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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 126 
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 

Vlak voor ik wilde beginnen met het maken van de dorpskrant, had ik een wat 

onhandige actie met een venijnige pijn in één van mijn vingers als gevolg. Al 

na een kwartiertje negen-vinger-blind typen kwam ik tot de conclusie dat het 

‘m niet ging worden; te pijnlijk, te langzaam en te veel typefouten.  

En dus heb ik een oproepje gedaan voor hulp bij het maken van deze 

dorpskrant, zodat ie nog op tijd voor kerst klaar zou zijn. Gelukkig heb ik die 

hulp gekregen: Anita, Lennart, Mireille, Nicole, Rima, Robbin en Rosie boden 

aan één of meerdere delen voor hun rekening te nemen. Echt top! Heel erg 

bedankt allemaal!! 

Met vereende krachten is het een dorpskrant geworden zoals altijd. Met, naast 

eenmalige bijdragen, vertrouwde zaken zoals nieuws vanuit de kerk, 

Schoremorries en Bewogen dagen. Maar de dorpskrant ziet er dit keer wel wat 

anders uit dan anders; verschillende lettertypen, geclusterde advertenties en 

foto’s, allerhande schrijfstijlen enzovoorts. Een wat minder strak geheel dus 

dan normaal. 

En toch vind ik het een heel geslaagde dorpskrant… Omdat hij is gemaakt 

met hulp van reddende engeltjes. 

Ik wens iedereen heel gezellige feestdagen en veel leesplezier! 

Vriendelijke groet, 

Xandra van der Knaap 

Op de voorkant: 1e openbare laadpaal Schore - eigen foto



  
 
 
 

Terugblik:  
Op 29 oktober was het weer zo ver… Griezelen in het dorp… Halloween! De 10 
snoephuizen hebben er weer een spannend feest van gemaakt. Dit jaar was het 
verzamelen in het “nieuwe” dorpshuis. Hier werd er een verhaal verteld over een 
vermist meisje die gezocht moest worden in het dorp. Elk snoephuis had weer een 
nieuwe aanwijzing om zo uiteindelijk bij het meisje in de speeltuin te komen. 
Onderweg kwamen we spoken, griezels, heksen en versierde huizen tegen. Uiteindelijk 
hadden de kinderen weer een flinke buit snoep binnen gehaald! 
En iedereen heeft het meisje terug gevonden, goed gedaan! 
 
Ongeveer 1 maand later was het alweer feest. Dit jaar kwamen Sinterklaas en de 
pieten weer naar Schore. De pietjes kwamen langs de huizen waarbij je pepernoten 
kon winnen. De pieten: meisjespiet, stuntpiet, opa piet en pietje hebben de kou 
getrotseerd en weer veel kinderen blij kunnen maken. De pieten nodigden de kinderen 
per gezin uit om naar het dorpshuis te komen, waar Sinterklaas en slaappiet aan het 
wachten waren met een cadeautje! Alle kindjes konden een tijdje met Sinterklaas 
praten en van alles aan hem vragen. Het was weer een groot succes.  
 
De kinderen hebben ook een knutseltas meegekregen om kerstkaartjes te maken voor 
eenzame mensen in Schore en omstreken. Deze mogen worden ingeleverd voor 15 
december bij Franciëlla, Langstraat 6.  

 
In de volgende dorpskrant zal het nieuwe programma voor 2022 bekend gemaakt 
worden. Momenteel dienen we natuurlijk nog rekening te houden met Covid-19. Maar 
eigen inbreng en leuke ideeën zijn altijd welkom. Deze mogen worden verstuurd naar 
schoremorries@hartvoorschore.nl.  

 
Wij wensen iedereen alvast hele fijne feestdagen en een gezellig en gezond 
Nieuwjaar!  

 
Groetjes, 

De Schoremorries 



Vakmanschap in Vers

koop je bij de
BETER BROOD

ECHTE BAKKER

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

Vroonland
De EcEE htcc ett Bakker



De ontwikkeling van de wegen, spoorweg en kanaal hebben grote invloed 
gehad op het dorp Schore. Hier wil ik een beeld schetsen hoe de 
ontwikkeling hiervan geweest is. 

In aflevering 6 over “De ontwikkeling van het dorp Schore” heb ik al wat 
verteld over het ontstaan van het dorp op de kruising van wegen. We 
moeten ons hierbij indenken dat de eerste aanzet tot de vorming van het 
dorp al plaatsvond toen er nog geen dijken lagen. De veelgebruikte paden 
in het schorlandschap vormden de eerste wegen die vroege 
nederzettingen met elkaar verbonden. Op de kruising van deze paden 
verrezen boerderijtjes op aangelegde verhogingen. De woonhoogten 
breiden zich uit tot een dorpsterp zoals we die nu nog kunnen herkennen. 
De kruisende wegen vinden we terug in de huidige Frisostraat, de 
Langstraat, de Steenweg en de Haaimeet. 
Van een kanaal, een rijksweg en een spoorweg was tot 1850 nog geen 
sprake. Alle verkeer van oost naar west ging door het dorp Schore. 

(afb.1 Schore rond 1650, Visscher-Roman) 

Schore is al vroeg een belangrijk knooppunt geweest binnen het 
wegennetwerk door Zuid Beveland. Dat bracht niet alleen economische 
groei met zich mee, maar doorsneed de gemeente Schore  waardoor het 
besturen werd bemoeilijkt.  

Als vanaf  1852 het kanaal door Zuid-Beveland wordt gegraven wordt de 
gemeente Schore-Vlake verdeeld in een oostelijk en westelijk deel, 
waarbij Vlake en Schore van elkaar gescheiden worden. De Schorebrug in 
de Schoorsezouteweg (Haaimeet) over het kanaal was de enige 
verbinding tussen het bestuurscentrum Schore en het oostelijk deel van 
de gemeente. Direct na de aanleg van het kanaal volgde de aanleg van de 
spoorlijn die de gemeente verdeelde in een noordelijk en zuidelijk deel 



waarbij Vlake ook hier weer werd gescheiden van Schore. Bestuurlijk was 
dit een groot probleem om de bewoners te kunnen bereiken en deze te 
betrekken bij het gemeentebestuur van Schore. Dit waren in de laat 19e 
eeuw  ruimtelijke ingrijpende structuren binnen de gemeente Schore die 
een belemmering  vormden voor een goed functionerend 
gemeentebestuur. Tijdens de 20e eeuw werd Schore nog enkele keren 
getroffen door ruimtelijke structuren die de gemeente  doorsneden. 

(afb.2. Schorebrug uit: De gemeente Kapelle van 1900 tot nu). 

Rond 1900 zijn er nog maar weinig wegen met een verharding. Bij enkele 
hoofdwegen en dorpskernen zijn de straten van kei-verharding voorzien. 
De overige wegen zijn voornamelijk van zand of een kleidek. Slechts 
enkele hebben een grindlaag. In de oude wegnamen komen we dit nog 
tegen, zoals de Zandweg, de Schoorsezandweg, de Grindweg, de 
Steenweg, etc. 
In 1906 heeft de Dorpsstraat (nu Frisostraat) een keienverharding. In 1915 
heeft de Dorpsstraat (Frisostraat) nog geen verharding.  
Op een foto van het “Kerkplein “ (toen Hoofdstraat genoemd) uit 1910 
lijkt deze met grind te zijn verhard. In 1919 heeft de Steenweg nog geen 
verharding. In 1925 heeft de Haaimeet aansluitend aan de Hoofdstraat 
(nu het Nieuwe Kerkplein) een bestrating, het overige deel van de 
Haaimeet/Schoorse Zouteweg is nog onverhard of van een grindlaag 
voorzien. Het “Kerkplein” heeft in 1926 een bestrating gekregen. 1 

1 Barth A. en Moerland L.; 1994: De gemeente Kapelle van 1900 tot nu. Hulst. 



 (afb.3. Rijksweg ca 1915. Hist. Atlas Zeeland). 

Met de komst van de auto steeg de behoefte aan meer rechtstreekse 
wegverbindingen. Vanaf het dorp Kapelle liep in 1915 de “nieuwe” weg 
door Biezelinge naar de Smokkelhoek, vandaar ging deze door de 
Molenweg en de Schoorsezandweg naar Schore. Door Schore liep de 
verkeersweg via de Dorpstraat (Frisostraat-Nieuwe Kerkplein) en de 
Schoorsezouteweg (Haaimeet) over  de Schorebrug richting Kruiningen. 
Schore kon daarvan profiteren. Eerst was het dorp sterk afhankelijk van 
de kwakkelende landbouw, maar nu kon het na de aanleg van het kanaal 
weer opleven als pleisterplaats van doortrekkend  rijverkeer. 

(afb.4. Rijkswegplan vanaf Schorebrug uit 1929). 



