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Noodnummers en Buurt WhatsApp 

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

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

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

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

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

!ALERT|Schore - alleen bij noodgevallen 
De app van !ALERT|Schore is alleen bedoeld voor meldingen waarbij ook 
112 gebeld is. Op het moment zijn er 98 deelnemers. Aanmelden kan via 
dorpsraad@hartvoorschore.nl. 
Bij verdachte situatie, maak gebruik van SAAR-methode: 
SIGNALEER, dus kijk goed, wat is de situatie? / ALARMEER, bel 112 / APP, 
meld in de buurtwhatsapp wat er aan de hand is / REAGEER, kijk 
bijvoorbeeld naar buiten of doe het buitenlicht aan 

Iets minder ALERT Schore - van algemeen belang 
Voor meldingen die niet thuishoren in !ALERT|Schore maar wel 
voor meerdere mensen van belang kunnen zijn, hebben we de 
Iets minder ALERT Schore app. Op het moment zijn er 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.

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


Van de redactie 

Wanneer ik, terwijl ik dit stukje schrijf, over mijn leesbril heen naar buiten kijk, zie ik 
een stralende zon aan een strak blauwe lucht en zachtroze bloesem in onze bomen 
met daaromheen een wolkje ijverige bijtjes. Het diepe gebrom van de hommels 
wordt aangevuld met vrolijk gefluit van de vogels, die af en aan vliegen naar de 
vetbolletjes en ook alvast wat takjes verzamelen om hun nest mee te bouwen. Als ik 
het tijdsbeeld dat achterin deze dorpskrant staat even ‘vergeet’, zou ik zeggen dat 
het een hele mooie dag is. 

Dat tijdsbeeld achterin is, hoe kan het ook bijna anders in deze tijd, een opsomming 
waar flink wat ellendige zaken in staan. Dingen waar we collectief, op z’n zachtst 
gezegd, niet zo blij van worden.  

Voorin deze dorpskrant begin ik daarom graag positief door te kijken naar hoe 
mensen op allerlei manieren en op verschillende vlakken, bijdragen aan een 
mooiere, betere en leukere wereld.  

Ook hier in Schore. Bijvoorbeeld Leny en Baukje die de gehele opbrengst van hun 
verkoop op giro 555 hebben gestort - Jacolien, Saraij, Bertina, Maja en Veronique 
die als Oranjevereniging voor Koningsdag weer een mooi programma hebben 
bedacht (26 en 27 april) - de vrijwilligers van de zorgboerderij die de cliënten een zo 
fijn mogelijke dagbesteding bieden - Wouter, Marleen, Daan en Elly die met de 
dorpsvereniging weer een dorps-BBQ organiseren (noteer zaterdag 16 juli alvast in 
de agenda) - Franciëlla, Veronique, Angela en Linda die met de Schoremorries dit 
jaar weer heel wat leuks gaan organiseren voor de Schoorse jeugd - Daan die de 
marathon gaat lopen voor KWF (sponsors gezocht, zie verderop in deze 
dorpskrant)… Allemaal dingen waar we (hopelijk) wél blij van worden.  

Veel leesplezier! 

Vriendelijke groet, 

Xandra van der Knaap 

Op de voorkant: wijkagenten Ivo en Cor - eigen foto



Stalling
&

Self Storage

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

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

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

06- 510 586 66



Puzzelpagina 

Oplossing puzzel vorige dorpskrant 
De puzzel met de voorkanten van de dorpskrant had als uitkomst: engeltjes. 

Raadplaat (met dank aan Nico van der Meer voor de foto’s en het verhaal) 
Je zou het bijna niet meer herkennen, maar dit was eens een boot. Wie weet 
hoe het zit met dit wrak? 

Waar de foto van het wrak is genomen? 
Hoe heette de boot? 
Welk van de foto’s hieronder toont het 
wrak toen het nog een boot was? 
En hoe komt het zo, dat het wrak juist 
daar ligt, waar het ligt? 
Antwoorden verderop in deze 
dorpskrant 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

School in Beweging 

 

We vieren (vieringen) samen 

We vieren samen feesten en successen. We doen 

mee aan de pannenkoekendag, eten gezamenlijk 

tijdens de paasviering en zijn sportief tijdens de 

Koningsspelen.  

We zijn blij voor elkaar als iemand succes heeft 

en/of iets geleerd heeft. 

De veilige school! 

Samen leven door samen leren; 

Aandacht voor “ik en de ander” 

• Respect 

• Bekwaamheid 

• Eigenheid 

• Veelzijdigheid 

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

kind en waar in een kleinschalige setting kinderen goed onderwijs 

krijgen? Kom dan eens kennismaken op obs de Eendracht! 

 

Eendracht 3 

4417 CD Hansweert 

Bel: 0113-320090 om een afspraak te maken. 

Thematisch onderwijs 

Moderne geschiedenis is het thema waarover we hebben gewerkt tot 

de voorjaarsvakantie. We leerden over: burgers en stoommachines, 

wereldoorlogen, de tijd van opa en oma en hebben ervaren hoe er les 

gegeven werd in 1900.  

