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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 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 106 
deelnemers. Aanmelden kan via deze link aanmelden Iets 
minder ALERT Schore of scan de code 

Schore samen 💪  - socializen 
De app groep Schore samen is bedoeld voor alles wat niet 
belangrijk genoeg is voor de IETS MINDER ALERT Schore 
groep of om gewoon te kletsen enzo. Iedereen is welkom. 
Aanmelden kan via deze link aanmelden Schore samen of scan 
de code.

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


Van de redactie 

Toen ik de vorige dorpskrant maakte, zaten we nog middenin de lockdown en was 
er over het algemeen weinig nieuws. Het werd de dunste dorpskrant ‘nieuwe stijl’ 
ooit. Gelukkig wordt er langzaam maar zeker meer mogelijk en dus staan er in deze 
dorpskrant weer terugblikken én dingen om naar uit te kijken. 

Zo is er o.a. belangrijk nieuws over het dorpshuis, is er een uitgebreid verslag vanuit 
de dorpsraad, een terugblik op Koningsdag, een voorzichtige vooraankondiging 
voor de Schoorse Herfstmarkt en een bijdrage van de Schoremorries met veel foto’s. 
(De Schoremorries zijn trouwens op zoek naar nieuwe vrijwilligers!) 

Elma heeft een leuke puzzel gemaakt met de foto’s die Jaco Verburg gemaakt heeft 
van windwijzers in Schore. Leuk om eens op een andere manier naar Schore te 
kijken. 

Jessy heeft een stripverhaal gemaakt over de e-waste race. Als er kapotte apparaten 
in huis zijn: tot en met donderdag 24 juni kunnen deze nog ingeleverd worden bij 
de Schuttevaer in Hansweert. 

De acties die de ‘pannakooi-boys’ hebben gehouden zullen niemand ontgaan zijn. 
En waar een klein dorp als Schore groot in kan zijn: dankzij alle steun hebben ze een 
bedrag van € 4005,30 opgehaald. Dus kom maar door met die pannakooi! 

Verder nog het vertrouwde ‘de bewogen dagen’, uitslagen van de puzzels die in de 
vorige dorpskrant stonden, nieuws van Rust na Onrust en nog veel meer. 

Ik wens iedereen die op vakantie gaat (of lekker thuisblijft) een hele fijne tijd en een 
mooie zomer. En verder: veel leesplezier! 

Vriendelijke groet, 

Xandra van der Knaap 

Op de voorkant: de pannakooi-boys v.l.n.r. Daan, Youri en Beer 
Tygo (zie foto hiernaast) kon er helaas niet bij zijn voor de groepsfoto



 

Fysiotherapie Yerseke-Hansweert 
 

In onze praktijk bieden wij verschillende behandelvormen aan; 
 

 Fysiotherapie 

 Manuele therapie 

 Kinderfysiotherapie 

 Oedeemtherapie, lymfedrainage 

 Handentherapie 

 CRAFTA, kaakfysiotherapie 

 Etalagebenen (Claudicatio Intermittens) 

 Dry needling 

 Medische trainingstherapie 

 Medical taping/kinesiotaping 

 KISS-kinderen 

 Reuma 

 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. 

Hansweert 
Eendracht 1e 
4417 CA Hansweert 
 
Yerseke 
Oesterstraat 9 
4401 EL Yerseke 
 
0113-571679 
administratie@safyr.nl 
www.safyr.nl 
 



              
 
 

Gelukkig is het weer lekker weer geworden en zijn er weer wat versoepelingen. 
Zo proberen we weer leuke dingen te organiseren. 
 
Tweede Pasen mochten de kinderen van Schore op zoek naar paaseieren! Er 
waren diverse huizen die al vroeg in de ochtend een mooi gekleurd paasei op hun 
ramen hadden geplakt, en daarmee had iedereen een goede reden om door het 
dorp te lopen en te gluren naar al alle huizen. Er waren 12 paaseieren, maar de 
ene was makkelijker te vinden dan de ander. Na afloop mocht je een chocolade 
paashaas op komen halen bij paashaas Carmen.  



              



              
Woensdag 9 juni was het buitenspeeldag. Het was prachtig weer en met een 
springkussen, sjoelbak, sponzen gooien, twister, de watersproeier en andere 
leuke spelletjes, hebben de Schoorse kinderen heerlijk buiten gespeeld. Het 
was een feestje bij de kleine speeltuin met siroop, ijsjes en popcorn!  



              



              



              
Heb jij het gemist, hou de brievenbus in de gaten voor alle leuke events.  

Daarnaast zijn de jongens uit Schore ook goed 
bezig geweest voor de pannakooi; een 
langgekoesterde wens van een aantal jongens. 
Ze hebben van alles uit de kast getrokken om 
het benodigde geld bij elkaar te sparen: 
Boluskoeken verkocht gemaakt door de Caisson, 
eieren verkocht gesponsord door Ekoz, 
oranjetompoezen verkocht van Bakker Vroonland, 
tulpen verkocht van Hans en de laatste actie was 
loten verkopen over het dorp waarbij je mooie 
prijzen kon winnen. Bedankt inwoners van Schore die 
de jongens hebben geholpen! We hopen snel de pannakooi te mogen plaatsen.  

Wij hebben al een paar keer de vraag ontvangen, hoe je lid kan worden van de 
Schoremorries? Het mooie is…. Dat hoeft helemaal niet. Alle kinderen in Schore 
mogen meedoen en spelen, iedereen is welkom! Wel kun je je aanmelden bij de 
Schoremorries App-groep, door een berichtje te sturen naar Linda op 
telefoonnummer 06 - 1315 9431. Je bent dan altijd direct op de hoogte als er 
iets georganiseerd wordt. Soms wordt er een kleine bijdrage gevraagd en soms 
is het gratis. Hier wordt je van te voren over geïnformeerd. Wij kunnen dit 
doen door middel van subsidie van de gemeente.  

Wij van de organisatie, kunnen nog wel vrijwilligers gebruiken die meehelpen, 
bedenken en organiseren. Het neemt niet veel tijd in beslag en samen komen we 
op nog leukere ideeën om zo de kinderen van het dorp lekker actief te houden 
en elkaar beter te leren kennen. Neem contact op via de e-mail: 
schoremorries@hartvoorschore.nl of informeer bij Franciëlla op het volgende 
telefoonnummer: 06 - 1036 4579. 

Groetjes, De Schoremorries

mailto:schoremorries@hartvoorschore.nl


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 EcEcE htchtc ehteht Bakker



door Jessy Kloosterman



De bewogen dagen van Schore - deel 8d 
door Bas Chamuleau 

Het kerkgebouw 
In de vorige afleveringen hebben we kunnen lezen over de bijzondere 
personen die bij de geloofsgemeenschap van Schore betrokken waren. In 
deze aflevering wil ik ingaan op het centrale gebouw van Schore: het 
kerkgebouw. 

De eerste kerk 
Daarvoor moeten we even terug wat hierover al eerder is beschreven . 1

Omstreeks 1250 is de parochie Schore gesticht. De basis hiervoor lag bij het 
Cisterciënzer klooster van St. Bernhard, dat stond op de kreekrug tussen de 
Steenweg en de Eeweg . In de 12e / 13e eeuw werd midden in de woonkern, 2

op de kruising van wegen, de eerste kerk gebouwd . Omstreeks de 14e eeuw 3

zal het houten kerkje zijn afgebroken en vervangen door een stenen 
kerkgebouw. Tot 1578 werden hier de katholieke erediensten gehouden. In 
1619 is men overgegaan op de protestante erediensten. 

De 14e eeuwse kerk van Schore 
De oorspronkelijke kruiskerk uit de 14e eeuw, werd door zijn onderhoud en de 
kleine gemeenschap te duur. Daarom werd deze verkleind. Op het gesloopte 
deel van de kerk werd een schooltje gebouwd. Onder de toren van de oude 
kerk bevond zich een 
doopvont van 
Bentheimersteen. Tijdens 
de Roomse periode van 
het kerkgebouw was de 
doopvont een wijwatervat 
geweest. In 1808 was er 
een grote brand in de kerk 

 Zie deel 51

 Dekker 1971, p.1002

 Zie deel 63 1. tekening middeleeuwse kerk in 1743. bron Spilman



als gevolg van een 
omgevallen voeten stoof. In 
1814 brak er wederom brand 
uit in de kerk, wat snel kon 
worden geblust. In 1819 
bracht een blikseminslag 
schade aan de kerktoren.  
Het kerkgebouw ontsnapte 
hier tot driemaal toe aan een 
totale vernieling .  4

 

Verbouwing 
Op 6 oktober 1909 wordt op de 
vergadering (kerkenraad) een punt ter 
sprake gebracht waaruit blijkt dat er in die 
tijd geen directe verbinding is tussen de 
consistoriekamer  en de kerk. De 5

kerkenraad en de predikant moeten dan in 
weer en wind vanuit de consistoriekamer 
buitenom naar de voorkant van het 
kerkgebouw. Vooral bij het dopen van 
kinderen is dat natuurlijk wel een groot 
bezwaar. Er volgt een verbouwing in de 
‘allereerste kerk’ van Schore. Door het 
wegbreken van enkele banken en het 
wegbreken van een deel van een muur, is 
er een opening gemaakt tussen kerkgebouw en consistorie. 

Restauratie of nieuwbouw 
In 1912 wordt duidelijk dat er meer zitplaatsen nodig zijn in de kerk en rijst de 
vraag of de oude kerk moet worden gerestaureerd, of dat er een geheel 
nieuwe kerk gebouwd zou moeten worden. In de gemeente en in de 
kerkvoogdij verschilden hierover de meningen. 

 C. van Winkelen 1976, p.2014

 Ruimte waarin de kerkenraad vergadert5

2. situatie middeleeuwse kerk in 1832. bron CHS Zeeland

3. Verkleinde 17e eeuwse kerk Schore . bron v Winkelen



In 1913 kreeg de heer W. Bierens, 

architect te Kapelle, de opdracht 

een plan te maken voor de bouw 

van een nieuwe kerk met 

ongeveer 200 zitplaatsen. 