De ontwikkelingen rond de Rijkswegen volgen elkaar in snel tempo op. 
Het rijk gaf in 1926 haar goedkeuring aan het verbeteren van de rijksweg 
door Zuid-Beveland. 
Begonnen werd met het verbeteren van de bestaande rijksweg van het 
westen naar het oosten in Zuid-Beveland. 
Ten oosten van Kapelle werd de Rijksweg verbeterd door de afronding 
van enkele bochten. Van Kapelle tot de Kreekrakdam kwam een geheel 
nieuwe weg van ongeveer 20 km lang. De weg kruiste de spoorweg tussen 
Kapelle en Biezelinge (Biezelingsestraat-Noordstraat). Verder liep deze 
langs Biezelinge en Schore over de Schorebrug langs Kruiningen en 
Krabbendijke en verder. De kosten hiervan werden geraamd op 1 miljoen 
gulden. Van sloot tot sloot kreeg de weg een breedte van 14 meter met 
een verhardingsbreedte van 6 tot 7 meter. Bij de aanleg is gedeeltelijk 
gebruik gemaakt van bestaande wegen die daarvoor werden aangepast. 
Bestaande wegen in eigendom van gemeenten en waterschap werden 
door het rijk overgenomen. 

Al spoedig na de verbeteringen aan de Rijksweg door Zuid-Beveland is de 
Schorebrug en het dorp Schore het knelpunt  voor het toenemende auto 
verkeer.  

(Afb.5. aan te leggen wegvak in 1937. Uit www.krantenbankzeeland.nl ) 

Er  werd een nieuwe verkeersbrug naast de spoorbrug over het kanaal 
ontworpen. Dit betekende voor Schore dat de verbinding tussen de 
diverse delen van de gemeente nog verslechterde.  
Vanaf 1936 werden tussen Kapelle en Kruiningen werken uitgevoerd om 
de Rijksweg over de nieuw te bouwen verkeersbrug over het kanaal te 
voeren.  



Op 15 oktober 1938 werden de nieuwe hooggelegen (Vlake-)brug over 
het kanaal door Zuid-Beveland en het weggedeelte vanaf Kruiningen, 
geopend. In 1939 volgde de aanleg van het nieuwe weggedeelte van het 
kanaal tot Biezelinge. Hier sloot de oude rijksweg (Smokkelhoekweg) naar 
Kapelle weer aan. Het nieuwe wegvak met een lengte van ongeveer 5 km 
kruiste de spoorlijn Vlissingen-Roosendaal met een viaduct nabij 
Kloetinge. Met het gereedkomen van dit wegvak werd een nieuwe 
verbinding tussen Kruiningen en Goes gerealiseerd.  Maar Schore kwam 
hiermee nog meer in een isolement. 

Op 10 mei 1940 vielen de Duitsers ons land binnen. Tot een officiële 
opening van de nieuwe Rijksweg is het nooit meer gekomen. De 
Vlakebrug werd opgeblazen om de opmars van de Duitsers te stuiten. Ook 
dit had weer grote gevolgen voor het dorp Schore en de bewoners. 

In de jaren 60 van de vorige eeuw bleek de Rijksweg door Zuid- Beveland 
onvoldoende capaciteit te bezitten. Met het toenemend vracht- en 
recreatie verkeer veroorzaakte dit grote files. Ook het vele verkeer door 
Goes werd een groot probleem. De Vlakebrug was een obstakel, omdat 
deze vrij smalle brug geregeld voor het scheepvaartverkeer moest worden 
geopend. Ook het langzame verkeer op de Rijksweg was een grote 
belemmering voor een goede doorstroming van het verkeer. Een 
autosnelweg moest hierin een oplossing brengen. Hiermee werd in 1971 
een begin gemaakt waarbij het deel  van de autoweg tussen Kapelle en 
Kruiningen werd getemporiseerd om de plannen voor ondertunneling van 
het kanaal bij Schore verder uit te werken.  
Door de aanleg van de nieuwe autosnelweg langs Schore werd de 
Molenweg voor doorgaand verkeer afgesloten. Ook was er voor Schore 
een nieuwe ontsluitingsweg noodzakelijk zuidelijk van de nieuwe rijksweg. 
Deze en andere infrastructurele werken zouden Schore en haar bewoners 
nog lang in beroering houden.  



(afb.6. aanvang bouw Vlaketunnel) 

In 1972 vond de aanbesteding plaats van de Vlaketunnel onderdoor het 
Kanaal van Zuid-Beveland. De tunnelwerken starten in juli 1972.  Deze 
moest  het snelverkeer door Zuid-Beveland het kanaal obstakel vrij laten 
kruisen. De geplande nieuwe autosnelweg werd later hierop aangesloten. 
Rijksweg 58 was een van de eerste rijkswegen die met de computer 
berekend is. Dit leverde in de voorbereiding een tijdwinst van 4 maanden 
op. De Vlaketunnel , met een gesloten deel van 290 meter lang, werd in 
1975 feestelijk geopend. Maar Schore zat met de brokken. Veel 
gebouwen in Schore waren, door de grondwaterstand verlaging voor de 
bouwput van de tunnel, verzakt en beschadigd. Alle eigenaren van 
beschadigde gebouwen werden door het Rijks schadeloos gesteld.   

In 2010 kwam plotseling de oostelijke op- en afrit van de tunnel omhoog. 
Deze was door wisseling van de waterdruk van de ondersteunende palen 
getild. De trekankers die de betonvloer op zijn plaats moest houden 
waren losgekomen. Het was noodzakelijk de beide toe- en afritten van de 
tunnel te herstellen en daarvoor nieuwe trekpalen hieronder aan te 
brengen. In Schore is grote onrust ontstaan als blijkt dat Rijkswaterstaat  
daarvoor het grondwaterpeil moet verlagen. Met de schade als gevolg van 
de bouw van de tunnel voor ogen zaten de bewoners van Schore niet te 
wachten op nieuwe schade aan hun gebouwen. 



In het voorjaar van 2011 zijn de nieuwe trekpalen onder toe- en afritten 
van de Vlaketunnel aangebracht. Dit heeft geen noemenswaardige schade 
aan de bebouwing van Schore gebracht. 

In de volgende aflevering wil ik wat schrijven over de aanleg van het 
Kanaal door Zuid-Beveland en de gevolgen hiervan voor 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. 



Puzzelpagina oplossingen

Oplossing vorige puzzel: Schore-quiz
1. Schore is rustig, gezellig, groen en centraal gelegen (B)
2. Sebas, Irna, André, Jeroen en Henri zijn de leden van de dorpsraad (A)
3. In 2017 kwam de eerste dorpskrant nieuwe stijl uit (D)
4. De serie over de geschiedenis van Schore heet De bewogen dagen van 

Schore (B)
5. Marleen is de beheerder van het dorpshuis (C)
6. In september 2019 werd de laatste Schoorse Herfstmarkt gehouden (A)
7. De dorpsvereniging organiseert de dorps-BBQ (A)
8. In het logo van de Schoremorries staat er een letter achterstevoren en er 

staan taalfouten in (C)
9. De Oranjevereniging organiseert Koningsdag (C)
10. Rinus en Wim zijn kerkrentmeester bij de Protestantse Gemeente 

Hansweert-Schore (C)
11. De afdeling Schore van de Vrouwen van Nu verloot altijd zelfgemaakte 

bloemstukken op de Schoorse Herfstmarkt (D)

De juiste oplossing werd ingezonden door Esther in ’t 
Anker. Zij wint hiermee een heerlijke kerststol van Echte 
Bakker Vroonland. (Met dank aan Wouter voor het 
spontaan sponsoren hiervan!) 

Oplossing vorige puzzel: herfstpuzzel
A kastanje hoort bij blad 4, B ‘helikoptertje’ hoort bij 
blad 2, C dennenappel hoort bij blad 1 en D eikeltje 
hoort bij blad 3.



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/

SEPTEMBER 2021

Met een mooie foto van de bloemenberm🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼  op de voorkant én een 

inhoud vol leuks, is de Dorpskrant Schore weer bij iedere inwoner bezorgd!

Er staat een leuke quiz in waarmee je een mooie prijs kunt winnen!

OKTOBER 2021

Regelmatig zien we in Schore passagiersvliegtuigen 

hoog in de lucht overvliegen✈. Deze foto laat de 

andere kant eens zien!

Morgenavond van 19.00-20.00 uur zijn alle inwoners 

van Schore van harte welkom in het dorpshuis om in 

gesprek te gaan met CDA. Kom je ook?

Griezel je op vrijdag 29 oktober van 18.30-20.00 uur 
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De 'drijvende skyline' van Schore is na ongeveer 

anderhalf jaar weer op weg naar zee!  Hopelijk om 

weer mooie reizen naar het poolgebied te maken
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Vol verwachting klopt ons hart...  Op 27 november is het zover! De Sint en 

zijn pieten komen naar Schore! Mogen de pieten bij jou (alleen in Schore) 

op bezoek komen?

Kunst in de kerk💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒  Een aantal kunstenaars uit Schore 

exposeren van 3 - 8 november hun kunst in de kerk 

van Schore! Onder andere beelden geïnspireerd op 

Bijbelse verhalen, degoupage, vazen, borden, 

prachtige kerstballen en acryl. Dit alles voor kleine 

prijsjes, leuk als cadeautje🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁  of gewoon voor jezelf! 