Altijd iets (leuks) te leren 

 

 

 



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

Nieuwtjes van de zorgboerderij 
We zijn alweer een paar maanden op weg in 2022. We hebben veel regen en 

wind gehad en we hebben daarom veel binnen activiteiten gedaan. We 

hebben veel geknutseld, spelletjes gedaan, gesport en allerlei klusjes 

uitgevoerd. Gelukkig wordt het buiten steeds lichter en komt de zon af en toe 

weer kijken. Dit jaar wordt een bijzonder jaar omdat Rust na Onrust in 2022 al 

weer 10 jaar bestaat, daarover leest u ook meer. Het gaat goed met onze 

dieren. De beide poesjes zijn gesteriliseerd en komen ook regelmatig buiten 

nu. We hebben ook een paar nieuwe parkieten die er vrolijk op los zingen. 

Heel gezellig!  

Wim en Heleen naar Australië 
Vanwege de coronamaatregelen konden Wim en Heleen lange tijd niet naar 

Australië om hun (klein)kinderen te bezoeken maar gelukkig zijn ze eind 

februari weer op het vliegtuig gestapt en hebben ze hen weer in hun armen 

kunnen sluiten, ook de pasgeboren tweeling Noah en Levi konden zij voor het 

eerst vasthouden en knuffelen. We wensen Wim, Heleen en hun 

(klein)kinderen met elkaar een mooie tijd toe in Australië. Chica, de hond gaat 

deze periode uit logeren, jullie zullen hem de komende tijd niet op Schore 

zien.  

 

Grote schoonmaak 

Op 14 maart houden we een grote schoonmaakdag op beide locaties. We 

gaan zorgen dat alles weer spic en span is en willen dit ieder jaar terug laten 

komen. Ook een aantal vrijwilligers helpen mee, met z’n allen kunnen we vast 

veel doen.  

10-jarig bestaan Rust na Onrust 
In 2022 bestaat Rust na Onrust 10 jaar. Misschien kunnen jullie je nog 

herinneren hoe we toen begonnen zijn. Wat is er in 10 jaar tijd veel veranderd! 



We hebben ontzettend veel cliënten mogen 

ontvangen op de zorgboerderij en hebben met 

elkaar veel meegemaakt. Dit 10-jarig bestaan 

willen we samen met personeel, cliënten, vrijwilligers en het dorp vieren. Op 9 

juli 2022 hopen we een open dag te houden waar iedereen welkom is. Hoe 

deze dag ingevuld gaat worden daar lezen jullie later meer over maar 

reserveer deze dag alvast in jullie agenda. We zien er naar uit!  

 

Themaweken 

Er staan weer een paar leuke themaweken gepland voor de komende weken. 

We gaan om te beginnen op wereldreis! De koffers staan klaar om ingepakt te 

worden en de vrolijk gekleurde vlaggenlijn met de vlaggen van verschillende 

landen hangt op. We gaan naar Engeland voor een high-tea, naar Kenia voor 

djembélessen en naar Frankrijk om de Eifeltoren te bezoeken. We eten 

heerlijke Belgische frieten en een lekkere Italiaanse pasta. We bekijken foto’s 

van verschillende reizen naar binnen- en buitenland en leren misschien een 

klein woordje Frans spreken.  

Er staat ook weer een dag op het programma dat we teruggaan in de tijd. Een 

leuke middag met Feest van herkenning, een dag boerendracht en heerlijke 

hapjes van vroeger. Denk bijvoorbeeld aan bloedworst of zure zult. Heeft u dat 

ook wel eens gegeten? 

 

COVID-19 

Helaas waren we genoodzaakt om 

vanwege de oplopende besmettingen 

ruim een week te sluiten. Het was erg 

leeg op de zorgboerderij en we 

hebben de bezoekers gemist. Wat 

waren we blij dat we weer open 

konden, gelukkig konden de meeste 

cliënten zonder al te grote 

gezondheidsproblemen weer gewoon 

naar de zorgboerderij komen.



 

 

 

 

 

 

 

 

 Koningsdag, het mag weer!  
 We maken er weer een gezellige dag van met z’n allen  

  

Na 2 jaar geen groot feest te hebben gehad met Koningsdag, mag het weer. Op 

woensdag 27 april 2022 hebben we weer een dag vol vertier. Als Oranjevereniging 

zouden we het leuk vinden als iedereen zijn huis feestelijk versiert.  

Ochtendprogramma voor de kinderen (0 t/m 12 jaar) 

Locatie:  Gymzaal in het Dorpshuis van Schore 

Tijdstip: 10:30 uur – 12:00 uur  

Activiteiten: Kinderprogramma (schminken, poppenkast, spelletjes en bingo) 

Lunch: 12:00 uur – 13:00 uur FRIETJES!!  

 

Middagprogramma (leeftijd 12+ dus ook volwassenen) 

Locatie: Dorpshuis (afhankelijk van het weer buiten of binnen) 

Tijdstip: 14:00 uur t/m 17:00 uur 

Activiteiten: Zeskamp, geef je groepje van 4 personen uiterlijk 3 dagen van te voren 

op bij Veronique de Neef: 06-12173900. 

 

17:00 uur Gratis broodjes hamburgers/frikandellen voor alle leden  

18:00 uur Puzzeltocht 

20:00 uur Verloting 

En aangezien we allemaal weer toe zijn aan een feestje, maar de meeste van 

ons donderdag weer gewoon moeten werken, doen we het  

Oranjefeest op dinsdag 26 april 2022 vanaf 20:00 uur! 

