DORPSKRANT

SCHORE
uitgave 3

SEPTEMBER 2021

dorpskrant@hartvoorschore.nl

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

!ALERT|Schore of Iets minder ALERT Schore of Schore Samen 💪
Er zijn inmiddels 3 openbare WhatsApp groepen in Schore. Het is voor zowel melders als
ontvangers prettig als iedere groep voor het bedoelde doel gebruikt wordt. Daarom
hieronder een overzicht. Kijk bij het doen van een melding naar het logo dat voor de app
staat om misverstanden te voorkomen.
!ALERT|Schore - alleen bij noodgevallen
De app van !ALERT|Schore is alleen bedoeld voor meldingen waarbij ook
112 gebeld is. Op het moment zijn er 102 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 113
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
De uitgaves van de dorpskrant probeer ik zoveel mogelijk te plannen rondom
gebeurtenissen in Schore. Met die in september wacht ik altijd even op de terugblik
van de Schoorse Herfstmarkt. Helaas heeft de organisatie moeten besluiten het nog
een jaartje over te slaan. Jammer natuurlijk, maar een heel begrijpelijke en
verstandige beslissing. Beter niet dan half en liever goed of niet, immers.
Maar het is niet helemaal stil komende periode. De Schoremorries hebben 2
activiteiten gepland; Halloween en Sinterklaas. En op 30 november treedt Tyconnell
op in de kerk. Bovendien is het dorpshuis inmiddels open. Op vrijdag en zaterdag
kun je daar tussen 16:30 en 22:00 terecht voor een hapje en een drankje. Het menu
van de daghap wisselt en is te vinden aan de deur van het dorpshuis of in de Iets
Minder Alert app.
Vanuit verschillende hoeken wordt informatie voor in de dorpskrant aangeleverd.
Vaste bijdragen zoals van de Schoremorries en De bewogen dagen door Bas en
incidentele dingen zoals wanneer iemand een puzzel maakt, een leuke tekening, of
een mooie foto voor op de voorkant. In deze editie staan een aantal oproepjes voor
hulp bij het maken van de dorpskrant. Dat kan eenmalig zijn, of af en toe, of
misschien wel een vast iets. Het zou fijn zijn om een paar extra handjes te hebben.
Ook als je zelf een idee hebt voor iets wat goed in de dorpskrant zou passen, en je
het ziet zitten om dit aan te leveren, hoor ik dat natuurlijk graag.
In deze dorpskrant zoals altijd de vaste rubrieken. En Jessy heeft weer een grappig
stripverhaal gemaakt. Aan de puzzel is dit keer een mooie prijs verbonden. Wie
weet alle antwoorden van de Schore-quiz?
Veel leesplezier!
Vriendelijke groet,
Xandra van der Knaap
Op de voorkant: bloemenberm - foto door Carol Wattel
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De bewogen dagen van Schore - deel 8e
door Bas Chamuleau
De kerk met de laatste dominees
In de voorgaande afleveringen heb ik jullie meegenomen in het wel en wee
van de kerk van Schore. Deze aflevering is de laatste van de kerkgeschiedenis.

Het kerkorgel
Omstreeks 1800 is in de kerk van Schore een orgel geplaatst. Het meer dan
100 jaar oude orgel uit het oude kerkje is in 1914 overgeplaatst in het nieuwe
kerkgebouw. Begin jaren 20 werd er aanstalten gemaakt een nieuw orgel te
kopen.
De kerkelijke gemeente Schore en Vlake was op 10 mei 1922 bijna
overgegaan tot het kopen van een orgel bij een Duitse fabrikant, de firma
Rohlfing. Deze firma rekende met Duitse marken, die in die tijd allesbehalve
vast in waarde waren. Er werd op het oog een prachtaanbod gedaan, wat
voordelig leek maar wel erg dwingend naar voren werd gebracht. Vooraf
moest het bedrag in marken gestort worden, dan was daarmee het orgel
besteld, terwijl er verder nog niets afgesproken was. Gelukkig liep de
orgelcommissie daar niet in. Na een schrijven aan de Orgelraad, met het
verzoek bij de Duitse firma te gaan informeren, volgde op 24 juni 1922 het
antwoord van de Orgelraad. Weinig goeds viel er te melden over dat bezoek
en er werd besloten niet in Duitsland te bestellen. Vanuit Duitsland kwam er
een boze brief, waarin de orgelbouwer Schore maande binnen acht dagen de
koopprijs van het orgel (276.000 Duitse marken) te betalen. Er werd beweerd
dat het orgel besteld was. In het kerkelijk archief zijn twee ongetekende
contracten terug gevonden. Daaruit blijkt duidelijk dat er nooit een contract is
afgesloten en het orgel daar dus nooit is besteld.
Men zocht contact met de firma Spiering uit Dordrecht. Daar was het
gedurende de bouw van het orgel mogelijk om door een door de Orgelraad
benoemde deskundige te laten onderzoeken of het orgel aan de
verwachtingen voldeed. Spiering mocht dus het nieuwe kerkorgel leveren. Het
was de wens het orgel in gebruik te nemen begin 1923. En dat is gelukt. Het