Alle winst is voor de 'stichting Support Casper' voor 

onderzoek naar alvleesklier kanker!🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

UITNODIGING | De welzijnsmedewerkers van de 

Gemeente Kapelle nodigen je op 11 en 25 nov. graag uit voor een bakje 

koffie of thee in ons dorpshuis! Het is een laagdrempelige manier om 

kennis te maken met elkaar en gezellig te kletsen. Iedereen is welkom en 

inschrijving is niet nodig. Meer info? Kijk bij de nieuwsitems op onze 

website: www.hartvoorschore.nl/post/ik-nodig-je-uit

Vandaag genieten we van een blauwe lucht én een winters zonnetje#  Ook 

deze mooie witte paardjes aan de Nieuwe Schoorseweg genieten mee!

Ontzettend mooi stuk in de PZC  over vier mannen die de handen uit de 

mouwen hebben gestoken om de kerkmuur in Schore 

te restaureren!💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪

https://www.pzc.nl/bevelanden/klussen-aan-de-

kerkmuur-van-schore-geeft-vier-mannen-

energie~ab913b7a/

Het kotje aan de Frisostraat is vanaf nu nóg beter te 

vinden met deze toffe wegwijzer! En je weet meteen 

wat je er kunt halen🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎 🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚 🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐 🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔 🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅🧅

De Sint en zijn pieten waren vandaag op bezoek in 

Schore. Spelletjes, lekkers, cadeautjes én een mooi 

verhaal uit het grote boek van sinterklaas. Wat was 

het een geslaagde dag! Tot volgend jaar🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢 👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋



DECEMBER 2021

Volgtip💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡  | Dorpshuis 't Durpshart in Schore heeft een eigen social media-

pagina! Wil je op de hoogte gehouden worden van updates en het menu? 

Volg hen dan op Instagram: @dorpshuis_schore & op 

Facebook: @DorpshuisSchore.

UITNODIGING | Wat was het gezellig tijdens het 

vorige koffiemoment, georganiseerd door de 

welzijnsmedewerkers van de @gemeentekapelle.

Ben jij er donderdag 9 december ook (weer) bij? 

Iedereen is welkom en inschrijving is niet nodig.

De sluitingsdatum voor het aanleveren van input 

voor de komende dorpskrant is uiterlijk vrijdag 10 

december! ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ Wil jij een bijdrage leveren? Doe dat 

dan deze week per mail naar 

dorpskrant@hartvoorschore.nl of in de brievenbus📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬📬
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Glas in lood - Tiffany - Reparatie werk
A lot of a Rosie maakt al haar ontwerpen en producten zelf, een uniek product 

geïnspireerd op de natuur om ons heen gecombineerd met glas in lood.
We gebruiken hiervoor het meest de Tiffany techniek omdat hier gedetailleerder mee 

gewerkt kant worden.
Tiffany staat bij vele bekend als een vrij ouderwets ontwerp maar word door Rosie in 

een heel nieuw jasje gestoken!

Naast raamwerken en sun catcher worden er ook sieraden van glas, epoxy met 
echte natuurlijke elementen gemaakt.

Bekijk de website voor meer informatie:
www.alotofrosie.nl



 
 
 

 
 
 
 
  
 

Thematisch onderwijs 
‘Techniek’ is het interessante thema waarover we tot de kerstvakantie 
werken. We leren over: duurzaamheid, elektriciteit, hefboomtechniek, 
maar ook leren we verschillende knutsel- en verftechnieken. 

 

 

School in Beweging 
          

    
 

We  vieren (vieringen) samen  
We vieren samen feesten en successen. We doen mee 
aan het nationale schoolontbijt, halen samen 
Sinterklaas binnen, eten gezamenlijk tijdens de 
kerstviering. We zijn blij voor elkaar als iemand succes 
heeft en/of iets geleerd heeft. 

Altijd iets (leuks) te leren 
 

 

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



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 

126) 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 september, oktober, november en een stukje 

december: 

Waarschuwing gestolen honden, Stichting Opkikker, gratis boompjes, 

mosselen eten, fruitvliegjes, optreden Tyrconnel, kinderpostzegels, pakketje 

zoek, glas op straat, zegeltjes gevraagd, Swiebertje kwijt, kledingverkoop, 

stoofvlees met peertjes, ambulance op Schore, mozaïek glas, visnetje te leen 

gevraagd, storing lantaarnpalen, bench aangeboden, konijntjes aangeboden, 

uitnodiging ontmoetingstafel, werk aan kerkmuur, spellen aangeboden, kast 

aangeboden, poes gevonden, stekjes aangeboden, iPhone verloren, pasje 

gevonden, paspop gevraagd, toegangsbewijzen Marc Marie, biologische 

groenten aangeboden, boom op weg, OV kaart gevonden, boeken gevraagd, 

koelvriescombi aangeboden, ophokplicht, snoepjes route Halloween, 

oversteekplaats Calbopad, toverstafje verloren, kerstkaarten, kunst in de kerk, 

zwemnoodle, Vroonland beste van Nederland, durpshap, tafel aangeboden, 

pakje zoek, kast aangeboden, koelvriescombi aangeboden, uitnodiging 

welzijnswerk, pakje verkeerd bezorgd, opbrengst kunst in de kerk, plastic 



flessen gevraagd, haan, kast aangeboden, sidetable aangeboden, sporten 

voor Sophia, scheenbeschermers aangeboden, kerstbomen te koop, 

vuurwerk, grindtegels gevraagd, collecte Lesbos, kerkmuur in PZC, inloop 

dorpshuis, theorieboek gevraagd, zorgboerderij, picknicktafel aangeboden, 

kat met groene vlek, Sinterklaasfeest, broodje bockworst, foto nachtelijke 

tuinsluiper, tevreden kerstboomkopers, kerststukjes te koop, plakkaatverf 

gevraagd, openingstijden dorpshuis, snowboots aangeboden, zoef zoef Ziva, 

kerstkaart verkeerd bezorgd, kerststol Vroonland tweede plaats, hulp 

gevraagd bij dorpskrant, durpshap, F1 in dorpshuis, spaarkaarten AH

aangeboden…

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



uit de 
eierautomaat

geopend van 8:00 tot zonsondergang / Zondags gesloten

Steenweg 23, Schore, www.ekozpluimvee.nl

Pluimvee vof



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

De kerkdiensten op de zondagen zullen in 
het vervolg steeds om 10.00 uur beginnen. 

Speciale diensten op- en rond de feestdagen : 

-Kerst samenzangdienst met medewerking 
van Scheldegalm : 

zondag 19 december in de katholieke kerk 
van Hansweert. Aanvang 15.00 uur. 

-Kerstnachtdienst: 

Vrijdag 24 december in Schore, `s 
middags om 16.00 uur of `s avonds om 
20.30 uur (afhankelijk van de corona maatregelen) 

Voorganger Erik Tramper. 

-1e kerstdagdienst: zaterdag 25 december in Schore, aanvang 
10.00 uur. 

Voorganger ds. den Hollander uit Oostkapelle. 

-2e kerstdag / oudejaarsdienst 26 december in Schore, aanvang 
10.00 uur. 

Voorganger Andries den Hollander. 

Jullie zijn voor deze diensten van harte uitgenodigd. 

Verder is het ons streven om van de kerk van Schore een open 
kerk te maken, toegankelijk voor een ieder die daar behoefte 
aan heeft. Of het nu leden betreft of niet leden. 



Als er een hulpvraag is voor jezelf of iemand die je kent, waar 
wij als kerk iets in kunnen betekenen, of een steentje aan bij 
kunnen dragen, kun je contact opnemen met een van de 
kerkenraadsleden. We zullen eventuele aanvragen vertrouwelijk 
behandelen.

De kerk als gebouw, neemt een centrale plaats in, in het dorp.

Marian Rootsaert heeft van de tuin iets heel moois gemaakt.

Ze doet dat niet alleen maar met een flinke groep vrijwilligers, 
leden- en niet leden van de kerk. Het resultaat is prachtig en 
geeft een mooie aanblik in ons dorp. De sfeer onderling bij de 
vrijwilligersclub is heel goed en gezellig.

Dan het muurtje rond de kerk, dit wordt momenteel prachtig 
gerestaureerd door een aantal vrijwilligers. Het heeft zelfs de 
krant gehaald. Echt fantastisch! 

Mensen uit het dorp verwennen de mannen met koffie , koekjes 
en bitterballen.

Op termijn is het doel om de tuin ook toegankelijk te maken voor 
wie er even wil vertoeven.

Er is een optreden geweest van Sjaak Laroes met zijn 
salonorkest.

Het optreden van de Ierse band Tyrconnel waar Erwin van den 
Ende in speelt werd heel druk bezocht.

Begin november was er een expositie van schilders uit Schore en 
de verkoop van creatieve spullen van Leny en Boukje. Wat zag de 
kerk er mooi uit! 

Geweldig dat dit in Schore kan!!



We zijn van plan binnenkort een vergadering te beleggen met het 
bestuur van het dorpshuis en de zorgboerderij. Dan kunnen we 
zien waar we met elkaar kunnen samenwerken en elkaar 
versterken.

Als eerste willen we begin februari een zangmiddag organiseren 
voor iedereen die graag zingt. Jullie horen daar nog meer van.