Omdat we er een knalfeest van willen maken vragen we een vrijwillige bijdrage ter 

plaatse! Dit wordt op prijs gesteld.  





Voorlopige uitslag gemeenteraadsverkiezingen Schore 



Korte kennismaking met wijkagent Cor - nieuwe collega van Ivo 
(tekst Xandra) 

Alhoewel, nieuw… In gesprek met 

Cor kom ik te weten dat Ivo en hij 

elkaar al een aardig tijdje kennen en 

ook al een eerder hebben 

samengewerkt. 

Na eerst een jaar in Goes te hebben 

gewerkt, heeft Cor in de periode 

2004 - 2021 op Schouwen-Duiveland 

gewerkt, waarvan een jaar of tien 

samen met Ivo. Cor heeft binnen de 

politie drie neventaken; de ME 

(landelijke inzet, één week per 

maand oproepbaar) en politie-biker (agent te fiets bij de horeca in Goes) en 

motoragent. 

Ivo’s vorige mede-wijkagent Mitchell is een leer-ervaringstraject op Zeeuws 

Vlaanderen gaan volgen. Zodoende kwam er een plekje vrij voor wijkagent in 

de gemeente Kapelle. Voor hoofdagent Cor Metske (42) een mooie kans om, 

ook in een leer-ervaringstraject, te kijken of het wijkagentschap iets voor hem 

is. Dat Ivo opnieuw zijn directe collega is, komt mooi uit. De twee agenten 

kennen elkaar immers goed, zitten met veel dingen op één lijn en zijn beide 

motoragenten. Volgens Cor is Ivo een prettige collega van wie je weet wat je 

aan hem hebt. 

Sinds januari 2022 werken Cor en Ivo dus weer direct samen, als wijkagenten 

in de gemeente Kapelle. Ze hebben vaak los van elkaar dienst, maar houden 

elkaar goed op de hoogte van wat er speelt. Als wijkagenten pakken zij taken 



op in de wijk, waarbij zij de mogelijkheid (en tijd) hebben net even wat dieper 

in bepaalde zaken te duiken. Bijvoorbeeld wanneer er een inbraak is geweest. 

De dienstdoende collega’s nemen de aangifte ter plaatse op. Later kunnen 

Cor en/of Ivo dan bijvoorbeeld nog kijken of er in de buurt camerabeelden 

zijn of nog wat doen aan voorlichting. Ook een stukje nazorg valt onder de 

taken van de wijkagenten. Bijvoorbeeld bij (herhaaldelijke) overlast van 

jongeren, burenruzies of verkeersoverlast; de dienstdoende collega’s gaan op 

een melding af en nemen de benodigde acties op zo’n moment. Cor en/of Ivo 

gaan dan later langs om met de betrokkenen te praten met als doel 

problemen in de toekomst te voorkomen. 

Het leer-ervaringstraject is ervoor bedoeld om te kijken of een bepaald deel 

van politiewerk (in dit geval dus wijkagent) iemand goed past. Na een jaar 

volgt een evaluatie. Mocht Cor het helemaal geweldig vinden, dan kan hij 

solliciteren op de functie. Het is overigens wel een open vacature; iedereen 

kan hierop solliciteren. Maar zover is het voorlopig nog niet. Eerst maar eens 

een jaartje leren en ervaren. Succes Cor en welkom in Schore!

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: 

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.  

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

de App Store

bron: decos.com



 Kinderfysiotherapie 
 

Problemen in de motoriek, achterstand of moeite met bepaalde
vaardigheden
Schrijfproblemen
Problemen met kleuren/knippen
Voorkeurshouding
Sensorische integratie
Orthopedische klachten
Houdingsproblematiek
Hoofdpijnklachten
Zwanger- & Mama fit
Programma; gelukkig gezond voor kinderen met obesitas, in
samenwerking met diëtiste Els Modderman 

Graag willen we jullie op de hoogte stellen dat we met twee
kinderfysiotherapeuten werkzaam zijn bij fysiotherapiepraktijk SaFyR in
Hansweert. 

We willen jullie laten weten wat wij precies doen en waarbij wij uw kinderen
kunnen ondersteunen.  

U kunt bij ons o.a. terecht voor de volgende klachten:

Meer informatie? 

 Bel dan 
0113-571679 

Eendracht 1E, Hansweert

Hansweert



Kleurplaat 

Kijk, een motoragent. Net als onze wijkagenten Ivo en Cor. Geef jij deze agent 
een mooi kleurtje? 

bron: www.vraaghetdepolitie.nl

16
3
27
-7

Van: Voor:
www.vraaghetdepolitie.nl





Pasen in de kerk van Schore 
(opgenomen op verzoek van en tekst door de kerkenraad) 

Diensten 
- Witte donderdag 14 april - aanvang 19.30 uur, viering 

Heilig Avondmaal 
- Goede Vrijdag 15 april - aanvang 19.30 uur 
- Pasen 17 april - aanvang 10.00 uur, m.m.v. Scheldegalm uit Hansweert 

In alle diensten gaat ds. De Haan voor en is Leonard Eversdijk de organist. 

