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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 103 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 98 
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 

Een grote, dikke, smerige hondendrol. 

Wie dit leest fronst misschien op zijn minst de wenkbrauwen. Dat deed ik ook, toen 
ik die hoop poep zag liggen, midden op het pad, net voorbij de ingang op de 
begraafplaats. In Schore mogen we de begraafplaats gebruiken als doorloop voor 
een ommetje Schore. En ik denk zelfs dat we onze hond aangelijnd mee mogen 
nemen op dat ommetje. Dat laatste weet ik niet helemaal zeker. Wat ik wél zeker 
weet is dat er bepaalde fatsoensregels zijn. Je laat je hond niet poepen op de 
begraafplaats (en als het per ongeluk toch gebeurt, dan ruim je het direct op). 

Genoeg woorden vuil gemaakt aan de poep van Schore… Gelukkig zijn er ook 
leuke dingen te melden in deze dorpskrant. Dorpsgenoten hebben meegeholpen er 
weer iets moois van te maken: 

Veronique heeft bijvoorbeeld een hele fraaie Schoorse fotopuzzel gemaakt. Ik 
ben benieuwd wie hem helemaal kan oplossen. 
Een andere mooie bijdrage komt van Jessy. Vorige keer debuteerde hij met een 
grappig kerststripverhaal en vanaf nu gaan we vaker strips van hem in de 
dorpskrant zien. Leuk! 
Elma heeft op social media weer nieuws en wetenswaardigheden over Schore 
verzameld. Tips voor de rubriek Schore op social media zijn altijd van harte 
welkom (bij voorkeur via WhatsApp onder nummer 06 - 2739 4934). 
Cecil heeft speciaal voor de voorkant van deze dorpskrant een mooie unieke 
luchtfoto van Schore gemaakt. Superscherp in beeld gebracht! Top! 

Dan nog even extra aandacht voor de jeugd: 
Op 2e paasdag kunnen kinderen in Schore op pad om paaseieren te zoeken. Lijkt 
dit je leuk (tip: het ís leuk), geef je dan snel op bij de Schoremorries! 
Lees vooral de ingezonden brief bij ‘Kinderen schrijven’. Schoorse kinderen willen 
graag een pannakooi en moet daarvoor een groot deel (zo’n € 3600!!) zelf 
betalen. Ze zetten hun schouders eronder; ze hebben goede plannen gemaakt 
en zijn bereid flink de handen uit de mouwen te steken om het geld bij elkaar te 
krijgen. Ik hoop dat heel Schore ze zal steunen om hun wens te verwezenlijken! 

Dit alles, en nog meer, in deze dorpskrant. Veel leesplezier! 

Vriendelijke groet, 

Xandra van der Knaap 
Op de voorkant: Schore vanuit de lucht - foto Cecil Kloet





Schoremorries 

Paaseieren zoeken 

Maandag 5 april is het 2e paasdag. De 

paashaas gaat eieren verstoppen; grote 

gekleurde paaseieren achter de ramen van huizen in Schore. 

Vanaf 09:00 tot 16:00 kunnen kinderen (van alle leeftijden) op pad om de 

eieren te zoeken. Je kunt zelf bepalen hoe laat je gaat, met wie en hoe lang je 

erover doet. 

Heb jij wel zin in de eier-speurtocht? Lever onderstaand strookje dan uiterlijk 

31 maart in bij Veronique op Boomweidelaan 63 of mail naar 

schoremorries@hartvoorschore.nl. 

Wij zorgen dan dat je op tijd een deelname formulier in de brievenbus krijgt, 

waarmee je mee kunt doen met het zoeken naar de paaseieren. Verder heb je 

5 kleurpotloden (rood, geel, blauw, groen en roze/paars) nodig als je nog niet 

kunt lezen en schrijven of een pen/potlood als je al wel kunt lezen en schrijven. 

Als jij je formulier aan het einde van de dag, tussen 15:00 en 16:30, laat 

controleren bij de paashaas, wacht er nog een lekkere verrassing! 

Ja, ik wil graag meedoen met paaseieren zoeken! 