Alle ideeën zijn welkom.

We wensen jullie allemaal hele goede en gezegende dagen 
toe. 

Zeker dit afgelopen jaar is het weer goed om 
te beseffen dat het maar niet zo normaal is 
dat je `s morgens gezond wakker wordt. 

Vriendelijke groet van de kerkenraad.

Dijkwelsestraat 9 - 4421 AE Kapelle

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

Houtbouw

Betonwerk

Montage



https://www.facebook.com/DorpshuisSchore/
https://www.instagram.com/dorpshuis_schore/

Bedankt voor het vertrouwen het afgelopen jaar.

Fijne kerstdagen en een voorspoedig 2022.

https://www.facebook.com/DorpshuisSchore/
https://www.instagram.com/dorpshuis_schore/

Bedankt voor het vertrouwen het afgelopen jaar.rr

Fijne kerstdagen en een voorspoedig 2022.







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

+31 (0) 113 - 381 550 
Hansweert



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. 
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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



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

VSB fonds 
Het VSB fonds hield op donderdag 11 november in het Fruitteeltmuseum in 
Kapelle een spreekuur voor mensen die geld zoeken voor maatschappelijke en 
culturele initiatieven in Zeeland. 
Mensen die een mooi idee hebben waardoor anderen kunnen meedoen aan 
een sociale of culturele activiteiten, kunnen mogelijk een bijdrage uit het 
fonds krijgen.  
André Schrier van de Dorpsraad en Daan Visser van stichting Dorpshuis 
hebben daar hun idee gepresenteerd. Er is ingezet op een bijdrage voor de 
aanschaf van terrasmeubilair en interieur voor de “oude gymzaal”. 
Na beoordeling van een commissie van het VSB fonds zal dan over 4 a 5 
maanden een besluit worden genomen of Schore hiervoor in aanmerking 
komt.  
Volledigheidshalve dient te worden vermeld dat er vele verenigingen en 
stichtingen een beroep willen doen op dit fonds. 

Veldbloemen 
Na het succes van de veldbloemen in de berm langs de Kanaalweg is er nu  
voor 2022 een bijdrage gevraagd aan de wegbeheerder Waterschap 
Scheldestromen. Vorig jaar is dit initiatief betaald door de gemeente Kapelle. 
Het Waterschap heeft via de mail laten weten dat ze terughoudend om gaan 
met dit soort verzoeken omdat uit onderzoek blijkt dat het beter is om soorten 
op eigen kracht een gebied te laten bereiken. 
Als dat niet lukt dan is inzaaien weliswaar een mogelijkheid om de 
biodiversiteit te verhogen, maar het is dan wel van groot belang dat er 
gewerkt wordt met inheems zaad waarbij de soortensamenstelling is 
afgestemd op de omgeving en de soorten planten en dieren die daar van 
nature voorkomen.  
Zo wordt er voor gezorgd dat zaadmengsels ook daadwerkelijk als 
voedselbron gebruikt kunnen worden door de insecten die op een bepaalde 
locatie voorkomen. 



Onze eerdere medewerking aan het inzaaien van de berm 
langs de Kanaalweg zien wij dan ook als proef. De ervaring 
die hiermee wordt opgedaan willen wij, samen met 
landelijke ervaringen, gebruiken om ons beleid verder vorm 
te geven. Hierbij kijken we naar zowel de ervaringen in de 
voorbereiding, de ontwikkeling van het mengsel als het beheer en onderhoud. 
Bijzonder jammer en teleurstellende mail terwijl juist Limagrain specialist op 
dit gebied dit zaaimengsel, voor de berm langs de Kanaalweg, heeft 
uitgezocht. 
Na contact met de gemeente Kapelle werd dit wel gezien als een mooi 
initiatief en werd dit wederom ondersteund met een vergoeding. Het inzaaien 
van het zaaimengsel is bedoeld voor bermen binnen de bebouwde kom. 
André heeft een strook binnen de bebouwde van de Zandweg, Frisostraat, 
een strookje Eeweg en Haaimeet ingezaaid. Ook zijn er weer bordjes 
geplaatst. 

Dijkversterking 
Een aantal weken geleden heeft het Waterschap het voorlopig conceptplan 
dijkversterking aan de Dorpsraad gepresenteerd. 
Het belangrijkste nieuws is dat er tijdens de dijkversterking geen vrachtverkeer 
door Schore zal plaatsvinden. 
Er zal een tijdelijke weg worden aangelegd halverwege de Nieuwe 
Schoorseweg. Mogelijk dat de snelheid ook wordt aangepast. 
Dorpsraad  heeft aangegeven dat de Nieuwe Schoorseweg een gevaarlijke 
weg is voor fietsers m.n. in de donkere wintermaanden. Vandaar het verzoek 
om een aantal lantaarnpalen te plaatsen.  
Nu al het verkeer vanuit Hansweert en terug over de Kanaalweg komt, is het 
zinvol om de snelheid zo nodig, ten tijde van de dijkversterking, aan te 
passen. Een mogelijke goedkope oplossing zou kunnen zijn een 
doorgetrokken streep trekken.  

Bord fietsoversteekplaats 
Er is in de bocht, nabij de Vlakebrug, door het Waterschap een bord geplaatst 
“fietsoversteekplaats”. Een aanduiding voor het autoverkeer op de 
Kanaalweg. 



Probleem met het oversteken is dat men het verkeer vanuit 
Hansweert niet ziet aankomen door de bebossing in de 
bocht.  
Verzoek is dat het Waterschap met Rijkswaterstaat dit nu snel 
gaat oplossen, door  de bebossing drastisch te snoeien. Dit 
speelt nu al een aantal jaren, terwijl hier al meerdere keren aandacht voor 
gevraagd is.   

Inloopavond Dorpsraad 
Dorpsraad Schore organiseert op woensdag 5 januari 2022 van 19.00 uur – 
21.00 uur in het Dorpshuis te Schore een inloopavond voor de bewoners van 
Schore om geïnteresseerden de gelegenheid te geven op eigen initiatief  en 
op een zelfgekozen tijdstip binnen te stappen. Op deze avond kunt u terecht 
voor al uw vragen, opmerkingen, ideeën en daar waar  mogelijk informatie 
inwinnen over allerlei zaken die er zich in en nabij Schore spelen. Dit alles in 
een informele sfeer en onder het genot van een hapje en een drankje. 
De coronamaatregelen zijn v.w.b. die datum uiteraard van toepassing. Indien 
deze avond geen doorgang kan vinden door opgelegde coronamaatregelen 
zal dat bekend gemaakt worden op www.hartvoorschore.nl , whatsapp iets 
minder alert en aan de toegangsdeur Dorpshuis. 

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! 
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Dijkversterking
HANSWEERT

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.

“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 1.300 kilometer 
primaire dijken versterkt, zodat ze weer voldoen aan de 
nieuwste veiligheidsnormen.”

Na de zomervakantie, nu we elkaar gelukkig 
steeds meer fysiek kunnen ontmoeten, ligt hier 
weer een nieuwe editie van de nieuwsbrief voor 
u. Graag informeren wij u over de voortgang 
van het project Dijkversterking Hansweert. We 
kijken niet alleen vooruit, maar blikken ook terug 
op de afgelopen periode. Een periode waarin het 
project grote stappen zette en de realisatie van 
de dijkversterking steeds dichterbij komt. 

Eind juni organiseerden we een excursie op 
de dijk voor de bewoners van Hansweert. In 
drie groepjes van zo’n vijftien mensen hebben 
we hun rondgeleid over een deel van de te 
versterken dijk. Via informatiepanelen gaven 
medewerkers van waterschap Scheldestromen 
een toelichting op de actuele stand van zaken 
van het ontwerp en de voortgang van het project. 
De reacties die we hierop kregen waren positief. 
De bewoners vinden het fijn dat we ze op de 
hoogte houden van de laatste ontwikkelingen en 
dat er gelegenheid is voor het stellen van vragen. 

Op de achtergrond werken we volop aan het 
verder voorbereiden van de daadwerkelijke 
aanleg. Een belangrijke stap die we namen, 
is het aanvragen van de vergunningen. De 

vergunningen lagen tot 18 augustus jl. ter inzage. 
Iedereen kon hierop reageren in de vorm van 
een zienswijze. De komende tijd beoordelen 
we samen met de provincie Zeeland en de 
gemeenten Reimerswaal en Kapelle de 
zienswijzen. Waar nodig verwerken we deze 
in de vergunningen. De planning is dat we de 
definitieve vergunningen in het voorjaar 2022 
ter inzage leggen. Dan is er de mogelijkheid 
hierop een bezwaar in te dienen. 

In deze nieuwsbrief stellen we het omgevings-
team aan u voor en kunt u kennismaken met 
de nieuwe projectmanager. Ook leest u een 
interview over een innovatieve ontwikkeling die 
het waterschap Scheldestromen momenteel 
onderzoekt: slib dat we omvormen tot stenen, 
die we vervolgens kunnen inzetten om de dijk te 
versterken. Tot slot hebben we de planning van 
het project opgenomen. 
  