Paasontbijt 
Na 2 jaar van afwezigheid willen we dit jaar op Paasmorgen weer gezamenlijk 
ontbijten. Zondag 17 april, aanvang 8.30 uur in  
‘d Ouwe Schoole, Boomweidelaan 44. 

Aanmelden graag uiterlijk donderdag 14 april bij 
de scriba, Leni Lepoeter (telefonisch 343 049 of 
via pghansweertschore@zeelandnet.nl). 

Iedereen van harte welkom!! 

E-mail info@poldermanberging.nl 

www.poldermanberging.nl

+31 (0) 113 - 381 550 

Hansweert

mailto:pghansweertschore@zeelandnet.nl


www.alberoscholen.nl

Welkom bij 
Albero scholen in Kapelle

O
og

 v
oo

r ta
lent, hart voor het kind

Oog voor talent, hart voor het kind

CBS ‘t Honk
www.hethonk.nl

Samen leven, samen leren

www.cbsdelinge.nl
Kindcentrum De Linge

Oog en hart voor kinderen

www.moolhoek.nl
OBS De Moolhoek

Samen leren

    Bewegen & 

Open & transparant

Positieve & veilige sfeer 

Samenwerken

Talentontwikkeling

Humor

Kindgericht

Goede sfeer

Met passie en aandacht werken we 
samen aan ontwikkeling

gezondheid



Pen en papier 

Daniël loopt voor KWF 

Hoi!  

Op 10 april doe ik mee aan de NN 

Marathon Rotterdam. Om mijn 

deelname extra betekenis te geven wil ik 

geld ophalen voor kankeronderzoek. Wil 

jij mij sponsoren? Dit is mijn 

actiepagina: https://acties.kwf.nl/fundraisers/danielvisser. Alle kleine beetjes 

helpen! Dankjewel. 

Groetjes, 

Daniël Visser 

                                                 

Openingstijden zijn elke vrijdag en zaterdagmiddag  
vanaf 16.30 uur tot 24.00 uur.  

U bent van harte welkom voor koffie/thee of een drankje en een hapje.  
Een vergadering, verjaardagsfeestje, bruiloft, een afscheidsbijeenkomst, etc, 

vraag het na bij Marleen Visser. 

U kunt haar bereiken via het telefoonnummer 06 24 99 64 54 
of mailen naar durpshart2021@gmail.com. 

Wijzigingen en bijzonderheden kunt u vinden op:  

www.hartvoorschore.nl/dorpshuis

In het dorpshuis “Durpshart” is het gezellig samenkomen!

https://acties.kwf.nl/fundraisers/danielvisser


 

 
 

We kunnen weer fijn samen spelen, elkaar beter leren 
kennen en er kunnen mooie vriendschappen ontstaan!  

 
Dit jaar staan er weer een aantal leuke activiteiten op het programma en we 

gaan ervan uit dat alles dit jaar ook weer door kan gaan. 

Zet de volgende data alvast in je agenda: 

Paaseieren zoeken  woensdag 13 april - 14:30 uur - sportveld 
     zonder inschrijving, voor 0 t/m 12 jaar 
     gratis voor kinderen van Schore 

Sportactiviteit   vrijdag 22 april - 19:15 uur - dorpshuis 
     zonder inschrijving, voor 9 t/m 16 jaar 
     gratis voor jeugd van Schore 
     sportkleding aan 

Buitenspeeldag   woensdag 8 juni 
     meer info volgt t.z.t. 

Verrassingsuitje  zaterdag 17 september 
     meer info volgt t.z.t. 

Halloween    zaterdag 29 oktober 
     meer info volgt t.z.t. 

Sinterklaas   zaterdag 26 november 
     meer info volgt t.z.t. 



Daarnaast willen wij nog een keer een oproep doen aan ouders in Schore om te 
komen helpen. Indien jullie alleen een specifieke dag kunnen helpen, is dit ook al 
fijn. We zijn nu met 4 ouders, die ook allemaal werken. De meeste hebben al 
oudere kinderen die niet meer deelnemen aan de activiteiten en zonder jullie 
hulp is het niet mogelijk om al deze leuke dingen te blijven doen. Dus het zou 
heel erg fijn zijn als jullie een berichtje kunnen doen 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 en Veronique) 

mailto:schoremorreis@hartvoorschore.nl


Fysiotherapie 
Yerseke - Hansweert

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

In onze praktijken bieden wij verschillende
behandelvormen aan:

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

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

Interesse of vragen? 

0113- 571679 ADMINISTRATIE@SAFYR.NL

WWW.SAFYR.NL 



Beste inwoners van Schore, 

Mijn naam is Yara de Koeijer en ben 21 jaar oud. Ik studeer de PABO aan de 
HZ University of Applied Sciences in Vlissingen. Momenteel zit ik in mijn derde 
leerjaar en volg ik de minor Creatieve Jeugd- en Gezinscoach. Tijdens deze 
minor loop ik stage bij de jongerenwerker van de gemeente Kapelle. Vanuit de 
gemeente is mij gevraagd of ik mij bezig wil houden met de jongeren van 
Schore. Ik zal mij vooral richten op de leeftijdscategorie van 9 tot 16 jaar.  