Daarnaast kreeg hij ook de 

opdracht een plan te maken voor 

eventuele restauratie van de oude 

kerk met vergroting van de kerk 

tot 200 zitplaatsen. 

Enkelen wilden niet aan 

restauratie denken, bijvoorbeeld 

omdat zij geen oude muren 

wilden zien. Anderen brachten 

naar voren dat er duizenden 

guldens bespaard zouden worden 

door te restaureren in plaats van 

nieuw te bouwen. Zij zagen 

bijvoorbeeld mogelijkheden om aan 200 zitplaatsen te komen door bij het 

orgel een galerij met zitplaatsen te voorzien. Het moet een mooie kerk zijn 

geweest, want ook de burgemeester van Schore was tegen de sloop ervan. Hij 

was erg bang voor het verlies van het mooie centrum van zijn dorp. 

Er is dus het een en ander aan vooraf gegaan, maar in 1914 begon men toch 

met de sloop van de oude kerk. In september 1914 werd de eerste steen voor 

de nieuwe kerk gelegd door de heer M. in !t Anker. Het nieuwe kerkgebouw 

sloot aan tegen de oude toren van de burgerlijke gemeente Schore. Op 

eerste paasdag 1915 werd het gebouw in gebruik genomen door ds. 

Krijkamp . 6

 J. Coppoolse-Baars, 1998. p.606

4. nieuwe kerk 1915  tegen oude toren. bron Barth en Moerland 1994



Bombardementen en wederopbouw 

Zo!n 15 jaar later, werd Schore zwaar gebombardeerd. Op 15 mei 1940 
gooiden de Duitsers brandbommen op het dorp en werden er vanaf de 
Schelde granaten op Schore geschoten vanaf een Franse torpedoboot, in een 
poging de opmars van de 
Duitsers te vertragen. 
Hoewel de kerk nog wel 
overeind stond, was deze 
zwaar beschadigd. De 
pastorie was nog enigszins 
ongehavend, maar het 
was een droevig aanblik. 
De volgende dag viel het 
volledig aan puin 
geschoten Schore alsnog 
in handen van de Duitsers. 

5. verwoeste kerk 1940. bron Arch Goes



Op 3 december 1940 werd tot opheffing van de gemeente Schore besloten. 

Geld voor nieuwbouw was er niet en het rijk was niet bereid bij te dragen. 

Herbouw van de dorpskern van Schore moest tot het strikt noodzakelijke 

worden beperkt.  

Tijdens de bevrijdingsacties op 28 oktober 1944 werd Schore opnieuw 

beschoten. Na de oorlog werden er, voor rekening van de gemeente Kapelle, 

6 arbeiderswoningen en 1 onderwijzerswoning in Schore gebouwd. 

Schorenaren knapten hun eigen woningen op door gebruik te maken van de 

in het puin aanwezig stenen. Architect Jordanus Roodenburgh tekende voor 

de nieuwe kerk in de stijl van de Delftse School. 

Op 10 april 1950 wordt, in het bijzijn van burgemeester Van Suijlenkom, in de 

kerktoren van Schore weer een nieuwe klok aangebracht. De heer Alewijn uit 

Goes was de prijswinnaar voor het randschrift dat luidt: Jaren had haar 

bronzen stem weerklonken, tot zij versmoord in de oorlogsvlak en vuur en 

vonken. Deez!"nieuwe klok zal roepen als de rotssteen in gevaren, het #Rustig 

te midden der woedende baren!.  7

Wordt vervolgd… 

Volgende keer nemen we afscheid van de Nederlands Hervormde kerk met de 

laatste dominees, in deel 8e. Na deze kerkelijke geschiedenis zal ik de 

ontwikkeling van spoor- en water- en verkeerswegen rond Schore behandelen. 

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.

 Geraadpleegde bronnen: 7

Barth A. en Moerland L.; 1994: De gemeente Kapelle van 1900 tot nu. Hulst. Barth A. en Kort A.; 2000: Van 
broekstuk naar witte boord. Krabbendijke. Coppoolse-Baars J., 1998: Het wel en wee van de Hervormde Gemeente 
te Schore en Vlake. Goes Winkelen C. van; 1976: Hansweert en Schore in oude aanzichten. Zaltbommel.
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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.”

Elkaar informeren, 
ook in ongewone tijden 

Uiteraard kunt u de nieuwsbrief ook digitaal 
bekijken via onze projectpagina op de 
website van het waterschap. Deze hebben 
we de afgelopen tijd helemaal vernieuwd. 
Onderdelen zijn bijvoorbeeld ‘Waar staan 
we nu?’, ‘Ontwerp’, ‘Vraag en antwoord’ en 
‘Actueel’. Benieuwd? Neem dan een kijkje op 
www.scheldestromen.nl/hansweert. 

Digitale informatiebijeenkomst
Afgelopen januari organiseerden we een 
informatiebijeenkomst voor de direct 
belanghebbenden die rondom het park en 
het voetbalveld wonen. Tijdens deze online 
sessie gaven we uitleg over de inrichting 
van de parkzone en de herinrichting van het 
voetbalveld. We kijken terug op een geslaagde 
bijeenkomst. We hebben veel vragen kunnen 
beantwoorden en de plannen goed kunnen 
toelichten.  

Komende half jaar
Het project zit nu in de planuitwerkingsfase. 
Het komende half jaar ronden we het 
Definitief Ontwerp af. Verder vragen we 

toestemmingen en vergunningen aan. Het 
gaat hierbij om de Milieu Effect Rapportage, 
het projectplan Waterwet, de Vergunning 
Wet Natuurbescherming en twee nieuwe 
bestemmingsplannen, een voor de 
gemeente Kapelle en een voor de gemeente 
Reimerswaal. Parallel hieraan lopen de 
onderhandelingen over de noodzakelijke 
grondverwerving. Ook werken we verder toe 
naar het plan voor de daadwerkelijke aanleg. 

Doorkijk nieuwsbrief
In deze nieuwsbrief leest u een interview met 
Frans van Zijderveld over de effecten van 
de dijkversterking op het landschap en de 
natuurwaarden. Ook komt de omgeving aan 
het woord. We vroegen twee bedrijven wat zij 
van het project vinden. We spraken Leunus van 
Lieren van stal Hexagon en Linda Veldhoen-de 
Regt van Farmpack. Tot slot ook deze keer de 
rubriek: ‘Hansweert in vroegere tijden’. 

We wensen u veel leesplezier en hopen elkaar 
later dit jaar weer fysiek te mogen ontmoeten! 

Planuitwerkingsfase 
juni 2019 – derde kwartaal 2021
 
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 
Derde kwartaal 2022 - 2025

planning 
DIJKVERSTERKING
HANSWEERTInmiddels raken we steeds meer gewend aan de ongewone situatie door het 

coronavirus. Elkaar informeren gebeurt zoveel mogelijk digitaal, maar dat is 
niet voor iedereen even gemakkelijk. Omdat we de omgeving graag goed op de 
hoogte willen houden over de dijkversterking, bezorgen we de nieuwsbrief deze 
keer in Hansweert, Schore en het buitengebied op papier. 

Kijk voor de uitgebreide planning op www.scheldestromen.nl/hansweert.



Aandacht voor landschap en 
natuur bij dijkversterking 
Hansweert 
Binnen de Dijkversterking Hansweert krijgt de impact van het project 
op het landschap en de natuurwaarden volop aandacht. Frans van 
Zijderveld, Provinciaal Ambassadeur Zuidwestelijke Delta bij Vereniging 
Natuurmonumenten, is namens de natuurorganisaties van Coalitie Delta 
Natuurlijk hierbij betrokken. Hij adviseert bij het onderzoek naar de gevolgen 
van de werkzaamheden op de natuur. Ook denkt Frans mee over de mogelijke 
ontwikkeling van een natuurgebied. We gingen met hem in gesprek. 

Omdat de dijk aan een Natura 2000-gebied 
grenst en als voorbereiding voor Vergunning 
Wet Natuurbescherming, vindt onderzoek 
plaats naar de effecten van de aanleg. “Wij 
kijken kritisch mee met het onderzoek van een 
extern bureau en vullen waar nodig aan,” vertelt 
Frans. “Door onze brede gebiedskennis van 
boswachters, leden en vrijwilligers kunnen wij 
goed inschatten welk effect de dijkversterking 
heeft op het landschap en de natuurwaarden. 
Wij geven hierbij onze zorgpunten aan. Punten 
die bijvoorbeeld beter onderzocht moeten 
worden of waar een permanente oplossing 
voor nodig is.” 

Rust bewaren in natuurgebieden
“Voor de dijkversterking hebben wij extra 
aandacht gevraagd voor twee zaken,” vervolgt 
Frans. “Deze gaan vooral over vogels, want daar 
gaat het niet goed mee. De eerste betreft de 
uitvoeringsfase. In het broedseizoen broeden 
er veel vogels in het gebied en eten ze zich hier 
tijdens de vogeltrek vol. Wij zouden daarom 
graag zien dat de aanleg plaatsvindt in een 
periode die het minst schadelijk is voor de 
natuur. Ten tweede is er net buiten het dorp 
een populair gebied voor vogels. Daar ligt nu 
een fiets- en wandelpad langs. Ons advies: 
kijk bij de inrichting van de nieuwe dijk naar de 
mogelijkheden om verstoring tegen te gaan. 
Op andere plekken in Zeeland is dat al gedaan. 
Het publiek hierover informeren en zo nodig de 
route aanpassen of de bezoekers leiden naar 

een uitkijkpunt, werken daar goed. Met een 
goede oplossing is er rust op plekken als deze 
en dat is voor de natuur erg belangrijk.”