Veel leesplezier met deze nieuwsbrief en we 
hopen u binnenkort te ontmoeten! 

Alex de Smet, omgevingsmanager 
Dijkversterking Hansweert

Start aanleg komt 

steeds dichterbij

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 
→ Afronden onderzoeken
  
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)

Initiatieffase

2017 – 2018

Verkenningsfase

2018 – mei 2019

Realisatiefase

2022

→ Voorbereiding van de uitvoering
  
2023

→ Start uitvoering dijkversterking

planning
DIJKVERSTERKING

HANSWEERT



Onderzoeken en testen
“We voeren de proef uit op het slibdepot van 
Hansweert, maar we gebruiken geen bagger 
van het slibdepot zelf,” legt Jelle Jan uit. “We 
gebruiken schone bagger uit waterlopen in 
de omgeving. We zoeken uit wat de beste 
samenstelling van de blokken is. Vervolgens 
onderzoeken we hoe de blokken zich 
gedragen bij hoge en lage temperaturen. Dat 
testen we tot dertig graden onder nul. We 
onderzoeken verder hoe snel de blokken 
afbrokkelen. Dat doen we in een soort 
wasmachine. Op deze manier kunnen we 
uittesten of de blokken niet uiteenvallen onder 
de kracht van grote golven.” 

Op locatie
“We gebruikten in het laboratorium kleinere 
blokjes. Nu ontwikkelen we een apparaat om 
grotere blokken te maken. Het doel is om de 
zetstenen even sterk te maken als beton. Na 
de kerstvakantie gaan we de grotere blokken 
buiten testen. We doen dat langs de rand van 
het slibdepot Hansweert, zo ver mogelijk de 
Westerschelde in. Een halfjaar lang bekijken 
we hoe de zetstenen in het proefvak reageren 

op zout water, golven en het getij. Dan 
analyseren we de resultaten en testen we weer 
verder. Het proefvak leggen we aan op de 
bestaande bekleding, want dan is er geen risico 
voor de dijkbekleding.” 

“De dijkbekleding aan de buitenkant van de 
dijk bestaat normaal uit betonblokken,” vertelt 
Jelle-Jan. “Met deze proef onderzoeken 
we of we in plaats van betonblokken 
ook zetstenen van baggerspecie kunnen 
gebruiken. Baggerspecie komt vrij bij het 
baggeren van waterlopen. In het noorden van 
het land is er als proefproject zelfs een woning 
gebouwd met baggerspecie. In Zeeland 
gebruikten we bagger als natuurvriendelijke 
oeverbeschoeiing voor een sloot bij Borssele.” 

Duurzaam 
Het waterschap gebruikt voor deze proef 
baggerspecie uit de waterlopen in de directe 
omgeving van Hansweert. Jelle-Jan: “Er is 
eigenlijk altijd wel lokaal bagger beschikbaar. 
Dat zorgt ervoor dat je minder transport nodig 
hebt en dus minder CO2 (uitlaatgassen) 
vrijkomt. Daarnaast kost het maken van 
betonblokken veel energie. Als we bagger 
kunnen gebruiken, is dat veel duurzamer dan 
beton. Omdat bagger een natuurlijk materiaal 
is, verwachten we ook dat het beter is voor de 
organismen in de omgeving. Dat nemen we 
ook mee in de proef.”

In het voorjaar van 2021 startte het waterschap met een proef om zetstenen voor de steenbekleding van dijken te 
maken uit baggerspecie. Het waterschap voert de proef uit als onderdeel van de dijkversterking bij Hansweert. 
We spraken met Jelle-Jan Pieterse, Technisch Adviseur Waterkeringen en projectleider van de proef. 

Duurzame dijkbescherming:

proef zetstenen uit bagger

Jelle-Jan Pieterse (waterschap Scheldestromen) en Hugo Ekkelenkamp (NETICS) op de dijk bij Hansweert. 

In het laboratorium worden de blokken van verschillende 
samenstellingen getest. 



Langere termijn
“Het doel van de proef is om zetstenen van 
bagger toe te gaan passen,” vervolgt Jelle-
Jan. “Het is een unieke proef, want het is 
nog nooit ergens ter wereld toegepast in zout 
water waar grote krachten op komen. Als de 
proef slaagt, kunnen we het nog niet direct op 
grote schaal toepassen. De volgende stap is 

om te onderzoeken hoe we de productie van 
de zetstenen kunnen opschalen. Het kan zijn 
dat we bij de dijkversterking Hansweert de 
zetstenen nog niet toepassen, maar bij latere 
dijkversterkingsprojecten wel.” 

Dijkgebruikers 
Als de zetstenen uit baggerspecie gebruikt 

kunnen worden bij dijkversterkingen, merken 
de gebruikers van de dijk daar niet veel van. 
“De stenen zijn misschien iets anders van 
kleur,” aldus Jelle-Jan. 

Samenwerking
Voor de proef ontvangt het waterschap 
subsidie van het Rijk, via het 
Hoogwaterbeschermingsprogramma. 
De proef wordt in nauwe samenwerking 
met innovatiebureau NETICS uitgevoerd. 
Jelle-Jan: “Dit bureau heeft al ervaring met 
het ontwikkelen van eilandjes uit bagger 
en stortstenen uit bagger. Het maken 
van zetstenen uit bagger is voor hen ook 
nieuw. Omdat dit voor de eerste keer wordt 
onderzocht in een zout milieu zijn we heel 
benieuwd naar de resultaten.”

Kennismaken met het 

omgevingsteam en de 

projectmanager 

De Project Organisatie Waterveiligheid (POW) bereidt de Dijkversterking Hansweert voor. Dit is het 
samenwerkingsverband tussen waterschap Scheldestromen en Rijkswaterstaat Zee en Delta. Hierin 
voeren medewerkers van beide organisaties dijkversterkingsprojecten uit in de Oosterschelde en 
Westerschelde. In deze nieuwsbrief maakt u kennis met het omgevingsteam van de POW en stelt de 
nieuwe projectmanager van de Dijkversterking Hansweert zich voor.

Aangenaam: het omgevingsteam

Een deel van het omgevingsteam. V.l.n.r.: Annemarie Snoodijk, Paul van Westen, Alex de Smet en Dewi de Jonge.

In het laboratorium zoeken we uit wat de beste samenstelling van de blokken is. We gebruiken hiervoor kleinere blokjes.

Het omgevingsteam vormt de ogen en oren 
van het project en stemt de plannen af met de 
bewoners, bedrijven, landeigenaren, overheden 
en andere gebruikers. Hierbij kijkt het team 
goed naar alle wensen en hoe de plannen 
daaraan tegemoet kunnen komen. Daar waar 
dat kon, is het ontwerp aangepast. Soms lukt 
dat niet. Bijvoorbeeld als het idee niet bijdraagt 
aan de veiligheid van de dijk of het te veel kost. 
Ook is het omgevingsteam verantwoordelijk 
voor de externe communicatie en verzorgt het 
de benodigde toestemmingen, vergunningen 
en bijbehorende onderzoeken, zoals milieu- en 
natuuronderzoeken.  

Het omgevingsteam bestaat uit omgevings-
manager Alex de Smet en verschillende 
adviseurs. Alex is eindverantwoordelijk voor 
de contacten met alle betrokken partijen. De 
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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. 

Vragen?

Marcel Alderliesten 

adviseurs ondersteunen hem hierbij, 
wellicht heeft u de afgelopen tijd al met 
een van hun gesproken. Hieronder 
stellen we de adviseurs aan u voor en 
hun werkvelden. Zo weet u wie u kan 
benaderen voor welk onderwerp.

Communicatie, 
stakeholdermanagement en milieu-, 
natuur- en omgevingsonderzoeken: 
Annemarie Snoodijk
Paul van Westen
Dewi de Jonge
Peter van der Veeken

Vergunningen: 
Gerry Schoonen

Grondverwerving: 
Dominique Sturm 

Juridische zaken:
Leen Meijers

In de volgende nieuwsbrief stellen we één 
van de andere teams aan u voor. 

Projectmanager 

Marcel Alderliesten 

stelt zich voor

“Mijn naam is Marcel Alderliesten. Vanaf begin 
dit jaar werk ik bij waterschap Scheldestromen 
als projectmanager aan de Dijkversterking 
Hansweert. Dit project is onderdeel van het 
Hoogwaterbeschermingsprogramma HWBP. 
Ik ben geboren op het eiland Dordrecht, 
opgegroeid op het eiland IJsselmonde en 
woon in Ouddorp op het eiland Goeree-
Overflakkee. Je kan gerust stellen dat het besef 
van een waterveilige omgeving om te kunnen 
wonen, werken, recreëren en ondernemen in 
mijn DNA zit. 

Bij de realisatie van zo’n groot en omvangrijk 
project hebben we te maken met vele en 
uiteenlopende belangen. Het is dan ook de 
uitdaging om die belangen met elkaar te 
verbinden tot het hoofddoel van dit project: het 
realiseren van een veilige dijk die voldoet aan 
de normen en tegelijkertijd gedragen wordt 
door de omgeving. 