Ik zal regelmatig op vrijdagavond aanwezig zijn in het dorpshuis in Schore (’t 
Durpshart). Tijdens deze avond zal ik in gesprek gaan met de jongeren van 
Schore. Verder zal ik ook activiteiten doen met de jongeren, om hen beter te 
leren kennen en achter hun wensen en behoeften te komen. Daarna zal ik zelf 
ook wat grotere activiteiten gaan organiseren voor deze doelgroep. 

Bij de organisatie van deze avonden word ik geholpen door de Schoremorries. 
Verder zal ik ook veel contact hebben met Franciëlla, maar extra handen, 
ideeën of suggesties zijn natuurlijk altijd welkom! Hier sta ik dan ook altijd voor 
open en zou het mooi vinden om samen met de dorpsbewoners iets op te 
kunnen zetten voor de jongeren van Schore! 

Heeft u, na dit gelezen te hebben, nog vragen? Wilt u uw ideeën met mij delen 
of wilt u helpen bij de organisatie van een activiteit? Dan kunt u mij altijd 
aanspreken als ik op vrijdagavond aanwezig ben in het 
dorpshuis of kunt u mij mailen via het volgende 
e-mailadres jongerenwerker.schore@gmail.com. Ook 
zou u het kunnen delen met Franciëlla.  

Hopelijk kunnen we samen wat moois opzetten voor 
de jongeren van Schore en zie ik de jongeren snel in 
het dorpshuis! 

Met vriendelijke groet, 
Yara de Koeijer

mailto:jongerenwerker.schore@gmail.com




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 

139) 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 december, januari, februari en een stukje maart:  

tas gevonden, kerstvrouwtje enzo, nutridrink aangeboden, dorpshuis gesloten, 

gluhwein in dorpshuis, vraag over loterij, vuurwerkoverlast, VT-wonen bladen, 

kerstkaarten van kinderen, meisje vermist, vraag over dorpskrant, sponsoring 

marathon, steenwol, voetenbankje, zon komt op, oliebollen, vuurwerkoverlast 

vervelend voor honden, hard rijdend verkeer, Geocach kapot gemaakt, 

foutparkeerder, nieuwjaarswensen, waardering voor wonen in Schore, 

ommetje, wijkagenten, stenen aangeboden, meisje vermist, jumbo plaatjes, 

oppas gevraagd, baasjes voor katten gezocht, ophalen kerstbomen, 

waarschuwing filmpje, dorpshuis open voor afhalen, bankpas gevonden, 

welkom in Schore Leroy, nagels knippen huisdieren, afval in eigen kliko, 

schoonmaakster gezocht, bureau aangeboden, durpshap, verkeerd bezorgde 

post, dorpshuis als protest open en moet toch sluiten, sambal aangeboden, 

vogelgriep, stoelen aangeboden, hema punten gevraagd, vragen aan 

lijsttrekkers, durpshap, bankje bushalte, vandalisme skatebaan, koffer 

aangeboden, dorpshuis weer open, bankstel aangeboden, Ziva on the loose, 

melding positieve testen, Aldi zegels gevraagd, ontmoetingstafel, durpshap, 

floppy drive, dekentje gevonden, kitten gevraagd, Efteling zegels gevraagd, 



dorpshuis gesloten door corona, verschillende meubels aangeboden, 

voorraadblikken en broodbakmachine aangeboden, poppen aangeboden, 

dakdekker gevraagd, lucht kleurt oranje, cavia’s aangeboden, keitjes 

aangeboden, konijntje kwijt, openingstijden dorpshuis, Engels servies 

aangeboden, groen vogeltje gespot, wilgentakken, rotan stoel, tijdschriften 

fotografie aangeboden, durpshap, fietsendrager aangeboden, stroomstoring 

Steenweg, boodschappentassen aangeboden, mededeling bezorging 

ochtendkranten, vleeswarentrommeltje aangeboden, inzameling Oekraïne, 

paaseitjes te koop, Baukje en Leny verkopen huisvlijt voor giro 555, spreekuur 

Schore, komboor, vaas en haringen aangeboden, aankondiging buurt-BBQ, 

Katrien de eend gevonden, Karel nog zoek… 

Aanmelden voor de IETS MINDER ALERT Schore groep 

kan via deze link: aanmelden IETS MINDER ALERT Schore 

of scan de code.

Stiltehuis Peter Butler  Kitskinderseweg 1  Kapelle
(op de begraafplaats)

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

https://chat.whatsapp.com/J08lAXeiZKH2GlIXYHudqc


Nieuws van de dorpsraad 
(opgenomen op verzoek van dorpsraad, tekst door André Schrier) 

Trapleuning 
Sinds een aantal weken heeft het Waterschap Scheldestromen een trapleuning 
geplaatst aan de Kanaalweg tegenover de Haaimeet. Er waren namelijk 
bewoners die hierom hadden gevraagd omdat ze geen houvast hadden met 
het beklimmen van de trap en ’s winters leverde dit gevaarlijke situaties op. 

Bloembakken 
Binnenkort worden er 2 bloembakken afgeleverd door de gemeente Kapelle 
om het plein van het dorpshuis wat op te fleuren. De gemeente draagt zorg 
voor een geldelijke bijdrage om deze bloembakken met tuingrond te voorzien 
van beplanting. Tevens zal er een waterwagen regelmatig de bloembakken 
voorzien van water, zo ook de 2 bloembakken in de Haaimeet. 