orgel heeft f 3.350,— gekost. Veel
giften zijn ontvangen uit de
gemeente. Het dames-comité
had een bazaar georganiseerd.
Dit leverde f 789,82 op.
De in 1943 gebouwde kerk kreeg
pas op 29 juni 1978 weer een
ander orgel. Dit werd
overgenomen van de Vrij
Evangelische Gemeente in Goes
die, in verband met de groei, naar
een ander kerkgebouw verhuisde.

Figuur 1. Kerkorgel te Schore. Foto H. Mallekote; http://
www.orgelsinzeeland.nl/navigatie_plaats_schore_dorpskerk.htm

De laatste dominees van Schore
Voordat we naar de laatste dominees omzien eerst het volgende. In het
tijdschrift de Spuije1 van zomer 2021, aflevering 113, is een artikel opgenomen
van F. de Kaart: Priesters, broeders en zusters”. Daarin wordt vermeld dat Jan
Claesz Rijk tot 1493 kapelaan was aan het Lieve Vrouwe altaar2 van de kerk in
Schore. Hij werd in dat jaar benoemd tot kapelaan aan het altaar van St.
Barbara te Schore en later tot pastoor van Vinninge (bij Hoedekenskerke). Hier
zien we dat de voormalige parochiekerk van Schore meerdere altaren bezat en
er meerdere priesters aan verbonden waren.
Na het vertrek van ds. Schreuder werd op 23 januari 1983 de heer Haasnoot3
benoemd in dienst van de gemeente Schore en Vlake. Met ingang van 1
november 1985 is kandidaat Haasnoot beroepen als parttime predikant te
"Schore en Vlake" voor de tijd van twee jaren.
Financieel was "Schore en Vlake" niet in staat een vol traktement4 te betalen.
Een volledige baan zou er dus voor de gemeente voorlopig (of nooit) meer
1

Tijdschrift van de Heemkundige Kring de Bevelanden

2

Zware tafel of verhoogde plaats in de kerk waaraan de eucharistieviering plaatsvindt

3

De heer Haasnoot is dan nog niet afgestudeerd

4

Salaris

inzitten. Daarom werd dhr. Haasnoot aangesteld als parttime predikant
"bijstand in het pastoraat." Dit betekende ook dat er met een andere
gemeente een pastoraal verband moest worden gesloten. In het geval van
Schore was dit met de gemeente Biezelinge. De predikant van Biezelinge, ds.
L.A. de Graaf, werd ook de verantwoordelijke predikant van de gemeente
"Schore en Vlake". Vanuit de Provinciale Kerkvergadering werd er op
aangedrongen dat er op den duur een samenvoeging moest ontstaan tussen
Hansweert en Schore. Ds. Haasnoot is vier jaar werkzaam geweest in onze
gemeente (drie jaren als pastoraal medewerker en een jaar als predikant) als
hij op 1 januari 1987 Schore verlaat.

Samengaan
Op 5 juni 1984 vond er een eerste gezamenlijke vergadering plaats van de
kerkenraden van Hansweert en "Schore en Vlake" te Hansweert. Voor een
samengaan van de gemeenten moest er
veel geregeld worden op gebied van
rechtszekerheid. Na veel heen en weer
geschrijf met de Provinciale
Kerkvergadering kreeg "Schore en
Vlake", na vertrek van ds. Haasnoot in
1987, toch toestemming om alleen voor
de eigen gemeente te gaan beroepen,
omdat Hansweert nog een dominee
had.
Nadat in april 1988 ds. Harleman
vertrokken was uit Hansweert werd op 9
mei 1988 de toestemming verleend voor
de combinatie Hansweert-Schore. In
"Woord en Dienst”5 was een advertentie
geplaatst. Hierop is slechts één reactie
binnen gekomen van een catecheet6
namelijk de heer F.A. Bergwerff uit

Figuur 2. De heer F Bergwerff (overleden 2011) foto
H. Mallekote) http://www.pknhansweert-schore.nl/
fred_bergwerff.htm

5

Tijdschrift van de Heemkundige kring de Bevelanden, juni 2021.

