voor nieuwe bewoners om eens 
kennis te maken met dorpsgenoten en één van hen heeft zich al spontaan aangemeld 
als vrijwilliger voor volgend jaar. Top, bedankt!  

We willen natuurlijk ook alle vrijwilligers van dit jaar bedanken voor hun inzet. Zonder 
jullie is het niet te doen. Dit geldt ook voor alle sponsoren, jullie ook bedankt! 

Volgend jaar is de 35e Schoorse Herfstmarkt, wij gaan er alles aan doen om er een 
extra groot feest van te maken! 

Tot volgend jaar! 

Patrick Leendertse, Marco Carper, Jacco Stevense en Léon Jansen.



Nieuws van de dorpsraad 

Net als u heeft ook de dorpsraad vakantie gevierd en 
de batterij opgeladen. Onze eerstvolgende 
vergadering is 19 september. Fris en fruitig gaan we 
weer aan de slag met een agenda vol Schoorse onderwerpen!  

Toekomstvisie Schore 

Er ligt een eerste concept toekomstvisie waar de dorpsraad zich over mag 
buigen! De input van de 2 brainstormsessies met een groep Schoorse 
visionairs en de resultaten van de enquête hebben waardevolle informatie 
opgeleverd. Een rapport met de resultaten van de enquête is nog altijd terug 
te vinden op onze website onder het kopje “Downloads”. We hopen op korte 
termijn weer de hulp te mogen inschakelen van de groep visionairs die graag 
meedenkt over de toekomst van Schore.  

Dorpshuis Schore 

We zijn nog steeds in gesprek met de gemeente en Optisport over het 
dorpshuis. Een aantal betrokken Schorenaren onderzoekt samen met ons en 
de gemeente de mogelijkheden. Voorlopig blijft Optisport de uitbater van het 
dorpshuis, totdat we een oplossing voor de langere termijn hebben kunnen 
vinden. 

Blijf op de hoogte! 

Volg ons op Facebook, Twitter en Instagram. En kijk ook eens op onze 
vernieuwde website www.hartvoorschore.nl Tussen het andere werk door zijn 
we deze aan het aanvullen en verbeteren. Valt u iets op? Laat het ons weten!  

http://www.hartvoorschore.nl


AMBITIEUZE DORPSRAAD ZOEKT 
ENTHOUSIASTELINGEN! 

Wat doen we? 
Officieel is de dorpsraad een schakel tussen gemeente 
en dorp met als doel de leefbaarheid te optimaliseren en de gemeenschaps- 
en samenlevingsgedachte te stimuleren. In de praktijk doen we van alles: van 
de promotie van Schore (je ziet ons nu ook veel online) en organisatie van 
activiteiten als NLdoet tot het realiseren van een toekomstvisie voor Schore. 
En we hebben nog zo veel leuke plannen. Bijvoorbeeld een Schoorse 
ondernemersavond, want er staan ruim 50 bedrijven geregistreerd in Schore! 
Maar we zijn ook op zoek naar wat er nodig is om fijn oud te worden in 
Schore. Word je al enthousiast?  

Is het veel werk? 
Vele handen maken licht werk! We verdelen de taken duidelijk en helpen 
elkaar in tijden van drukte. We vergaderen om de 6 weken zo’n 2 uur en 
drinken daarna vaak nog een borrel. Het is vrijwilligerswerk dat we allemaal 
naast onze betaalde werkzaamheden moeten kunnen doen.  

Wie zitten er nu in? 
De dorpsraad bestaat momenteel uit: Lisette Booij (voorzitter), Sebastiaan 
Chamuleau (penningmeester), Irna Rijk - de Jager (secretaris), Sandra 
Aagenborg, Anita van der Jagt en Romy Leendertse. Onze bijeenkomsten zijn 
functioneel maar ook gezellig.  

Interesse? 
Laat het ons weten! Stuur ons een mailtje of bel voor meer informatie met 
Lisette (0612562170).  

Wat kun jij voor Schore betekenen? 
Heeft u ideeën hoe we Schore op de kaart en aantrekkelijk kunnen houden? 
We horen ze graag! Spreek ons aan of mail naar dorpsraad@hartvoorschore.nl 

De brainstormsessies mooi in beeld gebracht door dorpsraadslid Sandra. 
Heeft u nog suggesties? Geef ze door aan de dorpsraad! 

mailto:dorpsraad@hartvoorschore.nl




Repair Café 

Weggooien kan altijd nog 
Als iets kapot is, gooi je het weg. Toch? Om eerlijk te zijn: ik meestal wel. Want 
ofwel ik heb geen zin of kennis genoeg om het zelf te repareren, ofwel staan 
de kosten van een reparatie niet in verhouding tot het artikel. Dan koop ik wel 
een nieuwe… Na mijn bezoek aan het repair café in het dorpshuis, vrijdag 15 
september, denk ik daar toch iets anders over. 