Oversteek voor de bocht 
Diverse mensen, waaronder de zorgboerderij, hebben gevraagd om een 
oversteekplaats op de Kanaalweg voor de bocht te realiseren. De bestaande 
oversteekplaats naar de Vlakebrug levert namelijk gevaarlijke situaties op. 
Gemeente Kapelle gaat in overleg met het waterschap Scheldestromen om dit 
te realiseren. 

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! 

Dijkwelsestraat 9 - 4421 AE Kapelle 


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

Houtbouw

Betonwerk

Montage



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/ 

DECEMBER 2021 
De kindjes in Schore hebben in de afgelopen 

weken prachtige Kerstkaarten gemaakt!🎄 🌟 !
Deze week worden ze bezorgd bij 

verschillende inwoners van Schore om te laten 

weten dat er, ook in deze tijd, aan hen 

gedacht wordt!  

In verband met de lockdown kan het 

koffiemoment, georganiseerd door de 

welzijnsmedewerkers van de 

@gemeentekapelle, aanstaande donderdag helaas niet doorgaan. Houd 

onze social media kanalen in de gaten voor wanneer het volgende 

koffiemoment weer plaatsvindt!☕  

De dorpsraad van Schore wenst iedereen hele 

fijne, warme en gezellige feestdagen!🎄 🌟  

De december-editie van de dorpskrant is een 

aantal weken terug bij iedereen bezorgd, 

maar nu ook online te lezen via onze 

website! 👉  www.hartvoorschore.nl/

dorpskrant 

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


JANUARI 2021 
(ingekort) Op woensdag 16 maart aanstaande zijn de 

gemeenteraadsverkiezingen. Iedere partij heeft natuurlijk een algemeen 

programma, maar als inwoner van Schore ben je vast benieuwd naar hoe 

iedere partij zich in wil zetten voor Schore. Je hebt nu de kans om jouw 

vraag te stellen. Vanaf 11 februari zijn de antwoorden op de vragen te lezen 

op de website en via de social media kanalen van Schore. 

Gezocht stembureauleden! Voor de aankomende verkiezingen is de 

Gemeente Kapelle op zoek naar enthousiaste mensen die geïnteresseerd 

zijn in het zitting nemen op het stembureau tijdens de verkiezingsdag. 

Kijk voor meer informatie en aanmelden op 

hun website 👉  www.kapelle.nl/gezocht-

stembureauleden 

Het oude, roestige bankje in het bushok van de 

bushalte in Schore heeft plaatsgemaakt voor 

dit nieuwe bankje! Het ziet er weer netjes en 

verzorgd uit👌 》met dank aan de Gemeente 

Kapelle! 

FEBRUARI 2022 
(ingekort) Vandaag kunnen jullie lezen hoe de lijsttrekkers denken over de 

groenvoorziening in en om Schore!🌳 🌷 !Ze geven antwoord op de vraag: 

Schore is omringd door diverse voor het oog (en oor) minder fraaie 

projecten en objecten; Tennet met hoogspanningskabels, de scheepswerf, 

Vlaketunnel, Vlakebrug en straks de 

windmolens. Gaat jullie partij zich inzetten om 

e.e.a. (deels) te maskeren? 👉  

www.hartvoorschore.nl/post/lijsttrekkers-over-

groenvoorziening 

Het voorjaar hangt in de lucht!🌷  Het is weer 

tijd voor tulpen in huis, die je gewoon in 

Schore kunt halen bij 't Kievitsnest (Frisostraat). 

Fijne valentijnsdag!❤ 



(ingekort) Buurtteam Kapelle nodigt je weer 

van harte uit om een bakje koffie te komen 

drinken aan de ontmoetingstafel! ☕ Wanneer: 

donderdag 17 februari. De ontmoetingstafel is 

elke 3e donderdag van de maand. 

(ingekort) Vandaag kunnen jullie lezen hoe de 

lijsttrekkers denken over de 

speelgelegenheden in Schore! Ze geven 

antwoord op de vraag: 

"De aangelegde speelgelegenheden in Schore hebben aandacht nodig; 

het sportveld met de skatebaan achter de Boomweidelaan is nogal eens 

het decor van vandalisme en overlast en het kleine speeltuintje bij het 

'nieuwe' deel van de Boomweidelaan heeft na zo'n 20 jaar zijn beste tijd 

gehad. Gaat jullie partij hiermee aan de slag?" 

Lees de antwoorden via 👉  www.hartvoorschore.nl/post/lijsttrekkers-over-

speelgelegenheden 

MAART 2022 
❓ Heb je - als inwoner van Schore - vragen aan de Wijkagenten Kapelle of 

vragen op het gebied van wonen, zorg, welzijn en financiën? ➡  Kom dan 

op donderdagavond 10 maart van 19.00-20.30 uur naar het inloop 

spreekuur in het Dorpshuis Schore 't Durpshart. De wijkagenten en 

buurtteam Kapelle staan dan klaar om al je vragen te beantwoorden! Kom 

je ook? 