Tot nu toe slagen we erin de verbinding te 
leggen tussen die belangen en het doel van 
dit project. Inmiddels staat het project aan 
de vooravond van de realisatiefase. Een fase 
waarin we de laatste hand leggen aan het 
ontwerp met de focus op de uitvoering van dit 
omvangrijke werk. Omwonenden, bedrijven, 
verenigingen, overheden, adviseurs en de 
eigen organisatie(s) lukt het keer op keer om 
stappen te zetten richting een waterveilige 
omgeving. 

Ik ben dan ook trots om daar mijn steentje 
aan bij te mogen dragen. Samen met 
het projectteam, het omgevingsteam, 
aannemerscombinatie(s) en alle betrokkenen 
zet ik me in voor de doelen van het HWBP 
en het waterschap. De recente beelden van 
wateroverlast in Nederland benadrukken wat 
mij betreft opnieuw het belang om samen te 
blijven werken aan waterveiligheid; ook als de 
belangen uiteenlopend lijken te zijn.”

Altijd goed bereikbaar en 
benaderbaar
Alex de Smet, omgevingsmanager: 
‘Ik vind het belangrijk dat het 
omgevingsteam altijd goed bereikbaar en 
benaderbaar is en dat omwonenden en 
andere stakeholders goed op de hoogte 
zijn van de plannen. Dit project kunnen 
we niet alleen, daar hebben we de 
omgeving voor nodig. Hierbij vind ik dat 
er voldoende gelegenheid moet zijn om 
met elkaar in gesprek te zijn en te blijven. 
Ook als er tegenstrijdige belangen zijn. 
Mijn ervaring is dat dat niet altijd vanzelf 
gaat en dat het erg belangrijk is dat we 
hierin continu investeren.’



Welzijn Cederhof wordt Buurtteam 
(opgenomen op verzoek van en tekst door Buurtteam) 

In 2022 gaat het een en ander veranderen 
binnen de organisatie Cederhof. In 
gezamenlijk overleg is besloten dat de 
welzijnswerkers (Liz Maas, Willemijn van 
Eldik, Anne Sinke en Bas van Keulen) hun 
werk gaan uitvoeren in dienst van de gemeente Kapelle en verdergaan 
als Buurtteam. Ook de vele vrijwilligers waarmee we samenwerken 
gaan mee naar de gemeente Kapelle. 

Het werk blijft inhoudelijk gelijk. Wat wel verandert is de werkplek en 
contactgegevens. Hiermee willen we in de toekomst één toegang 
creëren voor hulpvragen vanuit inwoners. 

Wij voeren het welzijnswerk uit in de gemeente Kapelle. Wij doen 
onder andere intake personen alarmering, organiseren activiteiten en 
projecten met diverse thema’s. Thema’s waar u aan kan denken zijn 
ontmoeting, eenzaamheid, dementie, hulp en ondersteuning bij 
aanvragen van WMO voorzieningen en hulp en ondersteuning bij 
digitale zaken. Daarnaast zijn wij het steunpunt mantelzorg en regelen 
we de inzet van vrijwilligers voor bijvoorbeeld sociaal bezoek of hulp 
bij formulieren. 

Vanwege de coronamaatregelen waren er de afgelopen tijd helaas veel 
activiteiten die niet door konden gaan. Maar wat wél kan, doen we ook 
graag! 

Op dit moment hebben wij in Schore eens in de twee weken een 
ontmoetingsmoment in het Dorpshuis. Dit is op de oneven weken op 



donderdagmiddag van 15:00 tot 17:00 uur. Op een laagdrempelige 
manier elkaar ontmoeten voor zowel jong als oud staat hierbij centraal. 
Hier kunt u ook in contact komen met de welzijnswerker. 

Nieuwe contactgegevens vanaf januari 2022 
Vanaf 2022 is het Buurtteam te bereiken via 0113 - 333 360 of stuur 
een mail naar buurtteam@kapelle.nl. Onze vaste werkplek zal vanaf 
dan ook in het gemeentehuis zijn. 

Onze spreekuren in 2022 
Maandag: 10:00 - 12:00 uur Gemeentehuis 
Dinsdag:  10:00 - 12:00 uur Dorpshuis ‘De Vroone’, Kapelle 
Woensdag: 14:30 - 16:30 uur Dorpshuis ‘De Wemel’, Wemeldinge 
Donderdag: 10:00 - 12:00 uur Gemeentehuis 





Eerste openbare laadpaal in Schore 
(opgenomen op verzoek van en tekst door afdeling communicatie gemeente Kapelle) 

Personenauto’s zijn steeds vaker elektrisch. Dit draagt bij aan de 

verduurzaming van de mobiliteit in onze gemeente. Voor het opladen van 

deze auto’s zijn laadpalen nodig. We verwachten dat het aantal elektrische 

auto’s steeds meer groeit. Om daar nu al voorbereid op te zijn, breiden we ons 

laadnetwerk uit. Daarom wordt binnenkort de eerste openbare laadpaal in 

Schore geplaatst. Deze laadpaal wordt door AgriSnellaad geplaatst aan de 

Boomweidelaan bij de parkeerplaats tegenover de voormalige school. Na 

plaatsing kunt u, of uw bezoek, met elke gewenste laadpas gebruik maken van 

deze laadpaal. Op deze parkeerplek geldt geen parkeerverbod voor niet 

elektrische auto’s, dit om een toename van de parkeerdruk te voorkomen. 

Heeft u een laadpaal nodig, maar geen ruimte op uw eigen terrein? Dan kunt 

u een openbare laadpaal aanvragen via onze website: 

www.duurzaamkapelle.nl > Elektrisch rijden. 
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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.

“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.”

Voor u ligt een nieuwe editie van de 
nieuwsbrief dijkversterking Hansweert. 
We gaan alweer richting het einde van het 
jaar. We kijken terug op een roerig 2021 
waarin we ondanks de beperkingen door 
corona, grote stappen hebben gezet in het 
project. Zo maakten we het ontwerp van 
de dijk verder af en lagen de verschillende 
planproducten, waaronder de vergunningen, 
ter inzage. Nu we steeds preciezer weten 
welke werkzaamheden nodig zijn, pasten we 
daar ook de planning op aan. Deze vindt u 
hiernaast. 

Afgelopen november organiseerden we 
een online informatiebijeenkomst voor de 
bewoners van Hansweert, Schore en andere 
belangstellenden. Tijdens deze bijeenkomst 
praatten we de aanwezigen bij over de 
gebiedsontsluiting tijdens de uitvoering van 
het werk. In een online presentatie lichtten we 
de ontsluitingsroutes van en naar Hansweert 
en Schore en die van het omliggende 
buitengebied toe. De komende periode zetten 
we samen met de aannemer de puntjes op 
de ‘i’ om het ontwerp klaar te maken voor de 
uitvoering. De impact van de werkzaamheden 
op de woon- en leefomgeving wordt 
hiermee steeds duidelijker. Juist daarom 
streven wij ernaar de overlast tijdens de 

uitvoering tot een minimum te beperken. 
De vragen, reacties en wensen die we 
ontvingen tijdens de informatiebijeenkomst 
nemen we in onze aanpak mee. Binnenkort 
ontvangt u uitgebreidere informatie over de 
omleidingsroutes tijdens de aanleg van de 
nieuwe dijk. 

Het projectteam dijkversterking Hansweert 
bestaat uit veel verschillende specialisten. In 
deze fase van het project staan medewerkers 
van de aannemerscombinatie het projectteam 
bij. De aannemer ondersteunt in de 
uitwerking van uitvoeringsplannen, zoals de 
gebiedsontsluiting en het realisatieontwerp. 
Volgend jaar gaan we deze plannen samen 
verder uitwerken. De komende tijd zult u 
regelmatig werkzaamheden zien op en 
rondom de dijk. Zo worden de komende 
maanden verspreid langs het nieuwe 
dijktracé proefsleuven gegraven voor 
archeologisch onderzoek. Verderop in deze 
nieuwsbrief leest u hier meer over. 

Ook stellen we in deze nieuwsbrief het 
technisch team van dijkversterking 
Hansweert aan u voor. Verder leest 
u interviews met Bouke Bouwman 
over het vleermuizenonderzoek en de 
bomeninventarisatie en met Peter van der 
Veeken die uitleg geeft over het verleggen van 
kabels en leidingen. 

Ik wens u namens het hele team veel 
leesplezier met deze nieuwsbrief en alvast 
prettige feestdagen! We hopen u volgend 
jaar weer fysiek te mogen ontmoeten. 

Alex de Smet, omgevingsmanager 
Dijkversterking Hansweert

Het einde 

van het 

jaar 

nadert

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)

Initiatieffase
2017 – 2018

Verkenningsfase
2018 – mei 2019

Realisatiefase
2022

→ Voorbereiding van de uitvoering

vierde kwartaal 2022

→ Start uitvoering dijkversterking

2027

→ Dijkversterking Hansweert klaar

planning
DIJKVERSTERKING

HANSWEERT



Wettelijk beschermt  
Bouke: ‘Vleermuizen zijn wettelijk beschermde 
dieren volgens de Wet natuurbescherming. 
Bij projecten zoals de dijkversterking moet 
worden aangetoond dat beschermde soorten 
geen schade ondervinden door de uitvoering. 
Daarom inventariseerden we eerst of er 
vleermuizen voorkomen in het gebied. En hoe 
zij het gebied gebruiken.’ 