6

Geestelijke die door de kerk is aangesteld om in de eredienst voor te gaan

Middelburg. De gesprekken met dhr. Bergwerff, de beroepingscommissie en
met de beide kerkenraden waren dermate positief dat er toestemming werd
gevraagd om hem te benoemen voor beide gemeenten (Hansweert en
"Schore en Vlake"). Het was de bedoeling dat de heer Bergwerff eventueel
aangesteld kon worden als pastoraal medewerker, maar dan slechts voor 66%.
Deze toestemming werd verleend en op 22 januari 1989 werd de heer
Bergwerff bevestigd als pastoraal medewerker voor de beide gemeenten.

Één kerk
Hansweert en Schore waren nog ieder een aparte gemeente met ieder een
eigen kerkgebouw en een eigen kerkenraad. De taak van de pastorale
medewerker was niet niks. Elke zondag (behalve op zijn vrije dag) moest hij in
Hansweert en ook in Schore preken. Kerkenraadsvergaderingen moesten in
Hansweert en in Schore bijgewoond worden. Later werd er om en om gekerkt
in beide dorpen.
Het einde van de Hervormde Gemeente "Schore en Vlake" was officieel op 1
januari 1995. Op die datum werd de naam Hansweert-Schore” ingevoerd.
Vlake is zo klein geworden dat er erg weinig mensen meer wonen. De
gemeenteleden van de kerk, die voordien nog bij Schore en Vlake” hoorden,
horen daar nu ook bij de nieuw gevormde kerk gemeente.
Op zondag 29 september 2019 werd in de kerk van Hansweert de laatste
dienst gehouden i.v.m. het buiten gebruik stellen van het kerkgebouw. De
kerk van Schore blijft voor de erediensten behouden. De komende periode zal
het beleid van de kerkenraad erop gericht zijn dat de Protestantse Gemeente
Hansweert-Schore als zelfstandige gemeente blijft bestaan.

Wordt vervolgd…
Volgende keer gaan we het hebben over de spoor- water- en rijwegen rond
Schore.

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.

Optreden Tyrconnell
Op donderdag 30 september treedt de band Tyrconnell op in de kerk van
Schore. De muziek van de 5-koppige band heeft duidelijk Iers / Schotse
invloeden en is zeer divers; o.a. shanti, ballades en a capella.
De leden van de band hebben allemaal een connectie met het water, met de
zee. En daar kennen ze elkaar ook van. Het zal dan ook niemand verbazen dat
er in het repertoire ook oude zeemansliederen opgenomen zijn.
De band bestaat uit Cees (zang en gitaar), Jan (zang en accordeon), Frits (zang
en multi-instrumentalist), Chris (zang en mondharmonica) en tot slot -uit
Schore- Erwin (zang en accordeon).
datum
locatie
aanvang
einde
kosten

donderdag 30 september
in de kerk van Schore
inloop vanaf 19:45 aanvang van het concert 20:00
ergens tussen 21:30 en 22:00
toegang is gratis

foto: www.tyrconnell.nl met toestemming voor gebruik van band Tyrconnell

Pluimvee vof

9(56(6&+$55(/ǁ(1
95,-(8,7/223(,(5(1

uit de
eierautomaat
geopend van 8:00 tot zonsondergang / Zondags gesloten

Steenweg 23, Schore, www.ekozpluimvee.nl

Puzzelpagina
Schore-quiz
Wie maakt onderstaande Schore-quiz foutloos? Tip: Antwoorden zijn te vinden
op, of via, de vernieuwde website van Schore (www.hartvoorschore.nl). Extra
leuk: Onder de inzenders met de (meeste) juiste antwoorden, wordt een
mooie prijs verloot. Inzenden: mail naar dorpskrant@hartvoorschore.nl of in de
bus op Boomweidelaan 69. Succes!
1.

Wát is Schore? Dát is Schore!
A. klein, rustig, gezellig en centraal gelegen
B. rustig, gezellig, groen en centraal gelegen
C. rustig, gezellig, betaalbaar en groen
D. gezellig, rustig, klein en groen

2.