Win-win situatie
Voor de dijkversterking is veel grond nodig. 
“Het waterschap vroeg of wij hier iets in 
kunnen betekenen. Dat kan zeker. We 
hebben een aantal gebieden in beheer die 
we nog zo ideaal mogelijk willen inrichten. 
Iets ten zuiden van ’s-Gravenpolder ligt 
bijvoorbeeld een gebied waar we mogelijk 
grond af kunnen graven. Het waterschap 
onderzoekt nu of die grond geschikt is. Een 
wens is om binnen zo’n gebied kleinere 
gebieden aan te leggen die in de winter nat 
zijn en in de zomer langzaam droog vallen. 
Zo kunnen bepaalde kwetsbare vogelsoorten 
daar broeden of eten. Als het mogelijk is om 
de grond te gebruiken voor de dijkversterking, 
pakken we deze kans aan om het 
aantrekkelijker in te richten als natuurgebied, 
of misschien wel te vergroten. En dat is zowel 
een win voor de natuur als een win voor het 
project.” 

Brede gebiedsontwikkeling
“Al met al vind ik dat we goed gehoord en 
gewaardeerd worden voor onze inbreng,” sluit 
Frans af. “Het waterschap pakt het project 
echt in samenspraak met de omgeving op. 
Waterveiligheid is in Nederland, en zeker in 
Zeeland, ontzettend belangrijk. Bij Hansweert 

doen we nu ervaring op met een brede 
gebiedsontwikkeling waarin veiligheid 
gecombineerd wordt met natuur, recreatie en 
landschap. Wat mij betreft een goed voorbeeld 
van hoe werken aan een gebiedsontwikkeling 
er in 2021 uit moet zien. Het zou natuurlijk 
mooi zijn als we deze ervaringen kunnen 
inzetten voor volgende projecten.” 

Coalitie Delta Natuurlijk 
Frans vertegenwoordigt naast Natuurmonumenten 
ook Stichting het Zeeuwse Landschap, 
Staatsbosbeheer en Vogelbescherming Nederland 
en stemt hierover met hen af. Ook de Zeeuwse 
Milieufederatie (ZMF) is nauw betrokken. De 
partijen zijn verenigd in Coalitie Delta Natuurlijk, een 
samenwerkingsverband van de tien verschillende 
natuur- en milieuorganisaties uit Zeeland, Noord-
Brabant en Zuid-Holland. Onderling stemmen de 
organisaties inhoud en procedures af en wie er bij 
bepaalde ontwikkelingen aanhaakt. 

Een foerageergebied van vogels

Frans van Zijderveld

Bontbekplevier



“Belangrijk dat ons bedrijf tijdens het 
werk goed bereikbaar blijft”

“Ons akkerbouwperceel ligt direct aan 
de te versterken dijk” 

ons is het belangrijk dat de stal tijdens de 
werkzaamheden goed bereikbaar blijft. We 
mogen met onze vrachtwagens niet door 
het dorp Schore. Die route is verboden voor 
vrachtverkeer. Vrachtwagens met bijvoorbeeld 
hooi, stro en mest, komen nu via de Eeweg. 
Als die route vanwege de versterking straks 
afgesloten is, zal er een alternatieve route 
moeten komen. Anders kan het vrachtverkeer 
ons bedrijf niet bereiken.” 

Buitendijks versterken
Hoe Leunus aankijkt tegen het project? “We 
willen dat het veilig blijft om hier te wonen, dus 
ik vind de dijkversterking een goed initiatief. 
Wat ik wel zonde vind, is dat het niet mogelijk is 
om de dijk buitendijks te versterken in verband 
met Natura 2000. Ik denk dat dat veel minder 

belastend is voor de infrastructuur. Daarnaast 
denk ik ook dat het goedkoper en effectiever is. 
Als buitendijks de juiste maatregelen getroffen 
worden, kan de natuur daar in mijn ogen juist 
een boost van krijgen.”

Bereikbaarheid bedrijf 
“Tot nu toe vind ik dat we goed geïnformeerd 
zijn over de plannen. Daar heeft het project 
aardig wat werk ingestoken,” sluit Leunus af. “Ik 
ben niet naar de bijeenkomsten geweest. Als 
ik meer had willen weten, had ik dat natuurlijk 
wel kunnen doen. Ik heb er vertrouwen in 
dat het waterschap ervoor zal zorgen dat ons 
bedrijf bereikbaar blijft. Ik heb het idee dat ze 
daar goed in mee willen denken.”

“Het perceel gebruiken we nu voor akkerbouw, 
we telen er onder andere suikermais en 
aardappelen op,” vertelt Linda. “Door de 
dijkversterking zullen we een deel van die 
grond moeten afstaan. Dat is voor ons lastig. 
We hebben al onze grond nodig om onze 

Stal Hexagon ligt aan de Eeweg, die uitkomt 
op de Schoorse Zeedijk. Leunus legt uit: “Voor 

bedrijfsvoering voort te zetten. Minder grond 
betekent immers dat je minder kunt telen, 
verwerken en verkopen. We willen niet minder 
gaan boeren. Daarom zijn we betrokken bij 
het project. Ik hoop dat er vervangende grond 
beschikbaar komt. De onderhandelingen voor 
de percelen moeten nog plaatsvinden.”

Veilig wonen
“De versterking van de dijk zal nodig zijn, dat is 
door het waterschap en de overheid berekend,” 
geeft Linda aan. “Ik sta ook dan ook wel achter 
het doel van het project, iedereen wil toch veilig 
kunnen blijven wonen in polders achter de 
zeedijken. We wonen nu eenmaal onder NAP, 
vandaar dat ik ook medewerking verleen. Wat 
ik jammer vind, is dat het niet mogelijk is om 
de dijk zeewaarts te versterken in verband met 
Natura 2000. Dat had in mijn ogen een hoop 

gedoe gescheeld, maar daar kunnen we nu 
niets meer aan veranderen. Ik denk dat wel 
meer mensen het hiermee eens zijn.” 

Voldoende gehoord en goed 
betrokken
Voor perceeleigenaren organiseert het 
waterschap aparte bijeenkomsten. Linda: “Er 
wordt naar mijn idee geluisterd naar de input 
van de betrokkenen. Ik voel me daardoor 
gehoord en wordt goed betrokken bij het 
project. Het waterschap heeft in de eerste 
instantie veel informatie opgehaald en de grote 
lijnen gedeeld. Ik verwacht dat we dit jaar 
verdere terugkoppeling krijgen. En ik hoop dat 
we een goede overeenkomst bereiken voor 
vervangende grond.” 

Stal Hexagon is gevestigd in het 
buitengebied van Schore. Eigenaar 
Leunus van Lieren begon het bedrijf 
in 1980. Nu, ruim veertig jaar later, 
is Stal Hexagon uitgegroeid tot 
een internationaal fenomeen en 
verkoopt Leunus over de hele wereld 
paarden in het topsegment. “Je kunt 
stellen dat onze naam internationaal 
gezien groter is dan in Schore.” 
Vanwege de bereikbaarheid van zijn 
bedrijf is Leunus betrokken bij de 
dijkversterking.

Linda Veldhoen-de Regt is eigenaar 
van productiebedrijf FarmPack BV 
op bedrijventerrein de Smokkelhoek 
in Kapelle. Ook heeft ze samen met 
haar vader een akkerbouwbedrijf. 
Linda woont in de Willem-Annapolder, 
die grenst aan de polder van 
de dijkversterking. Een van hun 
akkerbouwpercelen ligt direct aan de 
te versterken dijk. 

Omgeving aan het woord 



Hansweert in 
vroegere tijden
John Jansen (1952) is geboren en getogen in Hansweert. Hij verliet het dorp 
een aantal jaar om te studeren in Brabant. Na zijn studie keerde hij terug 
naar Hansweert en was hij 25 jaar onderwijzer. Daarna was hij zeven jaar 
wethouder in Reimerswaal. Hij heeft mooie herinneringen aan zijn jeugd in 
Hansweert en vertelt daar graag over.  

“In mijn jonge jaren was Hansweert een levendig 
dorp,” vertelt John. “Het was altijd een grote 
drukte bij het Kanaal en de sluizen. Als kind ging 
ik naar de kleuterschool in Hansweert-Oost, 
vlak bij Maria-Oord. Samen met mijn broertje 
stak ik dan te voet de drie sluizen over. Een heel 
avontuur als kind. Dat is één van mijn oudste 
herinneringen aan de sluizen.”

Aanleg grote sluis en kledingwinkel in 
de Dijkstraat
“Het voetbalveld was ook in Hansweert-Oost 
en mijn opa en oma woonden in Maria-Oord. 
Als kind liep ik dus heel vaak over de sluizen,” 
herinnert John zich. “Mijn opa verhuisde begin 
vorige eeuw vanuit het noorden van het land 
naar Hansweert om te helpen bij de aanleg 
van de grote sluis. Hij trouwde met een meisje 
uit het dorp. Onze familie woont dus al heel 
lang in Hansweert. Mijn ouders hadden een 
kledingwinkel in de Dijkstraat. We waren 
thuis met zeven kinderen, dus er moest brood 
op de plank komen. Onze winkel was zeven 

dagen in de week open. Ook op zondag, en 
dan kwamen er ook schippers die wat nodig 
hadden. Of vrouwen die nylons kochten voor 
de kerk. Het was hier altijd heel bedrijvig.” 

Klein Antwerpen
“In mijn vrije tijd was ik altijd buiten te vinden,” 
vervolgt John. We zaten regelmatig bij het 
Kanaal. Dan verzamelden we namen van de 
schepen die langs voeren en die schreven 
we thuis op in een schriftje. We gingen ook 
vaak voetballen, vissen of zeepieren steken 
op de slikken, net voorbij Van der Straaten. Ik 
herinner me ook nog de prachtige zeedijk. 
Die was veel lager dan nu. Bij storm kwam het 
water tot aan de rand, de hele werf stond dan 
onder water. Op de dijk stonden ook kleine 
huisjes en aan het einde een café. Dat is later 
afgebrand. In die tijd had Hansweert rond de 
zeventien cafés. Het was daar altijd druk met 
al die schippers die langskwamen. Hansweert 
werd in die tijd ook wel Klein Antwerpen 
genoemd.”