Naam: ____________________________________________ 

Leeftijd: _________ jaar 

Adres: _____________________________________________ 

Ik kan nog niet / al wel (goed) lezen en schrijven (maak keuze)

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

De Nederlands Hervormde kerk van Schore 

De vorige aflevering hebben we gezien dat de kerkenraad van Schore zich in 

veel bochten moest wringen om de kerkelijke voorzieningen in stand te 

houden en dominees aan te trekken. Hier zal ik nog twee van die bijzondere 

dominees beschrijven; Bechger en Boone. 

Bechger 

Een merkwaardige kandidaat voor de kerkgemeente van Schore-Vlake was 

Alex H.H. Bechger. 

Het aantrekken van een dominee, samen met de gemeente Vlake was niet 

altijd gemakkelijk. Tussen het vertrek van de ene dominee en het aantrekken 

van een volgende, kon soms een korte of langere tijd geen geschikte 

kandidaat worden aangetrokken. Zo ook in de periode 1894 en 1898. In 1894 

vertrok dominee Meloen. De vacature werd pas ingevuld met dominee 

Eerdbeek in 1898. Alles werd in het werk gesteld een dominee voor Schore en 

Vlake aan te trekken.  

In 1895 was, naar later blijkt, een niet alledaags beroep uitgebracht. In de 

vergadering van de stemgerechtigden van de Nederlands Hervormde 

Gemeente op 1 augustus 1895 is besloten om toezegging van beroep te 

geven aan de heer A. Bechger, voormalige Rooms Katholiek priester en 



Dominicaner monnik, laatstelijk predikant bij The Dutch Reformed Church te 

New-York, thans verblijvend te Hemmen (Gld.). Bechger gaat geregeld voor in 

diensten op diverse plaatsen in Zeeland. Hij hield in Zeeland en het gehele 

land vanaf 1894 lezingen over een door hem uitgebrachte brochure ‘Van 

Roomsch priester tot Protestant leraar; iets uit het leven van Alex H.H. 

Bechger, vroeger Roomsch Priester te Utrecht’. Ook de gemeente te Oudega 

had op 21 augustus een beroep op Bechger gedaan. Op 26 september wordt 

zijn beroep voor Sloten (Friesland) aangehouden door de Synodale commissie 

in verband met een aangevraagde dispensatie. Op 1 oktober ziet Bechger af 

van de benoeming in Schore.  

Wie was Alex H.H. Bechger uit Hemmen waarop Schore een beroep had 

gedaan? Op 9 september 1883 wordt door de landelijke kranten melding 

gemaakt van een uitgebrachte biografie door Alex Bechger omtrent een 

studie van de bekende Amerikaanse dichter Longfellow. Op 27 november 

1883 vertrok Bechger met het stoomschip Schiedam naar New York. Hier was 

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



hij benoemd tot professor aan het Katholiek College als blijk van waardering 

voor zijn studie naar de dichter Longfellow. Over zijn verblijf in New York zijn 

we niet ingelicht. We vernemen op 3 november 1894 hij per stoomschip 

Rotterdam uit New York is vertrokken met bestemming Nederland. 

Daarna werd hij in Nederland vooral bekend als de bekeerde priester uit 

Utrecht die is overgaan tot de protestante kerk. Hij geeft hierover zowel in 

Zeeland als in de rest van Nederland op diverse plaatsen lezingen. Zo ook was 

er begin 1895 een lezing van hem gepland door het Zoölogisch Genootschap 

in de tuinzaal van de dierentuin. Dit werd op het laatste moment afgelast 

omdat katholieke leden zich door de lezing van de afvallige priester gegriefd 

zouden voelden. Dit leidde tot een juridisch proces over contractbreuk en 

schadeloosstelling door de dierentuin. 

De lezingen van Alex Bechger waren erg omstreden in katholieke en 

protestante kringen. Er verschenen reacties in kranten zoals: “Fopperij! 

Waarom werd ds. Alex H.H. Bechger van rooms priester protestants leraar? 

door ‘Een Katholiek’. Die ‘Katholiek’ ontpopt zich aldra als een ‘oud-

Katholiek’! Waar men al geen grappenmakers vindt! 't Zal wel onnodig zijn, 

onze geloofsgenoten tegen deze brochure te waarschuwen”.  

In september 1898 verschijnt het nieuwe tijdschrift Marnix, voor niet 

katholieken. Hiervan was een van de redactieleden de zendeling-prediker 

A.H.H. Bechger te Londen. Doel van het tijdschrift was om het protestantisme 

te verdedigen tegen de aanvallen van Roomse zijde en om de Roomse leer, 

kerkinrichting en ordedienst te toetsen aan de Heilige schrift. 