Wie zijn de leden van de dorpsraad?
A. Sebas, Irna, André, Jeroen en Henri
B. Irna, Anita, Sebas, Henri en Jeroen
C. André, Henri, Sebas, Jeroen en Léon
D. Henri, Léon, Irna, André en Franciëlla

3.

Wanneer kwam de eerste dorpskrant nieuwe stijl uit?
A. 1983
B. 1993
C. 2002
D. 2017

4.

Hoe heet de serie over de geschiedenis van Schore?
A. De geschiedenis van Schore
B. De bewogen dagen van Schore
C. Terug in de Schoorse tijd
D. Schore toen en nu

5.

Wie is de beheerder van het dorpshuis?
A. Franciëlla
B. Daan
C. Marleen
D. Léon

6.

Wanneer werd de laatste Schoorse Herfstmarkt gehouden?
A. september 2019
B. december 2019
C. september 2020
D. december 2020

7.

Wat doet de dorpsvereniging?
A. Ze organiseren de dorps-BBQ
B. Ze zijn eigenaar van het dorpshuis
C. Ze organiseren de Schoorse Herfstmarkt
D. Ze maken de dorpskrant

8.

Welke stelling over het logo van de Schoremorries klopt?
A. Er staat een letter achterstevoren, maar er staan geen taalfouten
B. Er staan taalfouten in, maar geen letter achterstevoren
C. Er staat een letter achterstevoren en er staan taalfouten in
D. Er staan geen taalfouten in en ook geen letter achterstevoren

Houtbouw
Betonwerk
Dijkwelsestraat 9 - 4421 AE Kapelle
(+31)6 - 53 61 26 21 info@bouwmetboone.nl

Montage
www.bouwmetboone.nl

9.

Wat doet de Oranjevereniging?
A. Zij organiseren de wandelvierdaagse
B. Zij organiseren de dorps-BBQ
C. Zij organiseren Koningsdag
D. Zij organiseren jeugdactiviteiten

10.

Wie is kerkrentmeester bij de Protestantse Gemeente Hansweert-Schore?
A. Wim en Andries
B. Leni en Heleen
C. Rinus en Wim
D. Heleen en Rinus

11.

Welke bijdrage leverde de afdeling Schore van de Vrouwen van Nu altijd
aan de Schoorse Herfstmarkt?
A. Zij bakken oliebollen
B. Zij organiseren de rommelmarkt
C. Zij verkopen zelfgebakken taart en thee
D. Zij verloten zelfgemaakte bloemstukken

Ingezonden door (naam en adres):
Vul de letter van het juiste antwoord in achter het nummer van de vraag.
1. ___

3. ___

5. ___

7. ___

9. ___

2. ___

4. ___

6. ___

8. ___

10. ___

11. ___

Kans maken op prijs? Inzenden via mail dorpskrant@hartvoorschore.nl of in de bus op Boomweidelaan 69.

Oproepje fotograaf
Wie maakt er mooie foto’s en vindt het leuk om af en toe een foto voor
de voorkant van de dorpskrant aan te leveren?
De foto’s voor de voorkant hebben te maken met een van de
onderwerpen in die editie of geven een mooi tijdsbeeldje van Schore.
Reageren kan via de mail dorpskrant@hartvoorschore.nl of
even langskomen of briefje in de bus op Boomweidelaan 69.
Alvast bedankt!

BETER BROOD
koop je bij de

ECHTE BAKKER

Vakmanschap in Vers

Vroonland

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

Pen en papier

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

Via dit stukje willen wij als Vrouwen van Nu afdeling Schore ook weer ons
steentje bijdragen aan deze krant. Maar het zal een van de laatste keren zijn!
Na bijna anderhalf jaar hadden wij dinsdag 31 augustus 2021 eindelijk weer
een bijeenkomst. Onder het genot van een drankje en een heerlijke barbecue
verzorgd bij de Fam. Goud te Waarde konden we elkaar als leden weer eens
ontmoeten. Volgens ons een zeer geslaagde bijeenkomst. In het voorjaar van
2021 hebben we weliswaar een keer een fietstocht gehad maar een
bijeenkomst is toch heel anders en het merendeel van onze leden was dan
ook aanwezig.
Als de maatregelen het toelaten willen wij in oktober en november 2021 een
bijeenkomst in het Dorpshuis te Schore houden. Ook onze Kerstavond in
december zal in het Dorpshuis zijn. Dit zal niet alleen de laatste bijeenkomst
voor 2021 zijn, maar ook voor onze afdeling.
De afdeling Schore werd in december 1980 opgericht, toen nog onder de
naam Plattelandsvrouwen. Het huidige bestuur heeft bijna 2 jaar geleden
aangegeven te willen stoppen. Helaas zijn er geen nieuwe bestuursleden
gevonden. Daarom wordt de afdeling Schore van de Vrouwen van Nu per
31 december 2021 opgeheven. De huidige leden kunnen zich desgewenst
inschrijven bij een andere afdeling van de Vrouwen van Nu, bijvoorbeeld
Kapelle of Wemeldinge.
Wel willen wij nog wel even het volgende onder jullie aandacht brengen:
Binnenkort is er via de Rabobank weer de RaboClubsupport actie. In het
verleden hebben wij ons altijd ingeschreven voor deze actie en wij mochten
ook leuke bedragen ontvangen, met dank aan diegenen die op ons gestemd
hebben. Nu wij niet meer meedoen hopen we wel dat de beschikbare
stemmen ten goede komen aan andere lokale deelnemers. Leden van de
Rabobank laat je stemmen niet verloren gaan!