De Groene Draeck door Hansweert
John heeft veel herinneringen aan het Kanaal 
en het sluizencomplex. “Een daarvan is toch 
wel heel bijzonder,” sluit John zijn verhaal 
af. “De Groene Draeck, het jacht van prinses 
Beatrix, kwam een keer door de sluizen bij 
Hansweert. Toenmalig koningin Juliana en 
prins Bernard waren aan boord, evenals prinses 
Beatrix. Maar er ging ook een gerucht dat 
haar vriend aan boord was. Wie dat was, was 
toen nog niet bekend. Maar dat trok toen veel 
bekijks en er was veel pers aanwezig. Ik was 
nog maar een kind, maar dat vergeet ik nooit 
meer.” 

W scheldestromen.nl/hansweert
E hansweert@scheldestromen.nl
T 088 2461000
Maart 2021

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

colofon

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?

Zeeuws Archief, Fotoarchief J. Torbijn, Goes, nr HAN-118



Schore op social media 

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

MAART 2021 
Alle inwoners van Schore hebben de dorpskrant weer door de brievenbus 
gekregen!📬  Puzzelen, paaseieren zoeken, verslag stembureau, 
geboortes... Deze en nog veel meer leuke onderwerpen zijn terug te vinden 
in dit maart-nummer! 🔜  Komend weekend ook te lezen op onze website! 
(ingekort) Help een groep jongens uit Schore met 
het bij elkaar sparen van €3600,- voor een 
pannakooi! Doe je mee?⚽  Actie 1: heerlijke 
bolusboterkoeken. 
Dit voorjaar willen de inwoners van Schore genieten 
van een kleurrijke bloemenrand langs de Kanaalweg. 
Met dit bordje vragen we iedereen om niet in het 
bloembed te lopen zodat zoveel mogelijk bloemen 
de kans krijgen om te groeien!🌸 🌼  

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


APRIL 2021 
De Monumentenwacht van @erfgoedzeeland 
voert vandaag de jaarlijkse inspectie uit aan 
de kerk.🔎  Op basis van deze inspectie én 
het laten uitvoeren van onderhoud blijft de 
kerk goed onderhouden! 
(ingekort) Help een groep jongens uit Schore 
met het bij elkaar sparen van €3600,- voor 
een pannakooi! Doe je mee?⚽  Actie 2: 
tulpen in verschillende kleuren. 
Tweede Paasdag is het zover: de paastocht in 
Schore!🐣  Heb jij je aangemeld? Dan kun je 
starten tussen 9.00 en 16.00 uur. Het formulier 
lever je in bij de paashaas🐰 , tussen 15.00 en 
16.30 uur. Veel plezier!🐥  
De eerste vakwerkmast van de nieuwe 
hoogspanningsverbinding naast de Vlakebrug 
staat! Deze mast is 98 meter hoog is met 
behulp van een ruim 100 meter hoge kraan in 
elkaar gezet. Nu is de mast aan de andere kant 
van het water aan de beurt!  
(ingekort) Tijd voor weer een Pannakooi actie! 
Deze keer een dubbele: tompoucen en eieren. 
(ingekort) Morgen vieren we de verjaardag van 
onze koning! We wensen iedereen een gezellige dag🇳🇱  
(ingekort) Vandaag hebben verschillende inwoners van Schore de 
puzzeltocht gedaan.🇳🇱 🧡  Dit is de OPLOSSING! ⬇  Hoeveel vragen heb jij 
goed? 

Dijkwelsestraat 9 - 4421 AE Kapelle 


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

Houtbouw

Betonwerk

Montage



MEI 2021 
De tuin van de kerk ziet er weer fleurig en 
goed verzorgd uit!🌸 🏵  Altijd weer 
genieten om erlangs te wandelen💚   
De alpacas van de zorgboerderij lopen er 
weer netjes geschoren bij!🦙 👌  
De bloemenrand langs de Kanaalweg 
begint te bloeien!🌼 🌸  We zijn benieuwd 
welke kleurige bloemen er de komende 
dagen nog meer tevoorschijn komen😁 . 

JUNI 2021 
(ingekort) Het is al bijna weer tijd voor de 
nieuwe dorpskrant. Input van bewoners uit 
Schore of andere belangstellenden is van 
harte welkom!😄  Hoe? 👉
www.hartvoorschore.nl/dorpskrant 
Heb jij deze heerlijke aardbeienjam🍓  uit 
het kotje van Fruitteeltbedrijf Karelse al eens 
geproefd?😋   
In de afgelopen week zijn er aan de deur 
lootjes verkocht door de pannakooi-
jongens.⚽  De verloting is eind deze week! 
🔜  Hou de social media kanalen in de 
gaten, wie weet heb jij wel 1 van de 50 
prijzen gewonnen! Ook maken we bekend 
wat het in totaal opgehaalde bedrag is!💰  
De kinderen in Schore kunnen deze middag 
lekker spelen op het pleintje aan de 
Boomweidelaan!  
Na een leuke verloting gisteravond zijn de winnaars bekend!🥳  Wil je 
weten of jij een prijs gewonnen hebt? En wat het in totaal opgehaalde 
bedrag voor de pannakooi is? Kijk dan het filmpje op de website 👉  
https://www.hartvoorschore.nl/post/de-
winnende-lotnummers-zijn-bekend-
pannakooi-actie. De prijzen worden vandaag 
en morgen rondgebracht.

http://www.hartvoorschore.nl/dorpskrant
https://www.hartvoorschore.nl/post/de-winnende-lotnummers-zijn-bekend-pannakooi-actie
https://www.hartvoorschore.nl/post/de-winnende-lotnummers-zijn-bekend-pannakooi-actie
https://www.hartvoorschore.nl/post/de-winnende-lotnummers-zijn-bekend-pannakooi-actie


Mini-interview ‘pannakooi-boys’ 
(tekst: Xandra) 

Voor een mini-interview met de jongens die de acties voor de pannakooi op 
touw hebben gezet, had ik 3 vragen bedacht, die ze ieder apart van elkaar, 
hebben beantwoord. Maar los van mijn vragen wilden ze allereerst vooral even 
dit kwijt: Er zijn heel veel mensen in Schore en omgeving die mee hebben 
gedaan met de acties. En ook best veel mensen die nog extra hebben 
gegeven, gewoon om te zorgen dat het geld bij elkaar zou komen. En 
bedrijven die hebben gesponsord voor de dingen die verkocht werden of voor 
de prijzen van de laatste actie. Voor alle steun willen ze alle mensen nog eens 
heel erg bedanken. Dus vanaf deze plek: BEDANKT!! 

Vraag 1: Welke actie vond je het leukst om te doen en waarom? 
Youri: De prijzenpot want iedereen was blij met de prijzen. 
Daan: Tompoucen en eieren want daarvoor hoefden we maar één keer langs 
de deuren. 
Beer: De prijzenpot omdat mensen echt iets leuks konden winnen. 
Tygo: De eerste actie met de koeken omdat we de mensen leerde kennen en 
iedereen was enthousiast. 

Vraag 2: Welke tip heb je voor mensen die ook een actie zouden 

willen doen om geld op te halen? 
Youri: Beleefd blijven. 
Daan: Doorzetten. 
Beer: Aardig blijven. 
Tygo: Goede flyer maken en aardig zijn langs de deuren. 

Vraag 3: Stel dat de gemeente de pannakooi helemaal zou betalen op 

voorwaarde dat jullie het opgehaalde geld voor een ander doel in 

Schore gebruiken, waar zou je het geld dan aan willen besteden? 
Youri: Aan de zorgboerderij want die doen veel goeds voor veel mensen. 
Daan: Aan het dorpshuis. 
Beer: Aan een echt leuk speeltoestel op het sportveld voor de kleintjes. 
Tygo: Aan het dorpshuis.



(bijdrage door Henk Mallekote) 

De kerktuin in Schore 

Het kerkgebouw in ons dorp Schore is in de oorlogsjaren 1942-1943 
gebouwd. Het gebouw ligt letterlijk centraal in het dorp, op het hoogste 
punt. Rijd je door het ‘centrum’ van het dorp, dan kun je niet om het 
kerkgebouw heen. 
Waar je ook niet omheen kan is de tuin rondom de kerk.  
Deze oogt - vooral de laatste drie jaar - steeds mooier. 
 

In de eerste kleine 
60 jaar van het 
bestaan van de 
kerktuin lag de 
prioriteit een stuk 
lager dan anno 
2021.  

 

Eind de jaren 
negentig was het 
Janna Lindenbergh 
die het initiatief 
nam om het niveau 

van de tuin op te krikken. Zij woonde direct aan het Nieuwe Kerkplein en 
had het sterke vermoeden dat haar uitzicht best een stukje mooier kon 
worden! 
 

Enthousiast als ze was kreeg ze een ploegje vrijwilligers bij elkaar, die met 
regelmaat onderhoud verrichtte. Vooral het jaarlijks planten van de 
bloembollen (tulpen) gaf de tuin een kleurrijk aanzien. 
Maaike Stevense nam de scepter van Janna, na jaren van inzet, over.  
Ook Maaike was, en is nog steeds - zelfs sinds ze sinds april dit jaar in 
Kapelle woont - erg betrokken en als vrijwilliger actief, bij het onderhoud 
van de tuin. 
Drie jaar geleden nam Marian Rootsaert het stokje van Maaike over. 
Marian heeft zogenaamde groene vingers, weet heel veel van onderhoud 
en het aanleggen van siertuinen af. 
Onder haar bezielende leiding is de tuin naar een hoger niveau, een hoger 
level geklommen. 
De struiken en bossen zijn op de juiste manier stevig gesnoeid en zijn er 
compleet (ver)nieuwde perken aangelegd. 



In één van de perken staat een heuse walnoot met de Latijnse naam 
juglans regia laciniata. 
Deze boom heeft ingesneden, varenachtige bladeren en is een trage 
groeier. De sierwaarde van de boom is groter dan de vruchtwaarde. 
 

Marian kan het onderhoud niet alleen doen, ook zij heeft hulp van een 
groepje vrijwilligers.  
Samen vormen zij de zgn.  
tuincommissie. 
 