In 1901 zien we A. Bechger optreden als secretaris van de Christelijke 

Nederlandse Zeemansbond. 

Alex H.H. Bechger, die door de gemeente Schore in augustus 1895 werd 

beroepen, was zowel in de protestante als katholieke kringen niet 

onomstreden, een kleurrijk figuur die zijn mening over zijn geloofsovertuiging 

niet onder stoelen of banken stak. 



Boone 

Er is ook nog een inwoner van Schore geweest die meerdere malen 

preekbeurten vervuld heeft tijdens de vacaturetijd, namenlijk Laurus Boone. 

Hij is een man waarvan veel Schorenaren gehoord hebben. Het begin van zijn 

loopbaan is in Schore gelegd. Daarom wil ik er hier tussen de andere verhalen 

over de kerkelijke gemeente Schore en Vlake wat over vertellen. 

Laurus Boone is op 1 november 1860 te Wolphaartsdijk geboren als zoon van 

de smid aldaar. Later wordt Laurus voor korte tijd smidsknecht in Zeeuws-

Vlaanderen. Op 21 maart 1879 trouwt hij te Kapelle met de Schoorse 

Pieternella Rozendaal. Toen Pieternella trouwde waren haar beide ouders al 

overleden.  

Laurus en Pietje gingen in Schore, de geboorteplaats van Pietje, wonen. 

Laurus vervulde vervolgens in de kazerne in Vlissingen zijn dienstplicht en 

kwam daar tot geestelijke verandering. Laurus lag vaak in de nacht wakker en 

peinsde dan over zijn eeuwige staat. Hij werd ernstig ziek en mocht uit 

genade, na vele bestrijdingen, Zijn Zaligmaker leren kennen. Dit gaf hem rust 

en zo kon hij zijn leven overgeven in de handen van Zijn Heiland. Tevens 

ontstond er de drang tot leraar. Hij werd 

bepaald bij de woorden: 'Gaat heen in de 

gehele wereld, predikt het evangelie allen 

creaturen' (Markus 16:15).  Laurus werd 

aanvankelijk vrije oefenaar en kwam in 

aanraking met de Ledeboerianen. Later 

werd hij predikant in de Ledeboeriaanse 

gemeenten. Overigens heeft hij in de 

hervormde kerk van Schore nog een aantal 

keren gepreekt, omdat hij daarvoor werd 

gevraagd. Die band met de hervormde 

kerk is typerend voor Boone. 

Er zijn enkele boekjes over ds. Boone 

verschenen. Het boek ‘Leven en werk van 

ds. L. Boone’ werd voor een groot deel 

door hemzelf geschreven en uitgegeven in 
 J.M. Vermeulen, 2015/2017: Leven en werk 

van ds. L. Boone en de feiten van ‘1907’



1935. In dit boek, dat in 1997 opnieuw is uitgegeven in hedendaagse spelling, 

wordt veel over het niet zo volgzame jeugdige mannetje verteld. Zelf beschrijft 

hij hoe hij ‘oefenaar’ is geworden. 

Het gezin Boone woont in een van de kleine huizen bij ‘de Hoogte’. Bij hem in 

de buurt woont een slager. De vrouw van de slager is erg ziek. Bij haar moet ’s 

nachts gewaakt worden. Ook Lautje wordt daarvoor gevraagd. De vrouw 

overlijdt na korte tijd. Men weet al wel dat Laurus ‘bekeerd’ is en dat hij een 

erg duidelijke stem heeft. Aan hem wordt gevraagd op het kerkhof een 

aanspraak over dood en eeuwigheid te doen.  

Later is hij ook voor andere begrafenissen gevraagd. Het komt zelfs zover, dat 

hij ook gevraagd wordt voor ‘oefeningen’ (gebedsdiensten) in de kerk op 

zondag. Deze diensten heeft hij wel vijftien maal gehouden. De collectes 

worden niet verantwoord, maar de opbrengsten zijn heel goed. Het verhaal 

gaat dat Pietje, zijn vrouw, na de dienst het resultaat van de collecte in haar 

boerenschort laat uitschudden.  