Kinderen schrijven (of tekenen)

Nieuws van de dorpsraad
(opgenomen op verzoek van dorpsraad)

Lopende zaken

De dorpsraad heeft zomerstop gehad, dus er is niets nieuws
te melden. Ondertussen zijn er wel een aantal lopende zaken waar de
dorpsraad mee bezig is en hoopt dat het gerealiseerd kan worden; een
trapleuning bij het trappetje naar het kanaal, beplanting op de dijk t.h.v. het
einde van de tunnel, uitbreiding bloembermen binnen de bebouwde kom
(Zandweg en Frisostraat) en langs de Werkweg Vlaketunnel en zorgen dat de
reeds ingezaaide (en inmiddels uitgebloeide) bloembermen nog even met rust
gelaten worden, zodat het zaad de tijd krijgt uit te zaaien.
In de dorpskrant van december zullen wij u verder informeren.

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!

Puzzelpagina oplossing
Oplossing vorige puzzel: Windwijzers

1. Frisostraat 24 & Boomweidelaan 67
2. Nieuwe Kerkplein 23 (Zandweg 8, lijkt er op)
3. Haaimeet 24
4. Steenweg 1
5. Haaimeet 20
6. Nieuwe Kerkplein 33
7. Steenweg 40
8. Nieuwe Kerkplein 4 (kerk)
9. Haaimeet 22 (Zandweg 8a, lijkt er op)
10. Boomweidelaan 1/1a
11. Frisostraat 26
12. Steenweg 10
13. Nieuwe Kerkplein 33
14. Haaimeet 23

Oproepje puzzelmaker
De puzzels die in de dorpskrant staan, zijn vaak zelf gemaakt
en hebben iets met Schore te maken.
We zoeken mensen die (een keertje / af en toe) een Schoorse
puzzel wil maken voor in de dorpskrant. Mag van alles zijn
(kruiswoord, foto, logica, woordzoeker, reken, kennis etc.), zolang
de puzzel maar een link heeft met Schore. Lijkt het je leuk om dit
te doen, of heb je een goed idee voor een puzzel? Laat het weten!
Reageren kan via de mail dorpskrant@hartvoorschore.nl of
even langskomen of briefje in de bus op Boomweidelaan 69.
Alvast bedankt!

Altijd iets (leuks) te leren

Thematisch onderwijs
Na de vakantie zijn we gestart met het
thema ‘Europa’. Op de eerste schooldag zijn
de kinderen onthaald door de juffen en
‘meester’ in ‘klederdracht’. Tot de
herfstvakantie leren we van alles over Europa. We leren over de talen, de
plaatsnamen, bijzonderheden, gebruiken, enzovoort.
Samen werken
Door onze kleine groepen kunnen we goed
samenwerken. We lezen en rekenen samen, maar wel
op onze eigen niveau. Want van succeservaringen
groei je. We leren en werken nu samen over Europa
tijdens de workshops. Zo leren we van en met elkaar.