Bij binnenkomst werd ik 
welkom geheten door 
Marian Rootsaert. Zij 
verzocht mij een 
reparatieformuliertje in te 
vullen en aan de hand 
daarvan werd mij één van de 
vrijwilligers toegewezen. In 
Schore werken er drie. Tanny 
Almekinders doet allerhande 
herstelwerkzaamheden met 
naald en draad. Naaimachine 
staat klaar. Nu was ze bezig met het inzetten van een nieuwe rits in een tent. 
Maar ook voor het repareren van een kledingstuk of bijvoorbeeld het korter 
maken van een broek kan men bij haar terecht. 
Verderop waren Frans Meijaard en Peter Brokamp bezig met een 
decoupeerzaag en een klein handmachientje. Beide apparaten weigerden 
dienst. De zaag werd gerepareerd. Het probleem bij de andere machine 
bleek, na doormeten van de bedrading, te zitten in de printplaat, die niet 
hersteld kon worden. Peter: “We kunnen helaas niet altijd alles repareren.” 
Wat me opviel bij de heren is dat zij hun kennis (elektrisch, techniek, 
computer) combineren en elkaar aanvullen. Het is mooi te zien dat de ‘klant’ 
tevreden weggaat met een gerepareerd product en dat het aan de andere 
kant voldoening geeft bij de vrijwilligers. Frans: “Ik heb eens een TV 
gerepareerd en toen ik daarna die mevrouw tegenkwam riep ze: “Hij doet het 
nog hoor!” Dat is dan leuk om te horen.” 



Het repair café wordt 2 x per jaar 
gehouden in het dorpshuis Schore 
(en Kapelle en Wemeldinge). Iets 
ter reparatie aanbieden bij het 
repair café is in beginsel gratis al 
wordt de vrijwillige bijdrage zeer 
op prijs gesteld. Het is de 
bedoeling dat ‘de klant’ alles wat 
nodig is voor de reparatie en 
controle van de werking, zelf 

meeneemt. Denk aan oplader, videoband, rits en garen etc. En het is 
belangrijk dat men beseft dat aanbieden op eigen risico is, dat je soms even 
op je beurt moet wachten en dat reparatie niet altijd mogelijk is. 
Los van het feit dat het repair café goed is voor het milieu, heeft het ook een 
sociale functie. Het is mogelijk een kopje koffie te drinken, mee te kijken om 
er en passant nog wat van op te steken of een praatje te maken met de 
andere bezoekers of vrijwilligers. Het is er ook gewoon gezellig, voor jong en 
oud! Het volgende repair café in Schore is in het voorjaar. Houd de 
aankondiging hiervan in de gaten (de Scheldepost, de Bevelander etc.) en 
probeer het eens uit. Want weggooien kan altijd nog!



En de winnaar is… 

8 tot en met 12 jaar 
Hieronder staan een zes foto’s. Het zijn close-ups van normale dingen die in 
veel huizen te vinden zijn. Zie jij wat het is? 

dit is een stukje van een     dit is een stukje van een    dit is een stukje van een 

______________________    ______________________   ______________________ 

dit is een stukje van een     dit is een stukje van een    dit is een stukje van een 

______________________    ______________________   ______________________ 

Als je mee wilt dingen naar het prijsje, zorg dan dat je de oplossing uiterlijk 
woensdag 1 november hebt ingeleverd. Haal dit blad uit de dorpskrant (kopie 
mag ook), vul alles in en doe het in de bus op Boomweidelaan 69. Succes! 

Naam: 
Adres: 
Leeftijd:



!ALERT|Schore 

Schore voegt groepen NOORD en CITY samen 
Nu, na ruim anderhalf jaar ervaring met !ALERT|Schore 
buurtWhatsapp denken we dat het beter is om Schore één 
buurtWhatsapp groep in plaats van twee te laten hebben. Alle deelnemers uit 
de groep Schore-noord zijn overgeplaatst naar de groep Schore-city. 