Herkenning door geluidsfrequenties
‘Uit de bomeninventarisatie bleek dat er in 
een aantal bomen holtes, spleten of los schors 
zitten. Dat zijn plekken die geschikt kunnen 
zijn als verblijfsplaats van vleermuizen. Deze 
bomen onderzochten we in mei-juli en in 
augustus-oktober. In deze periodes kunnen 
daar vleermuizen zitten. Het onderzoek 
voerden we uit met een batdetector. Dat is 
een apparaat dat geluiden van vleermuizen 
registreert. Vleermuizen gebruiken bepaalde 

frequenties om met elkaar te communiceren. 
Iedere frequentie is gekoppeld aan een 
bepaald soort. Aan de hand van het geluid 
kun je het soort bepalen. Ook onderzochten 
we de holtes in de bomen met een 
warmtebeeldcamera.’ 

Migratieroute 
‘Kuststroken blijken aantrekkelijk voor 
vleermuizen tijdens de trek,’ vervolgt 
Bouke. ‘Vleermuizen trekken net als vogels 
tussen zomer- en wintergebieden. Met 
geluidsopnames analyseerden we of Hansweert 
op de trekroute ligt. En welke soorten in welke 
aantallen hier dan gebruik van maken. Dat 
deden we met een batlogger. Dit apparaat 
slaat geluidsopnames van verschillende 
soorten vleermuizen op en legt de locatie vast. 
Dit onderzoek vindt plaats in het najaar en 
het voorjaar, als er sprake is van trek. Al die 
gegevens kunnen we dan vervolgens uitlezen.’ 

‘De nieuwe dijk wordt breder dan de 
bestaande dijk en er mogen geen bomen op of 
in de dijk staan,’ vertelt Bouke. ‘Daarom is het 
nodig om bomen te kappen in de parkzone, 
rondom het voetbalveld en in een gedeelte 
van een boomgaard in het buitengebied. Met 
een bomeninventarisatie brachten we in 
beeld welke soorten er binnen het plangebied 
voorkomen. Ook beoordeelden we hoe oud 
en in welke conditie elke boom is. We legden 
een uitgebreide lijst aan en een kaart met alle 
locaties.’

De dijkversterking heeft impact op de natuur. Om dat in kaart te brengen, is er uitgebreid onderzoek 
gedaan naar de effecten van de werkzaamheden op Natura-2000 gebieden. En via de zogenaamde 
natuurtoets is de verstoring van beschermde soorten buiten Natura-2000 gebieden onderzocht. 
We spraken met Bouke Bouwman van adviesbureau MaGRID. In opdracht van waterschap 
Scheldestromen leverde MaGRID een bijdrage aan de onderbouwing van de natuurtoets. Daarnaast 
voerden zij een bomeninventarisatie uit en begeleidden zij een vleermuizenonderzoek. 

Bomeninventarisatie en 

vleermuizenonderzoek 

voor dijkversterking 

Hansweert 

Met een warmtebeeldcamera werden de holtes in de 
bomen onderzocht. 



er een bestemmingsplanprocedure. Het 
daadwerkelijke verleggen gaat in nauw 
overleg met de netbeheerders en de betrokken 
grondeigenaren. Het is belangrijk dat de 
netbeheerders zoveel als mogelijk ongestoord 
kunnen blijven leveren en bedrijven niet of 
nauwelijks stil komen te liggen. ’ 

Proefsleuvenonderzoek 
Het verleggen van de overige kabels en 
leidingen volgt tijdens de realisatie. Peter: 
‘De aannemer is hiervoor verantwoordelijk 
en overlegt met de eigenaren over nieuwe 
tracés. Vanuit waterschap Scheldestromen 
faciliteren en begeleiden we dit proces. 
Kabels en leidingen zitten soms al tientallen 
jaren in de grond en liggen daarom in de 

Mogelijke verblijfplaatsen en 
najaarstrekonderzoek 
Het onderzoek naar de mogelijke 
verblijfplaatsen is inmiddels afgerond. De 
resultaten worden nog verwerkt. Bouke: ‘Uit 
de eerste conclusies blijkt dat vleermuizen 
geen bomen uit het plangebied gebruiken als 
verblijfplaats. Ook het najaarstrekonderzoek 
voerden we al uit. We analyseren nu de 
resultaten. Op basis hiervan bekijken we of 
we komend voorjaar nog een onderzoek uit 
moeten voeren.’

praktijk vaak net even anders dan op de kaart 
staat aangegeven. Om de exacte locatie te 
bepalen, voeren we proefsleuvenonderzoeken 
uit. Zo weten we precies waar en hoe diep ze 
liggen en voorkomen we beschadigingen. We 
verwachten het proefsleuvenonderzoek in het 
eerste kwartaal van 2022 uit te voeren.’

Verwijderen oude kabels en leidingen
Nadat alle kabels en leidingen zijn verlegd, 
worden de oude kabels en leidingen 
verwijderd. Peter: ‘Dat doen we om eventuele 
problemen in de toekomst te voorkomen. 
Oude resten kunnen een negatief effect 
hebben op de sterkte van de dijk. Daarom 
worden de voormalige kabels en leidingen 
netjes opgeruimd.’

Negatieve effecten 
‘Als de dijkversterking negatieve effecten 
heeft op de natuur, moet er een ontheffing 
aangevraagd worden op grond van de 
Wet natuurbescherming,’ sluit Bouke af. 
‘De resultaten van de onderzoeken geven 
duidelijkheid of er wel of niet een ontheffing 
aangevraagd moet worden. Ook kan het 
zijn dat er mitigerende (verzachtende) of 
compenserende maatregelen nodig zijn 
om het werk uit te voeren. Maar als er geen 
negatieve effecten zijn, hoeft dat niet. In 
overleg met de gemeenten Reimerswaal en 
Kapelle compenseert het waterschap in elk 
geval de te kappen bomen.’ 

‘We maken onderscheid tussen kabels en 
leidingen die we voor de realisatie verleggen 
en kabels en leidingen die de aannemer 
tijdens de uitvoering verlegt,’ vertelt Peter. 
‘Voor een aantal leidingen is een wijziging 
van het bestemmingsplan nodig omdat 
ze op andere plekken komen te liggen en 
planologisch beschermd moeten worden. 
Vanwege onder andere het doorlopen van 
bestemmingsplanprocedures kost het meer 
tijd om dit te regelen. Daarom verleggen we 
deze kabels en leidingen al voor het werk 
aan de dijk start. Zo hoeft de aannemer hier 
niet meer op te wachten en treedt er geen 
vertraging op. Bij Hansweert gaat het om 
leidingen van DOW, Evides en Coroos.

Het proces 
‘Om deze kabels en leidingen te verleggen, 
stuurt het waterschap eerst naar de eigenaren 
een zogenaamd verzoek tot aanpassing,’ legt 
Peter uit. Daarin vragen wij hen de ligging 
van de verbindingen aan te passen. Om 
de juiste locatie hiervoor te bepalen, wordt 
er onder andere archeologisch, flora- en 
fauna en explosievenonderzoek uitgevoerd. 
Het voorstel voor het nieuwe tracé wordt 
voorgelegd aan de gemeente. Daarna volgt 

De voorbereidingen voor de uitvoering van de dijkversterking zijn in volle gang. Een onderdeel hiervan is om 
het verleggen van kabels en leidingen te regelen. De nieuwe dijk wordt breder dan de huidige dijk. Omdat de 
nieuwe dijk hierdoor bestaande kabels en leidingen zou raken, moeten deze verlegd worden. Peter van der 
Veeken, adviseur kabels en leidingen bij waterschap Scheldestromen en lid van het omgevingsteam voor 
de dijkversterking, legt uit wat het verleggen van kabels en leidingen precies inhoudt.  

Verleggen van kabels 

en leidingen

Een batdetector registreert geluiden 
van vleermuizen.

Archeologie
Voordat we aan de slag kunnen met het werk voor de dijkversterking, brengen we in 
kaart of er archeologische resten in de bodem zitten. Op vier plaatsen langs het tracé 
van de nieuwe dijk graaft een gespecialiseerd bedrijf sleuven van 4 meter breed, 25 
meter lang en 2 meter diep om dat te onderzoeken. Dit zogenaamde archeologisch 
proefsleuvenonderzoek wordt de komende maanden uitgevoerd. Bij het uitgraven 
beoordeelt een archeoloog of er archeologische waarden in de bodem aanwezig zijn. 
Een onderzoekslocatie ligt in Hansweert ter hoogte van de Boomdijk. De andere drie 
locaties liggen in het buitengebied langs de Zeedijk.
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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. 

Vragen?

V.l.n.r: Klaas Kaslander, Robbert de Koning en Pol van de Rest. 