School in Beweging
De veilige school !
Samen leven door samen leren;
Aandacht voor “ik en de ander”
x Respect
x Bekwaamheid
x Eigenheid
x 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.

kleurplaat van www.leukvoorkids.nl / CC0 (de maker publiceerde zijn of haar werk in het publiek domein) of gebruiksrecht is niet bekend

Kleurplaat

+31 (0) 113 - 381 550

Hansweert

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

Oproepje dorpsgenoot
In de rubriek dorpsgenoten maken we melding van geboorte,
overlijden en nieuwe bewoners van Schore. Zo hopen we een beetje
bij te dragen aan het contact tussen dorpsgenoten.
Bij geboortes krijgen we meestel wel het kaartje van de ouders zelf in
de bus of de mail. Maar nieuwe bewoners weten vaak niet dat het
mogelijk is zich voor te stellen in de dorpskant, als ze dat willen. Wie
vindt het leuk om even langs te gaan bij nieuwe bewoners om kennis te
maken en ze alvast de laatste nieuwe dorpskrant te overhandigen?
Reageren kan via de mail dorpskrant@hartvoorschore.nl of
even langskomen of briefje in de bus op Boomweidelaan 69.
Alvast bedankt!

Dorpsgenoten
Mogen geluk en
genade je volgen,
alle dagen van je leven.


24 juni 2021

    
/ZQNJS+QýJSY
  
24 juni 2021
Wilco & Marije Blaak
Kristhiàn, Frédéric en Maxíme
Langstraat 4 - 4423 AB SCHORE
app: 06-14451932

Wordt vervolgd in de volgende dorpskrant…

Fysiotherapie Yerseke-Hansweert
In onze praktijk bieden wij verschillende behandelvormen aan;
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Fysiotherapie
Manuele therapie
Hansweert
Kinderfysiotherapie
Eendracht 1e
Oedeemtherapie, lymfedrainage
4417 CA Hansweert
Handentherapie
CRAFTA, kaakfysiotherapie
Yerseke
Etalagebenen (Claudicatio Intermittens)
Oesterstraat 9
Dry needling
4401 EL Yerseke
Medische trainingstherapie
Medical taping/kinesiotaping
0113-571679
KISS-kinderen
administratie@safyr.nl
Reuma
www.safyr.nl
De Rugschool
Oncologische training
Aangesloten bij; Schoudernetwerk, Fyranet, MS netwerk,
Claudicationet, ParkinsonNet
Fitness (op abonnement & op medische basis)
Bekkenbodem en zwangerschap gerelateerde klachten
Doelgroep training voor onder andere; COPD, reuma en artrose,
hart- en vaataandoeningen, oncologie, Parkinson en kinderen
Aanmeten van braces
NIEUW: Psychosomatische fysiotherapie

In de meeste gevallen kunt u zonder verwijzing van de (huis)arts bij
ons terecht.

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
113) 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 juni, juli, augustus en een stukje september:
fiets gevonden, kwarteleitjes aangeboden, kip aan de wandel, puzzeltocht,
kastje aangeboden, gratis bieten, motorgeluid, poezenmandje aangeboden,
oproepje kaartje sturen, katje Loekie overleden, opening dorpshuis, gratis
Afrikaantjes, kasten aangeboden, opklapbed aangeboden, bank aangeboden,
kozijn t.e.a.b., zomerspelen, konijntjes, oproep invalbezorger, hokje gevraagd,
melding vreemd gedragende jongeren, kater aan de wandel, troep op
skatebaan, grindtegels aangeboden, jong vogeltje gered, piratenooglapjes
gevraagd, groene bak kwijt, potjes, zwart-witte poes kwijt… en weer terecht,
stenen en tegeltjes aangeboden, ommetje app, schaduwdoek aangeboden,
melding eikenprocessierups, frietjes met saté in dorpshuis, jongeren met
drank, Wendy zoekt haar slootkonijn en Lisa stuurt geruststellende foto,
vliegenoverlast, plaatsing pannakooi, tuinslang aangeboden, stoel lamp en
rugzak aangeboden, watervat aangeboden, balken aangeboden, discussie
over jongeren in speeltuin, ladekastje aangeboden, stoel aangeboden,
cadeautje voor Leny, struisriet aangeboden, verkeerd bezorgd pakket,

schuifdeuren aangeboden, zilveren ring verloren, melding overlast, Leonie
wordt welkom geheten, krultang aangeboden, hekje aangeboden, rieten
mand aangeboden, pakket zoek, konijn in kerktuin, petroleumstel
aangeboden, nog een pakket kwijt, basiscursus schilderen, opkikker loterij,
verfdoos aangeboden, science dozen aangeboden, optreden salonorkest,
radio-cassetterecorder met CD en MP3 speler aangeboden, Schoorse
Herfstmarkt gaat niet door, menu dorpshuis, schilderij aangeboden, flessen
aangeboden, ligstoelen aangeboden, plantjes aangeboden…
Aanmelden voor de IETS MINDER ALERT Schore groep
kan via deze link: aanmelden IETS MINDER ALERT Schore
of scan de code.