Deze tuincommissie 
verwelkomt nog altijd 
graag nieuwe leden!  
De drempel hiervoor ligt 
erg laag. Wie gewoon eens 
een keer wilt ervaren hoe 
het onderhoud in z’n werk 
gaat, spreekt simpelweg 
één van de tuincommis-
sieleden aan. 
Regelmatig er is iemand 
actief, maar vooral op de 
dinsdagmorgen wordt er eenmaal per twee weken met een ploegje 
gewerkt. 
Voor koffie met wat lekkers wordt gezorgd! 
Wie weet kun je op deze manier ook een stukje bijdragen aan het aanzien 
van het meest centraal gelegen punt in ons mooie dorp. 
 
Henk Mallekote. 
 
 
  
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thematisch onderwijs 

Op dit moment werken we rondom het thema ‘Dieren’. We leren over: de 

indeling van het dierenrijk, over dinosaurussen, over dieren op het land, in 

het water en in de lucht. We leren ook een spreekbeurt te houden over een 

dier en hoe een dier er uitziet door deze te tekenen. 

  

School in Beweging  

          

 

 

Ouders denken mee:  

Alle ouders hebben met ons meegedacht over de besteding van de gelden 

die we krijgen om eventuele vertragingen in de ontwikkeling van de 

kind(eren) weg te werken. Naast de inzet van een extra leerkracht of 

onderwijsassistente, scoorden het organiseren van sportactiviteiten en 

activiteiten gericht op leervaardigheden hoog. 

Altijd iets (leuks) te leren 

 

 

 

De veilige school ! 

Samen leven door samen leren; 

Aandacht voor “ik en de ander” 

 Respect 

 Bekwaamheid 

 Eigenheid 

 Veelzijdigheid 

 

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

kind en waar in een kleinschalige setting kinderen goed onderwijs krijgen? 

Kom dan eens kennismaken op obs de Eendracht!  

Bel: 0113-320090 om een afspraak te maken. 

Dankzij de DOEKOE-actie van de Coop in ‘s Gravenpolder 

mogen we voor €140,00 aan sportartikelen uitzoeken.  



Dorpshuis 

Einde is begin 
Het einde is in zicht, of moeten we zeggen het begin? De verbouwing is bijna 
klaar en de opening wordt gepland. Het was een hele klus maar de moeite 
meer dan waard. 

Hoe het begon 
Het is allemaal begonnen in 2017 met het opstellen van een dorpsvisie door 
de dorpsraad. Binnen de visie moest ook bekeken worden wat te doen met 
het dorpshuis. Anita van der Jagt heeft hier toen veel tijd en energie in 
gestoken maar het was teveel om naast het opstellen van de dorpsvisie er bij 
te doen. Vanuit de dorpsraad is besloten een werkgroep op te richten die zou 
onderzoeken wat de mogelijkheden waren met het dorpshuis en het beheer 
hiervan.  
 
In mei 2017 is de werkgroep opgericht die bestond uit Daniël Visser, Franciëlla 
Chamuleau en Léon Jansen. Gedurende dit jaar heeft de werkgroep meerdere 
dorpshuizen in de regio bezocht en gekeken naar zowel inrichting als 
mogelijkheden van beheer. 
 
Esther Visser heeft de wensen vertaald naar een prachtig ontwerp wat het 
dorp voor het eerst heeft kunnen zien tijdens een presentatie in het dorpshuis 
eind 2017. Ook werd toen de voorkeur uitgesproken om het beheer via een 
stichting en een beheerder uit te voeren. Op deze manier houden we als dorp 
via de stichting grip op het dorpshuis. 
 



Stichting 
Er werden offertes opgevraagd en er is een onderbouwd plan met begroting 
voorgelegd aan de gemeente.  
De gemeente kon zich vinden in het plan van aanpak en vroeg of de stichting 
kon worden opgericht. Vanuit de werkgroep was het idee om uit elke 
vereniging op het dorp iemand plaats te laten nemen in het bestuur en dit was 
binnen een week(!) geregeld. Met dank aan Daniël Visser (dorpsvereniging), 
Irna de Jager (dorpsraad), Marian Rootsaert (Vrouwen van Nu), Patrick 
Leendertse (stichting Herfsmarkt Schore), Jacolien Bindervoet (Oranje 
vereniging) en Peter Schuitert die werd gevraagd als penningmeester.  

Stichting Dorpshuis Schore was een feit. Er werd een vacature uitgezet voor 
een beheerder en vrijwel direct werd er op gereageerd door Marleen Visser. 
De stichting zag Marleen als uiterst geschikt. Er moest nog wel één en ander 
afgesproken worden en er is besloten haar aanstelling voorlopig geheim te 
houden. Dit is afgelopen jaren een goed bewaard geheim op het dorp 
gebleken. 



Geld 
We dachten toen al een heel eind op weg te zijn maar de officiële 
besluitvormingen bij de gemeente moesten nog genomen worden. 
Raadsvergaderingen met het dorpshuis op de agenda werden trouw bezocht 
en er is door de werkgroep verschillende keren ingesproken. Ook is er een 
actieve lobby geweest langs alle partijen om positief te stemmen voor de 
plannen. Uiteindelijk is er ingestemd om een bedrag vrij te maken voor de 
verbouwing van het dorpshuis, helaas niet zoveel dat al onze plannen 
verwezenlijkt konden worden maar we konden eindelijk beginnen met de 
verbouwing! 

Verbouwing 
In mei 2020 startte de aannemer met de bouwwerkzaamheden. Een 
voorwaarde vanuit de gemeente was dat er vanuit het dorp vrijwilligers actief 
zouden meehelpen. Dit was op een dorp als Schore natuurlijk geen probleem, 
wat hebben er veel mensen geholpen! Onze dank is groot.  
In augustus was de aannemer ‘klaar’ met zijn werk maar in feite was het nog 



niet af. Er is nog veel werk door vrijwilligers verzet, ook is er door de stichting 
nog extra geld beschikbaar gesteld om alles af te ronden. En nu is het echte 
einde van de verbouwing in zicht! 

Beheerder 
Op 12 juni zijn de overeenkomsten tussen de stichting en Marleen 
ondertekend en mag zij zich vanaf 1 juli officieel beheerder van het dorpshuis 
noemen. Voor eventuele boekingen etc. is Marleen voor nu bereikbaar onder 
het nummer van de garage: 0113 - 343 275. In de volgende dorpskrant volgt 
meer informatie. 

Opening 
Begin juli zal er geprobeerd worden om een gezellige avond te organiseren 
waar alle vrijwilligers welkom zijn als dank voor hun inzet en vervolgens zal op 
10 juli de officiële opening plaatsvinden. Het dorpshuis zal vanaf dan elke 
vrijdag- en zaterdagavond (vanaf het einde van de middag) open zijn, voor 
een hapje en een drankje. 

Het was een heel avontuur om tot dit punt te komen maar we kijken uit naar 
de gezellige avonden en alles wat er in de toekomst georganiseerd gaat 
worden in ons mooie dorpshuis. Graag tot ziens. 

Stichting Dorpshuis Schore / Werkgroep Dorpshuis 



Puzzelpagina 

Oplossing vorige puzzel: Paashaasjes 
Dit paashaasje bleef over: 

Oplossing vorige puzzel: Wie hoort bij wie 

afbeelding: freepik.com

Lisa met Coco

Carmen 
met Ludwig

Eliza met 
Sammie

Wim met Lana

Bowien met Mika

Cheyenne 
met Sam

Willem met 
Sunny

Angela met 
Snuitje



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



Koningsdag – 27 april 2021!
(opgenomen op verzoek van en tekst door Oranjevereniging)

Ondanks alle Corona maatregelen hebben wij er toch een 
gezellige dag van gemaakt in Schore.  

In de ochtend hebben we onze befaamde puzzeltocht gemaakt voor iedereen 
in Schore die mee wilde doen. Tijdens het rondje Schore was het mogelijk om 
Oranjetompoucen en eieren op te halen. Eind de middag stonden de 
antwoorden op Facebook van de Oranjevereniging Schore: https://
m.facebook.com/oranjevereniging.schore.5. We hopen dat jullie hier weer 
van hebben genoten.  

In de avond hadden we een Kings quiz online georganiseerd inclusief 
borrelplank en drankenpakket van de Caisson en de Vierlinde om zo de lokale 
horeca te steunen. Uiteindelijk waren er 60 vragen en hebben we een leuke 
avond gehad. De winnaar van de quiz was niemand minder dan Dries van der 
Weele of was het toch de buurman ☺ Hij heeft een grote pot oranjesnoep en 
een pet Super Zeeuw verdiend. Leuk dat jullie mee deden, hier doen we het 
voor!

https://m.facebook.com/oranjevereniging.schore.5
https://m.facebook.com/oranjevereniging.schore.5


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



Kleurplaat 

afbeelding www.freepik.com

http://www.freepik.com


QUIZ

Verschillende huizen in Schore hebben een mooie
windwijzer. Jaco Verburg heeft er veertien op de foto
gezet.

Weet jij welke windwijzer bij welk huis hoort? Vul
de straatnaam en het huisnummer in!

1. 2. 3.

4. 5. 6.



SUCCES!

De oplossing
staat in de
volgende
dorpskrant.

14.13.

10. 11. 12.

7. 8. 9.



IETS MINDER ALERT Schore 
Er zijn regelmatig discussies in de groep over dingen 

waar men zich aan ergert (hondenpoep of hardrijders 

bijvoorbeeld). De meningen zijn verdeeld. De één 

vindt dat de groep daar voor bedoeld is, de ander 

verlaat om die reden de IETS MINDER ALERT. 

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 106) 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. 

Overigens is er op Schore een WhatsApp groep die juist wél bedoeld is om 

even je hart te luchten over ergernissen of juist om gezellig digitaal te 

socializen. Deze groep heet Schore Samen. Helemaal voorin deze dorpskrant 

staat hoe je je hierbij kunt aanmelden.  