Vandaag kunnen jullie lezen hoe de lijsttrekkers denken over de 

verkeersveiligheid in Schore! Ze geven antwoord op de vraag: "De 

verkeersveiligheid in en om Schore laat te wensen over; slechte bestrating, 

onveilige fietsroutes en problemen met te snel rijdend verkeer. Gaat jullie 

partij deze problemen aanpakken?" Lees de antwoorden via 👉  

www.hartvoorschore.nl/post/lijsttrekkers-over-verkeersveiligheid. We 

wensen alle inwoners succes met het uitbrengen van een stem op 

woensdag 16 maart!✅   

http://www.hartvoorschore.nl/post/lijsttrekkers-over-speelgelegenheden
http://www.hartvoorschore.nl/post/lijsttrekkers-over-speelgelegenheden
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De bewogen dagen van Schore - deel 9a 
Schore en het kanaal 
door Bas Chamuleau 

Rectificatie 
Vorige keer schreef ik over de wegen rond en door Schore. 
Helaas  is daar een foutje ingeslopen. Er staat geschreven: 

!In 1906 heeft de Dorpsstraat (nu Frisostraat) een keienverharding. In 1915 
heeft de Dorpsstraat (Frisostraat) nog geen verharding”. Dit moest zijn: 

!In 1906 heeft de Dorpsstraat (nu Frisostraat) een grindverharding. In 1915 
heeft de Dorpsstraat nog geen bestrating”.  
Maar het verhaal laat geen twijfel mogelijk. 
Schore heeft niet alleen geprofiteerd van 
de wegen door Schore maar werd ook 
afgesloten door de wegen rond Schore. De 
grootste ingreep voor de gemeente 
Schore-Vlake was de aanleg van het Kanaal 
door Zuid-Beveland tussen 1852 en 1866. 
Dit zou leiden tot een tweedeling van de 
gemeente. 

Plannen voor een kanaal 
Het eerste plan voor de aanleg van een 
kanaal tussen de Ooster- en Westerschelde 
kwam van keizer Napoleon in1810. 
Ingenieur Schraver, Inspecteur Waterstaat, onderzocht in 1827, in opdracht 
van koning Willem I, wat de mogelijkheden waren van een kanaal westelijk van 
Kapelle en langs Kattendijke. Het bestuur van Goes was het daar niet mee 
eens en vroeg het kanaal langs Goes aan te leggen, maar als gevolg van de 
opstand van de Zuidelijke Nederlanden in 1830 verdween ook dit voorstel in 
de prullenbak.   
In Middelburg woonde sinds 1826 een waterbouwkundig aannemer Dirk 
Dronkers (1801-1881). Hij had tot 1824 ruime waterbouwkundige ervaring 
opgedaan bij Rijkswaterstaat. Daarna begon hij, samen met zijn broer Adriaan, 

Afb.1. kanaal door Zuid-Beveland  1864 
(bron: TMK)



een eigen aannemingsbedrijf. Ze hebben diverse nieuwe polders aangelegd. 
Adriaan stapte in 1827 uit het bedrijf. Hij trouwde en werd boer te Schore. 

Zeeland kende in die tijd een grote werkeloosheid. Nieuwe ontwikkelingen 
gingen Zeeland voorbij. Zeeland was een achtergebleven gebied. Toen er 
sprake was van een spoorweg tussen Amsterdam en Haarlem, zag Dirk 
Dronkers een kans deze ook naar Zeeland halen om zo uit het isolement te 
komen. Dirk ontwikkelde een plan om Middelburg met een spoorweg te 
verbinden met Brabant en Limburg. In 1839 richtte hij zich met zijn plannen tot 
koning Willem I.  

De Kreekrakdam 
In mijn onderzoek naar de aanleg van de twee Bathpolders (2012-2013) heb ik 
ook uitvoerig onderzoek gedaan naar de aanleg van het kanaal door Zuid-
Beveland. Deze twee zaken waren aan elkaar gekoppeld. Om een spoorweg 
tussen Brabant en Zeeland aan te leggen moest er een dam (de Kreekrakdam) 
worden aangelegd door het verdronken land van Zuid-Beveland.  

De Kreekrak (vaargeul tussen de Ooster- en Westerschelde) was de enige 
verbinding tussen Antwerpen en de Rijn. In het scheidingstraktaat uit 1839 
tussen Nederland en het afgescheiden België, was overeengekomen dat deze 
belangrijke vaargeul behouden moest blijven. België betaalde jaarlijks 
fl.400.000,- voor het onderhoud van deze vaarwegen in Nederland. In die tijd 
was het Kreekrak al nauwelijks te bevaren als gevolg van verzanding. De 
vrachtzeilschepen van toen moesten soms acht dagen bij Bath liggen wachten 
op een goed tij en gunstige wind om door te kunnen varen. In Dronkers plan 
uit 1839 was nog een brug voorzien over de vaargeul van de Kreekrak. 