Puzzelpagina
Herfstpuzzel
In de herfst kun je vaak leuke materialen in het bos vinden om mee te
knutselen of om een mooie herfsttafel mee te maken. Weet jij hoe de dingen
heten en bij welk blad het hoort?
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Zorgboerderij Rust na Onrust
(opgenomen op verzoek van en tekst door zorgboerderij Rust na Onrust)

Nieuwtjes van de Zorgboerderij
De tijd vliegt
Het is weer al september. De zomer is omgevlogen.
De vakanties zitten er weer bijna op.
Het wordt zo weer tijd om kerstkaarten te maken.
De binnen activiteiten komen er zo weer aan.
We zijn weer al druk aan het nadenken over allerlei creatieve ideetjes, en
activiteiten voor de wintermaanden.
Gelukkig kunnen we nog vaak buiten zitten en wandelingen maken.

Thema’s
We hebben iedere maand een thema.
In juli was dat HOLLAND. We hebben de boel versierd en allerlei opdrachten
en bijzonderheden over Holland verzameld.
In Augustus was dat BRUILOFT. Mariëlle is getrouwd op 26 augustus .
We hebben boeketten, bruidstaarten en thema s behandeld over trouwen en
bruiloften. Het personeel had zich opnieuw in
bruidskleding gestoken. Zo gaf Ilona sportles
in haar bruidsjapon en Nelleke liet haar
bruidsreportage zien.
Ook Heleen en Wim kwamen in vol ornaat naar
de boerderij. Wim had zelfs weer een
bruidsboeket besteld. De mensen hebben
gedichtjes en lieve wensen voor het album
gemaakt. Ook is er een bruidstaart met inhoud
gemaakt. Allemaal leuke activiteiten waardoor

iedereen volop meegeleefd heeft met het
heugelijk gebeuren.
Het volgende thema zal PRINSJESDAG zijn.

Weer meer mogelijk
De corona maatregelen zijn weer wat versoepeld. Het personeel draagt nog
een mondkapje maar de mensen zelf niet. De cliëntenvergaderingen en de
mantelzorgavonden mogen weer en worden weer opgestart.
Ook is er een apart programma voor de jongeren vanaf 18 jaar in elkaar gezet.
Dat ziet er heel leuk uit. Op de website www.rustnaonrust.nl staat meer
informatie .
Ook zijn er verregaande samenwerkingsverbanden met diverse instellingen en
groepen. Meer informatie daarover zal op de website vermeld worden.
De duo fiets blijft een groot succes. Mensen ervaren het tochtje als heel
heilzaam en genieten er echt van. Fijn dat er
nog steeds vrijwilligers zijn die dat willen doen.
Er kan natuurlijk altijd iemand bij voor een paar
uurtjes in de maand.

De dieren
De twee poesjes op het schooltje groeien
goed. Voorlopig blijven ze nog binnen.
De konijnen zijn weer allemaal ingeënt tegen
de konijnenziekte. Altijd een heel spektakel
voor we ze allemaal te pakken hebt. We hebben een paar goede vangers dus
meestal lukt het wel.
De alpaca’s zijn ook weer ingeënt en ook de geiten tegen geitenziekte.

Met het paardje gaat het gelukkig een stuk beter
dank zij aangepaste voeding.
Ook met hond Chica gaat het wat beter. Bij
ons samen is het geen probleem maar alle
druktes rond de zorgboerderij maakt het best
onrustig voor haar. Ze heeft nu zowel op de
boerderij als op het schooltje grote omheinde
terreinen waar ze kan lopen zonder continu
met de mensen en andere dieren in contact te
komen. Dat geeft rust. Vreemde honden vergt
nog wel training. We vermijden confrontatie
zoveel mogelijk. Het gaat al wel wat beter.
We werden verrast met 10 jonge kuikens. Ze
zitten apart in een kippenhokje.