Een samenvatting van de meldingen in de periode maart, april, mei en een 

stukje juni: kaarsen aangeboden, woonbladen aangeboden, koelkast vriezer 

aangeboden, rotzooi op skatebaan, huurwoning gevraagd, pannakooi actie 

bolusboterkoeken, caravanstalling gevraagd, blind paard loopt door 

bloembed, opknap scooter, onbekende kat herkend, poep-discussie, Loekie 

graag aan de wandel, kopje wax te leen?, bermbordjes, pannakooi actie 

tulpen, tang te leen gevraagd, knopennaaier gevraagd, bolderkar te leen, 

verkeerd bezorgde post, stenen aangeboden, losse konijnen, vraag over 

oranjevereniging, moederdagbox, pannakooi actie eieren en tompoucen, 

koningsdag, loslopend hondje komt goed weg, afvalcontainers over straat en 

vernielingen, onkruid gevraagd, kruiwagen kwijt en gevonden, stroomstoring, 



post, waarschuwing malafide telefoontjes, storing tv, poes gevonden, poes 

vermist, lepelaar bij Schore, loslopend konijntje, walkie talkie gevonden, 

opslag gevraagd, kast aangeboden, verzoek tot toeteren, verhuisdozen 

gevraagd, kralengordijn aangeboden, uitlaat aangeboden, schommelframe 

aangeboden, opnieuw vernielingen, tijdelijke woonruimte gezocht, vraag over 

dorpshuis, Jan-Peter gezocht, tamme vogel weggevlogen, weekend hulp 

gezocht, bloemenberm, pasje gevonden, telefoon verloren en gevonden, 

buitenspeeldag, zwembad aangeboden, waarschuwing appje, pannakooi actie 

loterij, auto bekrast, André als model… 

Aanmelden voor de IETS MINDER ALERT Schore groep 

kan via deze link: aanmelden IETS MINDER ALERT Schore 

of scan de code.

https://chat.whatsapp.com/J08lAXeiZKH2GlIXYHudqc


VERSE SCHARREL- EN 
VRIJE UITLOOP EIEREN 

uit de 
eierautomaat

geopend van 8:00 tot zonsondergang / Zondags gesloten

Steenweg 23, Schore, www.ekozpluimvee.nl

Pluimvee vof



Pen en papier 

Herfstmarkt 2021 (opgenomen op verzoek van en tekst door Stichting Schoorse Herfstmarkt) 

We hebben weer zin in een herfstmarkt! Zoals de verwachtingen nu zijn lijkt 
het er op dat het in september weer mogelijk is. Of het dit jaar al weer 
helemaal als van ouds gaat worden kunnen we momenteel nog niet 
bevestigen. We hebben als bestuur in ieder geval de intentie om weer eens 
een gezellige dag te organiseren en hopen dat het vooral een dag wordt om 
elkaar weer eens te ontmoeten, bij te praten en vooral te genieten van de 
“Schoorse-gezelligheid” die we al even gemist hebben. 
Hopelijk tot ziens op de Herfstmarkt! 

Patrick Leendertse, Roy van der Maas, Léon Jansen 

Weekendhulp gezocht! (opgenomen op verzoek van en tekst door EKOZ) 

Ben je minimaal 16 jaar en heb je zin om ons in het weekend te helpen met 
het verzorgen van de kippen, het (machinaal) rapen van de eieren en het 
schoon houden van de inpakruimte, dan hebben wij een leuk weekend 
baantje voor jou. 
Voor meer informatie: info@ekozpluimvee.nl of T: 0622915893 (Léon Jansen)



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

We zijn blij dat we jullie kunnen melden dat ruim 
80% van onze cliënten gevaccineerd is. Dit betekent dat we langzaamaan wat 
kunnen versoepelen. De mondkapjes en veilige afstand zijn nog van 
toepassing. We mogen al wel wat meer cliënten per dag ontvangen. Ook 
buiten mogen we met meer mensen in de groep. Vorige week zaten we met 
een aantal mensen langs het kanaal. We keken naar de boten en hadden wat 
te drinken en te eten meegenomen. Dat was weer als vanouds leuk. 

Ook de duofiets blijft een uitje waar mensen graag mee uit rijden gaan. 
Gelukkig hebben we een aantal vrijwilligers die de mensen graag een leuke 
middag bezorgen. Als je soms ook zin hebt om met iemand te gaan rijden, het 
wordt enorm gewaardeerd door de cliënten en door ons. 

Afgelopen maand hebben wij weer het keurmerk voor de zorgboerderij 
gehaald. Dit keurmerk geldt voor 3 jaar en het is altijd een berg moeite en tijd 
voor alles weer up to date is. Alle protocollen, de administratie, de veiligheid 
en alle gereedschap moet gekeurd zijn. We hebben het met vlag en wimpel 
behaald, dank zij vooral Kees en Berthilde. 

Momenteel zijn een aantal medewerkers bezig om het activiteiten aanbod uit 
te breiden. Ze bedenken allerlei leuke zinvolle activiteiten waar mensen aan 
kunnen deel nemen. Pas is er weer een geweldig leuke houten haan gemaakt 
voor in de tuin. Als de herfstmarkt door gaat laten we een aantal werkstukken 
zien. Die kunnen dan eventueel besteld worden. 

Als proef, gaan we in juli alpacatochten organiseren 
voor liefhebbers. Mensen kunnen onder begeleiding 
wandelen met een alpaca. We vertellen het een en 
ander en ze worden ingetuigd. Spannend!  

Dieren: Anabel, ons paardje, is nog steeds ernstig 
hoefbevangen. Ondanks alle medicatie gaat het nog 
niet de goede kant op. Het is een raadsel waarom nu ook het 2e paardje dit 
heeft. Boudewijn komt regelmatig langs voor consult. We hopen dat het op 
korte termijn beter met haar gaat. 



We hebben sinds kort een nieuwe hond, een 
groenendaler. Haar naam is Chica en ze is 14 
maanden oud. Nog erg onbesuisd dus er valt nog 
best wat te leren. Gelukkig leert ze snel. Deze week 
komt Nienke, een gedragsdeskundige, ons leren 
hoe we haar het best kunnen trainen. 

Dan zijn er 2 leuke loopeendjes bijgekomen. Ze 
lopen in de ganzen wei. We hopen dat ze 
binnenkort in de geiten wei kunnen, dan zijn ze 
beter te zien. 

Felix Antheunisse is ook weer terug op de boerderij. Hij is, vanwege corona, 
een tijd uit de running geweest. Gelukkig gaat het weer wat beter. 

De vakantie periode is aangebroken. Medewerkers gaan om en om op 
vakantie. Een drukke tijd. Er komen een paar vakantie krachten en we hebben 
hulp van vrijwilligers. Super fijn. 

E-mail info@poldermanberging.nl 

www.poldermanberging.nl

+31 (0) 113 - 381 550 

Hansweert





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

Waterschap 
Dinsdag 18 mei j.l. is er digitaal gesproken met het waterschap 
Scheldestromen over de verkeerssituatie tijdens de dijkverzwaring. In de 
eerste fase van de dijkverzwaring wordt het deel van het Schoorse praathuis 
tot de Boomdijk in Hansweert aangepast (2022-2024). Daarna van Hansweert 
tot de sluizen (2025). 

De fietsknooppuntenroute die nu over de dijk loopt, verloopt tijdens de 
werkzaamheden over de Nieuwe Schoorseweg en door Schore naar de 
sluizen. 

Het vrachtverkeer van Hexagon gaat via de Nieuwe Schoorseweg. Het 
vrachtverkeer van Ekoz gaat via de Maartenbroersweg door Hansweert naar 
de Kanaalweg. Dus (vooralsnog) geen vrachtverkeer door Schore. De 
dorpsraad heeft zich hier sterk voor gemaakt. 

Om de fietsers op de Nieuwe Schoorseweg, waar het drukker gaat worden 
met het verkeer, beter te beschermen wil het waterschap, als wegbeheerder, 
de maximale snelheid verlagen en drempels neerleggen of iets dergelijks. 
Tegelijker tijd is door de dorpsraad gevraagd of ze er dan meteen 
straatverlichting kunnen aanbrengen (dat wordt nog nader bekeken). Eind juni 
worden we geïnformeerd over het complete plan van aanpak van het gehele 
werk. Vanaf 5 juli ligt dit ter inzage bij de provincie en kan hierop nog een 
zienswijze worden ingediend. 

Entree via de Haaimeet 
Op verzoek zijn er door de gemeente Kapelle 2 bloemenbakken ter 
beschikking gesteld bij de ingang van de Haaimeet. Deze zijn inmiddels 
aangeplant met diverse fleurige plantjes. Dank aan dhr. Verbogt 
hoverniersbedrijf en de dorpsraad Schore. 



Berm Kanaalweg 
De afgelopen maanden was het best wel fris voor het 
seizoen en niet erg gunstig voor de groei van de wilde 
bloemen. Daar is snel verandering in gekomen door het 
mooie weer en kunnen wandelaars, fietsers, automobilisten en 
natuurlijk de inwoners van Schore genieten van het bloemenmengsel. Vele 
positieve reacties ontvangen. Het is een bijzonder spectaculair schouwspel. 
Hier worden we blij van. Goed voor de biodiversiteit want alle beetjes helpen. 
Motivatie om dit schouwspel volgend jaar uit te breiden langs de wegen en 
paden van Schore is dan ook groot. 

Gesprek dorpsraad met burgemeester Fons Naterop op 1 juni 2021 
Dorpshuis:  
De grote zaal moet nog verbouwd/ vernieuwd worden, daar is nieuw budget 
voor nodig. Wat is de wens hiervoor. We willen het oude plan handhaven wat 
in de Dorpsvisie te lezen is. Enkele punten van frustratie: er is veel moeite 
gedaan voor subsidie vanuit de gemeente, maar dit heeft de Stichting niet 
gekregen, waarom wel veel geld naar het sportcentrum? Het verschil is 
megagroot. Er zijn veel punten niet begroot in de offerte, niet in de prijs 
inbegrepen: stopcontacten, plafond, wanden stuken, verf- en 
verfbenodigdheden. Waarom moet de Stichting dit allemaal zelf betalen? 
Waarom wordt verwacht dat inwoners uit Schore op vrijwillige basis een deel 
van de verbouwing op zich nemen. Hier zijn mega veel uren in gestoken. Gaat 
de gemeente dit ook vragen aan inwoners van Kapelle om het sportcentrum 
te bouwen? In Schore is veel kracht, frustatie → waarom beknibbelen op verf? 
(€ 2000,- door de Stichting betaald aan verf en materiaal). 
Naterop stelt voor: Plannen van een werkbezoek met Raad en wethouders met 
een goed, pakkend verhaal door vrijwilliger over financiën, aanschaf verf, 
materiaal, mega uren werk. Welk bedrag is wenselijk voor moderniseren 
gymzaal. 