Toen we begonnen, was de technische maximale grootte van een Whatsapp 
groep 100 personen. Tevens was het professionele advies om een groep niet 
groter dan 50 personen te laten zijn voor het optimaal functioneren. In Schore 
wordt door een ieder serieus met !ALERT|Schore omgegaan, dus durven we 
een grotere groepsgrootte wel aan. 
Nu is ook de technische maximale grootte per groep 256 personen in plaats 
van 100 geworden. Groot genoeg dus voor alle ruim 100 deelnemers in 
Schore. Schore heeft 200 woningen, deelname in verhouding tot de woningen 
is dus 50%. Dat is een zeer goede dekking! Alle deelnemers bedankt! 
Aanmelden is uiteraard nog steeds mogelijk via dorpsraad@hartvoorschore.nl. 

HERHALING gebruik buurtWhatsapp:  
Bij verdachte situatie, maak gebruik van SAAR-methode: 

SIGNALEER, dus kijk goed, wat is de situatie? 

ALARMEER, bel 112 of politie 0900-8844 

APP, meld in de buurtwhatsapp wat er aan de hand is 

REAGEER, kijk bijvoorbeeld naar buiten of doe het buitenlicht aan

😀

mailto:dorpsraad@hartvoorschore.nl




Weet je nog, toen? 

In iedere editie kijken we met een kort item even terug naar het verleden. 
Hiervoor zijn inzendingen van de lezers van harte welkom! Iets over Schore, en 
dat kan in de vorm zijn van een foto, een anekdote, krantenknipsel… 

toneelgroep ‘Plattelandsvrouwen’ 1987 

Marian Rootsaert: Het stuk heette ‘Geloof  en bijgeloof ’. Aanvankelijk speelden we in 
het Dorpshuis voor eigen leden. Het jaar daarop ook in Wemeldinge en Yerseke. We 
reden dan met een aanhanger met onze oude meubels en attributen naar de locaties. 
Het was een geweldig succes en heel leuk om te doen. 

De krant schreef  er dit over (samenvatting): Hoogtepunt was het Kerstspel, opgevoerd 
door eigen leden van de Plattelandsvrouwen in Zeeuws dialect. Aan de hand van 
gegevens van 100 jaar geleden werd door 5 personen het stuk in elkaar gezet en 
gespeeld. Men bereikte de juiste sfeer, mede omdat in eigen dialect werd gesproken. De 
basistekst werd al spelende aangevuld waardoor een heel spontane spelvorm is bereikt. 
Verschillende oude kerstliederen waren opgenomen in de tekst en werden door de zaal 
meegezongen. De aankleding van het toneel en de spelers was ook aangepast en uit de 
tijd van 100 jaar geleden. Het was een geslaagde avond en er werd nog dagenlang over 
nagepraat.



En de winnaar is… 

Volwassenen puzzel 
Nu de dorpskrant niet meer op OBS de Tunnel gemaakt kan worden, hebben 
we onze adverteerders (en sponsors) hard nodig om de dorpskrant te kunnen 
bekostigen. Daarom brengen we met deze puzzel onze zeer gewaardeerde 
adverteerders eens extra onder de aandacht. Hieronder staan fragmenten uit 
de advertenties. Zoek de juiste ondernemer erbij, en zet de vette letter in het 
vakje achter het fragment. Achter elkaar is nu de oplossing te lezen. Ter 
controle: de goede oplossing staat in de volgende dorpskrant. Succes! 



Inzendingen: het hoe of wat 

Voor het maken van de dorpskrant is een redelijk beperkt budget 
beschikbaar en dus is er beperkt ruimte in de dorpskrant. Dat houdt in dat 
het niet altijd mogelijk is om iedere inzending te plaatsen. We proberen 
zoveel mogelijk verschillende soorten inzendingen te plaatsen, van 
verschillende personen. 
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 liefst even je naam en telefoonnummer / e-mail 
zodat we bij vragen contact op kunnen nemen.  
De dorpskrant wordt gemaakt op A4 formaat en pas voor het drukken 
verschaald naar A5. Opgemaakte inzendingen graag passend op breedte 
van A4. Van bestanden in PDF of JPEG blijft de opmaak als het goed is 
behouden (maar geheel kleiner i.v.m. verschalen). 
Losse afbeeldingen graag in PDF of JPEG. 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 van Boomweidelaan 69 mag natuurlijk ook altijd! 
Om de dorpskrant te kunnen 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 
Veronique 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: Veronique de Neef

Bijdragen voor de volgende dorpskrant uiterlijk inleveren op: 
vrijdag 10 november 2017
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