Tot slot
Dit waren weer wat weetjes over ons.
We danken jullie voor het geduld wat jullie met ons hebben als we weer eens
met een grote stoet rolstoelen, scootmobiels en rollators over de straat lopen.
Het duurt soms even voor iedereen opzij is.
Groetjes Heleen van der Weele

Schoremorries
(opgenomen op verzoek van Schoremorries)

De afgelopen periode hebben we geen activiteiten gehad, dus geen
terugblik dit keer. We hebben gelukkig wel weer wat om naar uit te
kijken. Noteer alvast in de agenda:
Halloween staat gepland voor vrijdag 29 oktober van 18:30 tot 20:00.
Dit jaar wordt er een gratis
van 0 - (ongeveer) 12 jaar
georganiseerd met een verhaal dat een
spannend einde heeft op het sportveld.
Meer informatie volgt in de huis-aanhuis flyer in oktober. Daar staat ook op

afbeelding freepik.com by macrovector

snoepjesroute voor Schoorse kinderen

hoe je je kunt aanmelden.
Het sinterklaasfeest staat gepland voor zaterdag 27 november.
Tussen 16:00 en 18:00 en tussen 19:00
en 20:00 komen de pieten aan huis en
Voor het sinterklaasfeest wordt een
kleine bijdrage gevraagd. Meer
informatie volgt in de huis-aan-huis
flyer in november. Daar staat ook op
hoe je je kunt aanmelden.

afbeelding freepik.com

hebben dan nog een verrassing in petto.

Oproepje verhalenschrijver
Is er iemand die goed is in het schrijven van korte verhalen en het
leuk vindt een keertje een kort verhaal te schrijven dat zich afspeelt
in Schore? Het kan van alles zijn; romantisch, thriller, komisch etc.
En het kan puur fictie zijn of juist gebaseerd op ware feiten.
Enige ‘eisen’ zijn dat het zich herkenbaar afspeelt in Schore, ongeveer
1500 tot 2000 woorden telt en er geen aanstootgevende tekst gebruikt
wordt. Onder een pseudoniem schrijven kan natuurlijk.
Reageren kan via de mail dorpskrant@hartvoorschore.nl of
even langskomen of briefje in de bus op Boomweidelaan 69.
Alvast bedankt!

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/

JUNI 2021
Hij is er weer!🎉
🎉 Xandra heeft er, met behulp van
een aantal mensen, weer iets heel moois van
🤩 Heb jij hem al gelezen? Dat kan ook
gemaakt!🤩
online, op onze website www.hartvoorschore.nl/
dorpskrant.
In de nieuwe dorpskrant staat de 'zoek de
❓
windwijzer' quiz. Kun jij alle windwijzers vinden❓
🧐 Succes!🍀
🍀
JULI 2021
OPENING DORPSHUIS🎉
🎉 - op zaterdag 3 juli
van 15.00 - 17.00 uur! Vier je met Stichting
Dorpshuis en beheerder Marleen mee dat het
dorpshuis na hard werken eindelijk open gaat?
Om 15.00 uur wordt het dorpshuis officieel
geopend door wethouder Siwart Mackintosh. Je
kunt vrij inlopen en het dorpshuis bekijken met
🍹🍢
een hapje en een drankje!🍹

Afgelopen weekend is het dorpshuis in Schore officieel geopend. Op
vrijdag 9 juli is het dorpshuis voor het eerst open! Komen jullie ook gezellig
🍴 🍹 Meer info 👉 hartvoorschore.nl/dorpshuis
langs?🍴
Wat een leuk artikel in de Reimerswaalse & Kapelse Bode over ons
📰 Online lezen? ➡ link in de bio!
dorpshuis!📰
AUGUSTUS 2021
Na een heleboel leuke verkoop-acties én veel
⚽ Veel
geduld, is hij er eindelijk: de pannakooi!⚽
😄
plezier ermee😄
Voor het lenen of ruilen van boeken kun je vanaf
nu terecht in de Haaimeet bij nummer 6⃣ aan de
weg! Kom je ook eens 'snuffelen' tussen de
boeken & tijdschriften? Of zet er een paar
boeken in die je zelf al uit hebt!

Tijdsbeeld
OPENING DORPSHUIS SCHORE chiptekort unmute us bitcoin voor

het eerst wettig betaalmiddel

coronapas miljardairs in

de ruimte dodelijke mishandeling Mallorca

Schoorse Loekie overleden

formule 1 zandvoort op vrijdag en zaterdag eten in dorpshuis dansen
met Janssen PANNAKOOI SCHORE GEPLAATST ABBA brengt nieuwe
muziek uit motoragent Arno

grote overstromingen Schoorse

herfstmarkt slaat nog een jaartje over moord Peter R. de Vries
Delta variant Taliban opnieuw aan de macht 2 demissionaire ministers
stappen op

anderhalve meter regel vervalt ….

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 december 2021