Sportveld: 
Het verbeteren van het veld is inmiddels gedaan, het weghalen putten en 
ongelijkheden is gedaan, het veld is gelijkgemaakt. Een nieuw punt wordt hier 
aangehaakt. Jongeren voetballen op het dorpsplein, maar dit veroorzaakt 
overlast bij de buurtbewoners. Een aantal jongeren willen graag (al jaren) een 



pannakooi op het sportveld. De helft van de pannakooi moet 
verdiend worden, er zijn allerlei acties in het leven geroepen 
(tulpen, bolusboterkoek, tompouces verkoop, verloting). De 
resterende helft wordt dan door de gemeente aangeschaft. 
Hier hebben de inwoners van Schore vraagtekens bij: 
waarom dit is? Zou dit ook zo in Kapelle, Wemeldinge als voorwaarde gesteld 
worden? 

Ommetje: 
Er is 1 ommetje gerealiseerd, dit betreft het ommetje langs de begraafplaats. 
Het tweede ommetje wacht op de nieuwbouwplannen. 

Nieuwbouw: 
De omwonenden zijn geïnformeerd. Verder is er nog niet veel nieuws. Contact 
opnemen met Peter Vogel. 

Vergroening: 
In de berm langs de kanaalweg is er na een jaar onderhandelen 
bloemzaadmengsel gezaaid, het is een feest om naar te kijken. Bloembakken 
met beplanting aan het begin van de Haaimeet. Mooi plan! 

Smokkelhoek/ nieuw industrieterrein: 
De Smokkelhoek is bijna vol, de gemeente heeft plannen om aan de andere 
kant van de snelweg een nieuw terrein te willen ontginnen. De 5 gemeenten 
moeten op last van de provincie samenwerken. De lokale bedrijven moeten/
willen in de gemeente Kapelle blijven. De gemeente is op zoek naar een 
geschikt terrein. Schore wordt steeds meer ingeklemd door allerlei bedrijven 
en projecten: de loswal aan de kade, Tennet, snelweg, windmolens. Dit plan is 
nog in een prille fase en nog weinig over bekend. Tennet geeft aan voldaan te 
hebben aan de legesgelden van €492.000,- binnen de gemeente is niet 
bekend waar dit bedrag gebleven is, waarschijnlijk in de pot in algemene 
middelen. Tennet heeft wel toegezegd ter compensatie bomen, struiken te 
planten. De nieuwe 380 KV lijn is een grote horizonvervuiler. 

Verkeersveiligheid → te hard rijden binnen de bebouwde kom: 



Er wonen 507 inwoners in Schore, het is zaak om inwoners 
hierop aan te spreken. Maar vaak zijn het niet de inwoners 
zelf, het zijn vaak Polen die Schore als sluiproute gebruiken 
en te hard rijden. Het is belangrijk om te weten wat de 
snelheid kan remmen: drempels, versmalling, betonnen 
paaltjes. Er is een bijeenkomst geweest in gemeente Kapelle over het 
wegenplan. Alles ligt stil door de komende dijkverzwaring. Met Jon Herselman 
bespreekbaar maken wat belangrijk is, wat er eerst gedaan moet worden. Het 
is handig daar een tijdslimiet aan te hangen. 

Aanvullingen subsidie Dorpsraad: 
We krijgen € 800.- aan subsidie van de gemeente, daar betalen we de 
website, huur dorpshuis voor vergaderingen, onderhoud website, huur kraam 
op de Herfst- en Kerstmarkt, aanschaf bloembakken met beplanting van. 

Duurzaamheid: 
Er is geen laadplan voor elektrische auto’s in Schore, met elektrische auto is 
het moeilijk laden in Schore. Een deelauto voor Schore is op deze manier 
geen optie. 

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 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.”

Voor u ligt een nieuwe editie van onze 
nieuwsbrief waarin wij u informeren 
over de dijkversterking Hansweert. 
We hebben inmiddels het Definitief 
Ontwerp afgerond: een mijlpaal voor 
het project! Om te kunnen starten met 
de uitvoering van het werk, moeten 
wij vergunningen aanvragen. Dat 
doen we op basis van dit ontwerp. 

Op dit moment bereiden we de ter inzage 
legging van de vergunningen voor. Het gaat 
hierbij om twee bestemmingsplannen, een 
projectplan Waterwet, een milieueffect-

rapportage (MER) en een vergunning Wet 
natuurbescherming. Dit is het eerste moment 
waarop u formeel inspraak kunt geven op de 
vergunningen. 

Kijkje achter de schermen 
In deze nieuwsbrief geven wij u een kijkje achter 
de schermen hoe de vergunningen tot stand 
komen. Verder leest u een interview met Peter 
van Tol van Witteveen+Bos over het dijkontwerp 
en geven wij u de laatste stand van zaken van de 
planning. De omgeving komt in dit nummer ook 
aan het woord. We vroegen Sebas Chamuleau, 
voorzitter van de dorpsraad Schore, te vertellen 
over de ervaringen met het project.  

Informatiebijeenkomsten 
Verder organiseren we de komende 
maanden informatiebijeenkomsten voor de 
belanghebbenden. We zijn volop aan de slag met 
de voorbereidingen. Tijdens deze bijeenkomsten 
laten we u zien hoe het ontwerp eruit ziet, voordat 
we het ter inzage leggen. We hopen uiteraard dat 
we u kunnen ontmoeten in het dorpshuis of op de 
dijk, zoals we dit vorig jaar deden. Mocht dit door de 
Covid-maatregelen toch niet kunnen, dan doen we 
ons best om op een andere manier het ontwerp te 
presenteren. Zodra we meer weten hoort u van ons.  

Veel leesplezier met deze nieuwsbrief en we 
hopen u binnenkort te ontmoeten! 

Mijlpaal:  
het dijkontwerp 
is klaar   



Afronding 
Definitief 
Ontwerp  
Advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos werkte in opdracht van het 
waterschap het ontwerp uit. We gingen in gesprek met Peter van Tol. Hij 
vertelt ons over de afronding van het Definitief Ontwerp, hoe de wensen uit 
de omgeving hierin zijn vertaald en hij gaat in op de maatwerklocaties de 
Parkzone en de voetbalvelden. 

“We werken vanuit Witteveen+Bos 
met meerdere disciplines, zoals 
landschapsarchitecten, wegontwerpers en 
technisch specialisten aan het project,” vertelt 
Peter. “De dijk heeft een heleboel functies, en de 
uitdaging is om deze functies zo goed mogelijk 
in het ontwerp te combineren. Zelf ben ik 
verantwoordelijk voor het dijkontwerp, dus hoe 
de dijk eruit komt te zien.” Dijkversterkingen zijn 
Peter niet vreemd. Hij werkte eerder al aan de 
versterking van de boulevard in Scheveningen 
en de versterking van de Waddenzeedijk op 
Texel. 

Wensen vanuit de omgeving
“Het definitief ontwerp hebben we afgerond,” 
legt Peter uit. “Hierna gaat de aannemer 
verder met het uitvoeringsontwerp.” De dijk 
moet voldoen aan de waterveiligheidseisen. 
Het waterschap haalde de wensen vanuit 
de omgeving op. Peter: “Al die wensen 
analyseerden we en waar dat kon, vertaalden 
we die in het ontwerp. Zoals een wandelroute 
op de dijk en om het rondje Amos te behouden. 
Deze wens konden we goed inpassen, de dijk 
krijgt nu een verharde kruin. Ook bedrijven 

hebben wensen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan 
Van der Straaten. Het bedrijf moet bereikbaar 
zijn voor lengtetransporten. De bochten op 
de dijk mogen daarom niet te krap zijn. Dat 
vertaalden we in het ontwerp. Ook kijken we 
naar de ruimtelijke inpassing van de dijk in het 
landelijk gebied. We houden in het ontwerp 
rekening met opritten naar de percelen van 
agrariërs en zorgen ervoor dat de percelen een 
logische vorm houden.” 

Parkzone 
De Parkzone is vanaf de start van het project 
een zogenaamde maatwerklocatie. Peter: 
“Samen met de landschapsarchitect, het 
waterschap en de gemeente Reimerswaal 
hebben we met extra aandacht naar deze 
locatie gekeken. Ter hoogte van de Parkzone 
plaatsen we een damwand, versmallen we 
de binnenberm en maken we het buitentalud 
ruwer om de kruin van de dijk minder hoog te 
maken. Al deze maatregelen zorgen ervoor 
dat de dijkversterking zo min mogelijk ruimte 
inneemt. Ook zochten we een oplossing voor 
de bomen aan de dijk. Als deze omvallen 
kunnen er zwakke plekken in de dijk ontstaan. 

Daarom maken we aan de binnenzijde een 
profiel met een plateau. Daar komen dan 
bomen op. Stel dat een boom omvalt, dan 
geeft dat geen schade aan de dijk. We kijken 
continu als team hoe we de dijk mooi, maar 
ook sterk kunnen maken. Daar komt echt 
maatwerk aan te pas.” 

Voetbalvelden
“Ook de situatie bij de voetbalvelden vroeg 
om maatwerk,” vertelt Peter. “Daar komt geen 
damwand, maar verhogen we de berm tot 
drie meter boven het huidige maaiveld. Na 
extra onderzoeken en berekeningen wisten 
we deze berm smaller te maken en hem zo 
beter in het ontwerp te passen. Het betekent 
ook dat de voetbalvelden gedraaid worden. 
En we passen verruwing toe om de dijk zo laag 
mogelijk te houden.” 