Wordt vervolgd… 

Volgende keer lezen we over de afbraak van de oude en bouw van de nieuwe 

kerken. 

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.



Puzzelpagina 
Oplossing vorige puzzel: Woordzoeker 
Fĳne Schoorse Feestdagen! 

Nieuwe puzzel: Wie hoort bij wie 
Elders in deze dorpskrant staat een fotopuzzel gemaakt door Veronique.  

Nieuwe puzzel: Paashaasjes 
Zie jij welke paashaasjes hetzelfde zijn? Omcirkel ze maar met dezelfde kleur. 
Wel haasje blijft over? 

Dijkwelsestraat 9 - 4421 AE Kapelle

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

Houtbouw

Betonwerk

Montage

afbeeldingen: freepik.com



 

door Jessy Kloosterman





Begin 2020 is er gestart met het nadenken

over én opbouwen van een nieuwe website voor

Schore. De 'oude' website was gedateerd en

niet meer up to date. Tijd voor een nieuwe

website, besloot de dorpsraad.

Dorpsbewoonster Elma Lamme is aan de slag

gegaan met het maken van een nieuwe website.

Als eerste is er een lay-out uitgezocht en

een menustructuur gemaakt. Er is gekozen

voor een rustige en tijdloze uitstraling met

rode accenten.

N i e u w e  w e b s i t e
v o o r  S c h o r e !
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Toen de menustructuur klaar was kon er gestart

worden met het vullen van de verschillende

pagina's. De oude teksten zijn herschreven en

aangevuld. Dorpsbewoonster Carol Wattel heeft in

en om Schore foto's gemaakt. Deze zijn terug te

vinden op de diverse pagina's van de website. 

Op donderdag 17 december 2020 was de website
klaar en kon hij live!

Nieuwsberichten
Op de nieuwe website is er onder het menu 'nieuws'

de mogelijkheid om nieuwsberichten te plaatsen.

Denk hierbij aan informatie over het

nieuwbouwproject, hoe je brood kunt bestellen en

dat er een evenement wordt georganiseerd. Wil je

hier gebruik van maken? Laat het weten via

dorpsraad@hartvoorschore.nl.

Neem eens een kijkje op de nieuwe website en laat

de dorpsraad en Elma weten wat je ervan vindt. Ook

aanvullingen en suggesties zijn welkom!W
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Koningsdag – 27 april 2021!
Het ziet er naar uit dat Koningsdag 2021 niet op de normale feestelijke wijze kan worden 
gevierd. Veel is nog onzeker. Om van Koningsdag 2021 ook dit jaar toch een leuke dag te 
maken, hebben wij de dorpsbewoners nodig!  

Wij zaten zelf te denken aan een Kings quiz online (met borrelplank en/of bierpakket om 
onze lokale ondernemers/sponsoren te ondersteunen). Wij bekijken de mogelijkheden 
nog en vragen eventueel een kleine vrijwillige bijdrage voor de quiz en wij geven de 
prijzen nog door voor een borrelpakket en/of bierpakket.  

Onder voorbehoud van de nieuwste coronamaatregelen en het weer dachten we voor de 
kinderen dat het leuk zou zijn een kraampjesmiddag te organiseren. Kinderen kunnen 
zelf koekjes bakken, siroop verkopen of spulletjes buiten zetten voor hun versierde huis. 
Maar mocht iemand een leuk idee hebben voor een kinderprogramma, dan kun je dit 
mailen naar: oranjevereniging@hartvoorschore.nl. Wij zullen dan de mogelijkheden 
bekijken en bespreken. Gelukkig doen de kinderen ook wat met school, dus hebben ze in 

ieder geval iets om naar uit te kijken.  

Graag willen we iedereen vragen om de Facebook pagina 
van de Oranjevereniging Schore in de gaten te houden: 
https://m.facebook.com/oranjevereniging.schore.5. Wij 

zullen u later informeren wat het definitieve plan is. 
Natuurlijk vinden we het leuk, als jullie nu al reageren 

of je mee wilt doen met de Kings quiz online, zodat 
we een beetje een inschatting kunnen maken. 



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

+31 (0) 113 - 381 550 
Hansweert



Stembureau Schore 
(tekst door Anita van der Jagt en Bowien de Wee)  

Hoe zag de dag eruit? 