Aanleg kanaal 
Dronkers kreeg uiteindelijk in 1849 een concessie  voor de aanleg van de 1

dammen maar moest eerst een kanaal aanleggen door Zuid-Beveland (tussen 
Hansweert en Wemeldinge). Na veel getreuzel in Den Haag en telkens nieuwe 
voorwaarden en aanvullende concessies kwam het erop neer dat in 1852 een 
combinatie van een Engelse, een Belgische en een Nederlandse maatschappij 

 Overeenkomst1



(“De Nederlandse Maatschap tot het indijken van de op- en aanwassen in de 
Oosterschelde”), de benodigde geldelijke middelen bijeenbracht. Hierin werd 
de door Dronkers verkregen concessie ondergebracht. De directie van deze 
maatschappij zetelde in Londen. 
De Engelsen brachten het grootste kapitaal bijeen en namen het voortouw. Zij 
begonnen vanaf 1 juli 1852 met de werkzaamheden aan het kanaal. 
Gelijktijdig werden tegen de Reigersbergsepolder (bij Rilland-Bath) nieuwe 
polders aangelegd. Deze moesten geld opbrengen om de aandeelhouders te 
kunnen uitbetalen en het werk aan het kanaal te financieren. 

We moeten ons voorstellen dat het graven van het kanaal volledig met de 
hand gebeurde. Voor vervoer van grond werden lorries  ingezet die getrokken 2

werden door paarden. Maar vanwege de werkgelegenheid-voorwaarden die 
voor het project golden mochten er geen (stoom-)machines worden ingezet. 
Ook niet als bemaling voor de aanleg van de sluizen. Alles gebeurde volledig 

 Klein niet-aangedreven railvoertuig bestemd voor goederenvervoer op industriële of agrarische 2

(smal)spoorlijnen.

Afb.2 graven was handwerk (bron Brusse e.a. 2005)



op mensen- en paardenkracht. En dan te weten dat juist Engeland zeer 
voorop liep in de mechanisatie van bedrijven en vervoer. Dit heeft zeker ook 
meegespeeld in de problemen waarin het project belandde. Dronkers trok 
zich in 1852 terug uit het project omdat de Engelsen de bedijkingswerken bij 
Bath naar zijn inzicht verkeerd aanpakten. Later zou, uit de regelmatig 
voorkomende dijkbreuken van de nieuwe polders, blijken dat hij gelijk had. 

Stagnatie 
De kanaalwerken werden vertraagd omdat er onvoldoende kapitaal was. 
Slechts een handjevol arbeiders werkten aan het graven van het kanaal, terwijl 
de aanleg van de sluizen stil kwam te liggen. Op 12 september 1857 werd 
gemeld dat de werken aan het kanaal waren gestaakt. Hierdoor was de 
oplevering van het kanaal onzeker geworden. De Nederlandse staat stelde de 
Engelse directie van de maatschappij in gebreken voor het niet nakomen van 
de voorwaarden van de overeenkomst. De maatschappij voerde aan dat de 
onteigening van de gronden ten behoeve van het kanaal door onwillige 
landeigenaren werd opgehouden en daardoor niet tijdig kon worden 
afgerond. Dit bezwaar werd ongegrond verklaard. 

In augustus 1858 sommeerde de staat de Engelse directie het kanaal en de 
daartoe behorende werken, uiterlijk 1 januari 1859 geheel aan de 
Nederlandse staat in eigendom over te dragen. Bij in gebreke blijven hiervan 
zou de gehele overeenkomst en de uitgifte in erfpacht van de polders bij Bath 
vervallen, zonder dat de maatschappij enige vergoeding zou kunnen vorderen. 
Omdat de maatschappij niet kon voldoen aan de opleveringsdatum van 1 
januari 1859, gingen zij akkoord en behielden zij alleen de twee 
verliesgevende Bathpolders. 

Wordt vervolgd… 
Volgende keer lezen we over hoe het kanaal uiteindelijk toch werd 
gerealiseerd. 

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



Oplossing puzzel 

Waar de foto van het wrak is genomen? - Voorhaven Hansweert 
Hoe heette de boot? - James A. Duffy 
Welk van de foto’s hieronder toont het wrak toen het nog een boot was? - 
Foto linksonder 
En hoe komt het zo, dat het wrak juist daar ligt, waar het ligt? - Lees 
hieronder het verhaal van Nico van der Meer 





Tijdsbeeld 

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

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

Bijdragen voor de volgende dorpskrant uiterlijk inleveren op: 
vrijdag 10 juni 2022

na negen maanden eindelijk nieuwe regering Nederland opnieuw in volledige 
lockdown grote snoeibeurt kerktuin Schore Peter Wright wereldkampioen darts nieuw 
bankje bushokje Schore  stijging gasprijzen protest Canadese truckers 

meeste coranamaatregelen opgeheven ongeluk klaphamer Desmond Tutu (90) 
overleden durpshap op vrijdag en zaterdag in dorpshuis Schore succes Rusland 
valt Oekraïne binnen  de nacht staat op Meat Loaf (74) overleden  
transplantatie varkenshart in mens €1000 STAP-budget leuning bij trap 

over de dijk naar kanaal  recordhoogte benzineprijs gijzeling Apple store 
Seasun kleurt lucht oranje sancties Rusland stormen Corrie, Dudley, 

Eunice en Franklin  Marokkaanse kleuter Rayan na vijf dagen in put overleden 
lijsttrekkers beantwoorden vragen uit Schore overstromingen Australië 
grensoverschrijdend gedrag bij The Voice, en in de sport, en in de politiek…
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