Veiligheid
“We besteden hiernaast veel aandacht aan de 
veiligheid van het ontwerp,” sluit Peter af. “Bij 
het slibdepot krijgt de dijk nieuwe bekleding 
van stenen en asfalt. Voor de veiligheid hebben 
we uitwijkmogelijkheden voor fietsers in het 
ontwerp meegenomen. Ook verderop naast 
het fietspad houden we rekening met de 
veiligheid. De dijk wordt daar ook verruwd met 
een patroon van stenen. Een flinke strook naast 
het pad blijft daarom vrij voor de veiligheid. 
Met deze maatregelen zorgen we dat de dijk 
naast robuust en waterveilig ook een prettige 
verblijfplaats is.”

Peter van Tol 



Dorpsraad Schore: “We zijn blij dat het 
waterschap oog heeft voor onze wensen”

De dijk wordt 
minder hoog 
en minder 
breed

Wensen van Schore
Sebas: “Het waterschap vroeg ons naar 
de wensen vanuit de omgeving voor de 
dijkversterking. Daar kwam bijvoorbeeld uit 
dat we de trap aan het einde van de Steenweg 
graag wilden behouden. Ook een extra trap 
aan het einde van de Eeweg was onze wens. Zo 
wordt dat een mooi wandelommetje. Hiernaast 
wilden we graag dat het veel gebruikte 
praathuis kon blijven. In het Voorlopig Ontwerp 
is hier rekening mee gehouden. We zijn 
blij dat het waterschap oog heeft voor onze 
wensen. Verder vinden wij het belangrijk dat 
het fietspad aan de buitenzijde van de Zeedijk 

Bij het verder uitwerken van het dijkontwerp 
kwam uit aanvullend onderzoek naar voren dat 
de dijk minder hoog en minder breed wordt dan 
aanvankelijk voorzien. De dijk wordt minder 
hoog omdat we aan de buitenzijde hiervan 
(zijde Westerschelde) de bekleding van de dijk 
ruwer maken door het aanbrengen van stenen 

behouden kan blijven. Daar maken fietsers 
veel gebruik van omdat het aansluit op andere 
fietsroutes. We zijn erg benieuwd naar het 
Definitief Ontwerp en de uitvoeringsfase.’’

Veiligheid en bereikbaarheid van 
Schore
‘’Een zorgpunt voor ons nog is wel het 
sluipverkeer,” sluit Sebas af. “We zijn bang dat 
het verkeer van Hansweert richting Kapelle 
door Schore toeneemt. Dat willen we niet. 
We hopen dat het waterschap hier oog voor 
heeft, en ook maatregelen neemt. Daarnaast 
vinden wij het belangrijk dat er tijdens de 
uitvoeringsfase geen zwaar werkverkeer door 
Schore rijdt. Dit in verband met onze veiligheid 
en overlast. En natuurlijk is de bereikbaarheid 
van Schoorse ondernemers tijdens de 
uitvoering ook van groot belang. Daar maakt de 
dorpsraad zich dan ook sterk voor.”

van verschillende lengtes. Deze stenen worden 
aangebracht tot op de kruin van de dijk. Verder 
bleek uit aanvullend grondonderzoek dat de 
bodem waarop de nieuwe dijk komt te liggen 
sterker is (meer draagkracht) dan aanvankelijk 
gedacht. Dit leidde ertoe geleid dat de dijk 
minder breed wordt. 

“Als dorpsraad zijn wij meteen al bij de 
start van het project betrokken door de 
omgevingsmanager,” vertelt Sebas. “Hij lichtte 
ons in over wat er precies ging gebeuren en 
welke stappen het proces doorloopt. Ook 
konden we aangeven wat wij belangrijk vinden 
om aandacht aan te besteden. En bezochten 
we de inspraaksessies. Het contact met het 
waterschap is goed. We bellen regelmatig. Dat 
vinden wij erg positief. We hopen natuurlijk dat 
dit ook tijdens de daadwerkelijke uitvoering zo 
blijft. Het geeft ons in ieder geval vertrouwen 
dat wij meegenomen zijn in de plannen en 
gesprekken tot nu toe.”

De te versterken dijk ligt voor een deel bij Hansweert. Hiernaast ligt een groot 
gedeelte op het grondgebied van het dorp Schore. Het waterschap informeerde 
de dorpsraad van Schore daarom ook al in een vroeg stadium over de plannen. 
We spraken met Sebas Chamuleau. Hij woont sinds 2001 in Schore, is vanaf 
2015 lid van de dorpsraad en sinds 2020 de voorzitter. 

Omgeving aan het woord 



Toestemmingen en 
planproducten
Voor de dijkversterking Hansweert zijn meerdere zogenaamde 
toestemmingen nodig om het werk te kunnen uitvoeren. Waterschap 
Scheldestromen vraagt een aantal van deze toestemmingen aan. Het gaat 
hierbij om het projectplan Waterwet, de Milieueffectrapportage (MER), de 
vergunning Wet natuurbescherming en de bestemmingsplannen.  

Voor het aanvragen van de toestemmingen 
moeten er bij de bevoegde gezagen (provincie 
Zeeland, gemeente Kapelle en gemeente 
Reimerswaal) documenten aangeleverd 
worden. Dit noemen we de planproducten. 
In de planproducten verantwoorden we per 
toestemming welke effecten het project heeft op 
de belangen die de toestemming beschermt.

Projectplan Waterwet
Aanpassingen en veranderingen aan de dijk 
moeten vastgelegd worden in een projectplan 
Waterwet. Dit is een toestemming op grond 
van de Waterwet, die het waterschap aan 
zichzelf verleent. De Gedeputeerde Staten van 
Zeeland verlenen hier goedkeuring aan. Dit is 
meteen ook de belangrijkste toestemming. Alle 
andere toestemmingen worden met dit plan 
gecoördineerd. In het projectplan Waterwet 
toetsen we de belangen vanuit de Waterwet aan 
de geplande uitvoering van de werkzaamheden. 
De belangen van de Waterwet zijn: 
•  voorkomen en waar nodig beperken 

van overstromingen, wateroverlast en 
waterschaarste;

•  bescherming en verbetering van de 
chemische en ecologische kwaliteit van 
watersystemen; 

•  vervulling van maatschappelijke functies 
door watersystemen. 

In het projectplan Waterwet staan tevens de uit 
te voeren werkzaamheden beschreven. 

Milieueffectrapportage (MER)
In de MER wordt gekeken welke effecten het 
project heeft op het milieu en omgeving. Als er 
gevolgen zijn, kijken we naar alternatieven. Ook 
onderzoeken we of er maatregelen mogelijk zijn 
om gevolgen te beperken. 

Vergunning Wet natuurbescherming 
De Wet natuurbescherming regelt onder 
andere de bescherming en het behoud van 
Natura 2000-gebieden. De dijkversterking 

Hansweert heeft effecten op meerdere 
Natura 2000-gebieden. Vooral op het Natura 
2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe. 
Daarom hebben we een passende beoordeling 
opgesteld, waarin de effecten beoordeeld 
zijn op de Natura 2000-gebieden. Op basis 
hiervan vragen we de vergunning aan, die 
de provincie Zeeland verleent. In een later 
stadium vraagt de aannemer een ontheffing Wet 
natuurbescherming aan voor de flora en fauna 
die buiten de Natura 2000-gebieden vallen.

Bestemmingsplannen
Een bestemmingsplan geeft aan hoe gebieden 
ruimtelijk gebruikt mogen worden. Bijvoorbeeld 
wonen, bedrijf, agrarisch of waterkering. Door de 
dijkversterking vallen gedeelten van de nieuwe 
dijk in een gebied met een andere bestemming. 
Daarom wordt er een nieuw bestemmingsplan 
opgesteld. Daarin wordt de bestemming 
aangepast aan de nieuwe functie van het gebied. 
De gemeente Reimerswaal en de gemeente 
Kapelle stellen deze vast. De voorpublicatie 
van de bestemmingsplannen wordt begin juni 
gepubliceerd in de plaatselijke kranten van 
Kapelle en Reimerswaal. 

Planning procedure
Alle toestemmingen worden op basis van de 
Waterwet gezamenlijk en tegelijk opengesteld 
voor inspraak. Dat betekent dat alle bevoegde 
gezagen hun besluiten neerleggen bij de 
Provincie. De Provincie zorgt voor één publicatie 
met een aankondiging van alle besluiten. 
We verwachten dat de ter inzage legging in 
het derde kwartaal van 2021 start. Dit is het 
eerste moment waarop formele inspraak op 
het project mogelijk is. Deze periode duurt zes 
weken. Daarna worden de definitieve besluiten 
opgesteld. Naar verwachting nemen de 
bevoegde gezagen begin 2022 de definitieve 
besluiten. Dan volgt nog een ter inzage legging 
van zes weken. Het is dan alleen nog mogelijk 
reacties te geven op de ongewijzigde stukken. 

W scheldestromen.nl/hansweert
E hansweert@scheldestromen.nl
T 088 2461000
Mei 2021

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

colofon

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?

Planuitwerkingsfase 
juni 2019 – derde kwartaal 2021
 
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 
Derde kwartaal 2022 - 2025

planning 
DIJKVERSTERKING
HANSWEERT

Kijk voor de uitgebreide planning op www.scheldestromen.nl/hansweert.



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! 
Eigen opmaak blijft behouden in PDF, graag aanleveren in A4 formaat. 
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 17 september 2021

BOUW HOOGSPANNINGSMASTEN SCHORE normaal verdwijnt 
van etiketten BLOEIENDE BLOEMSTROKEN SCHORE zwervende 

olifanten worden wereldberoemd AANGEPASTE VIERING 
KONINGSDAG OP SCHORE functie  elders en geen actieve 

herinnering o p l o p e n d e  s p a n n i n g e n  I s r a ë l  e n  P a l e s t i j n s e  
g e b i e d e n  NOG GEEN NIEUWE REGERING Suez kanaal geblokkeerd 
verbouwing dorpshuis Schore bijna klaar Bibian Mentel 
overleden  vernielingen in Schore lockdown bijna voorbij  
datalek autobedrijven Schoorse pannakooi-boys halen ruim € 4000 op…
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