Bertwin van de Koevering Jelle-Jan Pieterse René van der Hart

Kennismaken 

met team 

Techniek

Ruimtelijke kwaliteit
Pol: ‘Doordat de dijk aanzienlijk hoger en 
breder wordt, verandert de ruimtelijke 
kwaliteit van het gebied. Dit geeft ook 
kansen voor de inrichting. Door slim te 
ontwerpen, krijgt het hele traject een 
sterkere samenhang, slimmere routes 
en mooie uitzichten over het dorp en de 
zee. Daarnaast zorgen we er voor dat de 
uitstraling van een typische Zeeuwse zeedijk 
behouden blijft.’  

Veiligheid
Veiligheid is een belangrijke 
randvoorwaarde voor zowel ontwerp als 
uitvoering. ‘De aannemer moet het werk te 
allen tijde veilig kunnen uitvoeren,’ vertelt 
Pol. ‘En tijdens de uitvoering moet het 

ook veilig zijn voor de omgeving. Bij het 
ontwerp besteden we ook veel aandacht 
aan de veiligheid als de dijk klaar is. Zoals de 
veiligheid van fietsers en andere gebruikers.’

Duurzaamheid
Zowel bij het ontwerp als de uitvoering staat 
duurzaamheid voorop. Pol: ‘Het ontwerp is zo 
duurzaam mogelijk gemaakt. Bijvoorbeeld 
door zoveel mogelijk materiaal her te 
gebruiken of materialen uit de omgeving van 
Hansweert in te zetten. Ook kijken we naar 
efficiënte uitvoeringswijzen. Zo voeren we 
materiaal zoveel mogelijk over water aan. Dit 
geeft ook minder hinder voor de omgeving. 
Momenteel bekijken we in hoeverre het 
standaard materieel vervangen kan worden 
door elektrisch materieel.’ 

Het technisch team is verantwoordelijk 
voor het ontwerpproces, de uitwerking van 
het technische ontwerp en de uitvoering 
van het werk. Voor het maken van een 
nauwkeurig ontwerp is een hele reeks van 
computermodellen nodig. In elke fase wordt 
het ontwerp verder uitgedetailleerd. Dit 
gebeurt in overleg met alle stakeholders en 
de omgeving. 

Samenstelling team
Het technisch team bestaat uit Technisch 
Manager Pol van de Rest en verschillende 
adviseurs: Klaas Kaslander en Jelle Jan 
Pieterse (adviseurs techniek), Robbert de 
Koning (landschapsarchitect), René van der 
Hart (technisch tekenaar) en Bertwin van 
de Koevering (adviseur integrale veiligheid). 
Pol is eindverantwoordelijk voor het 
ontwerp en de juiste vertaling hiervan naar 
een contract met de aannemer. Daarnaast 
is hij verantwoordelijk voor de veiligheid 
van het werk, de ruimtelijke kwaliteit en 
duurzaamheid. 

De Project Organisatie Waterveiligheid (POW) 
bereidt de dijkversterking Hansweert voor. Dit is 
het samenwerkingsverband tussen waterschap 
Scheldestromen en Rijkswaterstaat Zee en Delta. 
In deze nieuwsbrief maakt u kennis met team 
techniek van de POW.  

Bertwin van de Koevering Jelle-Jan Pieterse René van der Hart







 



Puzzelpagina 

Kijk eens op www.hartvoorschore.nl onder het kopje ‘dorpskrant’ naar de 
foto’s die op de afgelopen dorpskranten hebben gestaan. De cijfers verwijzen 
naar de uitgaves. Succes! 
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(opgenomen op verzoek van en tekst door zorgboerderij Rust na Onrust)

Nieuwtjes van de zorgboerderij.
Het jaar is weer al bijna ten einde.
Wat gaat de tijd toch vlug.
Op de boerderij staan de werkzaamheden en
activiteiten vooral in het teken van
feestdagen. Om maar te beginnen bij het
vieren van Sint Nicolaas. Deze week hebben
we allerlei activiteiten rondom dit thema
bedacht en zo bezoekt onze eigen Sint
Nicolaas woensdag de zorgboerderij. Allerlei
lekkers, een verhaal, een muziekje en een
stukje film.. Het recept voor een hoop
gezelligheid! Het mooie is ook altijd de
verhalen die naar boven komen, herinneringen die gedeeld worden.

Kerst.. Het lijkt nog ver weg maar over een aantal weken is het toch zo ver. Het
uitzoeken van de vele kerstspulletjes, het versieren van de kerstboom en locatie,
overal gezellige lichtjes en kerstmuziek. Sinds vorig jaar hebben we een heuse
´kerstmaaltijd week´. Elke dag hebben we een uitgebreide maaltijd op het menu
staan. Wat zullen de mensen weer smullen! Wat een sfeer brengt dit alles ook met
zich mee. De warmte van een grote familie bij elkaar, dat is Rust na Onrust!  

COVID-19.. waar we helaas niet omheen kunnen.
Ondanks de oplopende besmettingen zijn we tot op heden bewaard mogen blijven
voor een uitbraak en ook mag het aantal besmettingen gelukkig zeer gering zijn. Wel
vraagt dit om extra oplettendheid en proberen we te doen wat we kunnen doen.
Vaker handen wassen, handen ontsmetten bij binnenkomst, thuis blijven bij klachten
en de 1,5 meter proberen we in alle redelijkheid te hanteren.



Duo-fiets
Nu de koudere dagen voor de deur staan, wordt
de duo-fiets wat minder gebruikt. Maar oh wat
hebben de mensen er al veel plezier aan                                                         
beleefd. Ook een dikke pluim naar al de
fietsvrijwilligers die zich trouw blijven inzetten en
onze deelnemers weer een enorme glimlach op
het gezicht weten te toveren. Naar alle
waarschijnlijkheid zal er een soort aanhanger
bijbesteld gaan worden zodat niet 1 deelnemer
mee kan gaan fietsen, maar wel 3! Dus wie weet fietsen we over een poosje wel met
z´n 6en door de straten van Schore. Dit alles zou niet mogelijk zijn zonder de stichting:
Vrienden van Rust na Onrust die door de geschonken donaties zulke aanschaffing
verwezenlijken. Wilt u ook gebruik maken van de fiets? Dat kan! Voor een klein
bedrag is de fiets ook te huur. Wie weet tot snel!

Wist u dat:

-Er weer heel wat leuke objecten door de bouwgroep in elkaar geknutseld is?
-En wist u dat “onze” Leo van Oosten in de kerk zijn prachtige schilderijen heeft
mogen exposeren?
-Dat Leni de Jong komend jaar een nieuwe verftechniek voor komt doen?
-Dat er voor de jongeren allerlei leuke activiteiten georganiseerd worden maar dat de
corona-maatregelen nogal eens roet in het eten gooien. Maar desalniettemin is er
toch een mogelijkheid om samen te komen en zal er o.a. lekker gegourmet worden.
-Dat we in de top 5 van goede zorgboerderijen staan en dat dat mede te danken is aan
het fantastische team en de vrijwilligers?

-En wist u dat er afgelopen zaterdag een heus
doorstroom evenement heeft plaats



gevonden op locatie d´ Ouwe Schoole? Een
hartelijk welkom, drankje, een hapje eten, een
persoonlijk praatje en een presentje. Dit alles
om alle vrijwilligers nog eens hartelijk te
bedanken voor hun fantastische inzet. Ze zijn
onmisbaar! (Dit alles met inachtneming van de
corona-maatregelen.)

Tot slot nog iets over de ´beestenbende´:
                  
- Guus, onze oude geit is overleden. Het achtergebleven geitje stond maar eenzaam
in de wei waardoor hij nu door 2 kleine bokjes zal vergezeld gaan worden.

- De poesjes in het schooltje groeien goed. Over 1 maand worden ze gesteriliseerd en
mogen ze via een kattenluik naar buiten.

- Chica doet het best goed. Zij is mee geweest naar Ameland. Voor de zekerheid doen
we haar buiten een snuitje om, want andere honden blijven spannend.

- Helaas zijn de kippen opgehokt vanwege de dreigende vogelgriep.

Een hartelijke groet,
Team Rust na Onrust.

Namens alle deelnemers en medewerkers van Rust na Onrust wensen wij u fijne en
gezonde dagen toe.



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 11 maart 2022

Schadelijke stoffen Tata ongewenst Nabestaanden MH17-ramp komen aan 
woord Wetenschappers willen mammoet terughalen United Airlines 
ontslaat werknemers zonder prik Prijzen koophuizen met 19 
procent gestegen Covid-19 houdt wereld opnieuw in greep Expositie 
Schoorse kunstenaars voor stichting support Casper Gas-en 
stroomprijzen bereiken recordhoogte Dorpshuis heeft social media 
pagina QR-code in ruim een derde van de gevallen niet gecontroleerd John 

Miles (72) overleden Varkensnier voor eerst succesvol getransplanteerd 
bij mens omicron variant Poetin en Biden praten over Oekraïne Klussen 
aan kerkmuur Schore Vulkaanuitbarsting La Palma Verstappen wint 

van Hamilton en is wereldkampioen Arie Ribbens (84) overleden 150 

miljoen voor De Vaandeldrager Rembrandt  1e openbare laadpaal Schore