Woensdag 17 maart j.l. mocht er weer 

worden gestemd voor de Tweede 

Kamerverkiezingen. Voor de eerste 

keer was dit in het vernieuwde 

Schoorse dorpshuis. Het stemmen was 

een goed excuus om eens binnen te 

kijken. Het was leuk om de 

enthousiaste reacties gedurende de 

dag te mogen horen, ook al is de 

verbouwing nog gaande. 

Behalve het dorpshuis was de setting 

ook anders dan andere jaren vanwege 

de regels rondom COVID-19. Dit 

betekende voor iedere bezoeker het 

verplicht dragen van een mondkapje.  

Bij binnenkomst vroeg het eerste 

stembureaulid om de handen te 

ontsmetten. Stembureauleden twee 

en drie zaten met mondkapje en 

plastic handschoenen achter de plastic 

schermen en controleerden de 

stempassen en identiteitskaarten. Om 

vervolgens aan de kiezers een 

stembiljet en het felbegeerde rode 



potloodje te geven. Een paar stappen 

verder door de mooie nieuwe 

huiskamer van Schore, kon in een 

stemhokje het vakje van keuze worden 

ingekleurd. Het rode potloodje mocht 

mee naar huis. Het was een opgave 

deze enorme lap papier uit en op te 

vouwen. Hierna ging deze in de 

stembus bij het raam. Het vierde 

stembureaulid zag hierop toe. Via de 

nooduitgang verliet de kiezer het 

stemlokaal.  

De gemiddelde leeftijd van de 

stembureauleden was ook dit jaar 

weer aan de jonge kant. Dit was ook 

Omroep Zeeland niet onopgemerkt 

gebleven. Rond het middaguur 

kwamen ze langs op het Schoorse 

stembureau om te spreken met de 

leden voor zowel radio als televisie. 

Ook burgemeester Naterop en de 

wijkagent schoven een paar minuten 

later aan. 

Om 21.00 uur mocht de stembus 

worden geopend en werden de 

stemmen geteld. Vanwege de grote 

opkomst van 312 kiezers werd er 

verwacht dat het tellen wel even kon 



gaan duren. Tot ieders verbazing (en 

opluchting) klopte alles in één keer en 

waren de stemmen om 22.05 uur 

allemaal al geteld! Door alle covid-19 

maatregelen was het een vrij serieuze 

en steriele omgeving, maar gelukkig 

was de sfeer warm en vanouds 

gezellig. 

We zaten overdag met vier 

stembureauleden. In totaal waren we 

met acht, zodat er gedurende de dag 

kan worden gepauzeerd. Misschien is 

stembureaulid ook wat voor jou? Je 

kan je opgeven bij de gemeente 

Kapelle. Je doet voorafgaand aan de 

verkiezingsdag een digitale cursus met 

een klein online examen. 

De dag zelf begint om 7.00 uur. Alles 

klaarzetten en dan kan om 7.30 uur 

het stembureau open. Om 21.00 uur 

wordt de stembus geopend en de 

stemmen geteld. De dag eindigt als 

dit klaar is, dit was deze keer om 22 

uur. De voorzitter brengt daarna alle 

bescheiden naar het gemeentehuis, 

waar de gegevens van alle 

stembureaus in de gemeente Kapelle 

worden verzameld. 



Voorlopige uitslagen Schore 

Stembureau Schore

Tweede Kamerverkiezingen 2021
Lijstnummer en Partij Aantal stemmen

1. VVD 61

2. PVV (Partij voor de Vrijheid) 30

3. CDA 38

4. D66 22

5. GROENLINKS 6

6. SP (Socialistische Partij) 18

7. Partij van de Arbeid (P.v.d.A). 20

8. ChristenUnie 14

9. Partij voor de Dieren 7

10. 50PLUS 4

11. Staatskundig Gereformeerde 32

      Partij (SGP)

12. DENK 1

13. Forum voor Democratie 17

14. BIJ1 0

15. JA21 21

16. CODE ORANJE 2

17. Volt 3

18. NIDA 0

19. Piratenpartij 1

20. LP (Libertaire Partij) 0

21. Jong 0

22. Splinter 0

23. BBB 14

24. NLBeter 0

25. Lijst Henk Krol 0

26. OPRECHT 0

27. JEZUS LEEFT 0

30. 0

31. Partij van de Eenheid 1

Totaal aantal stemmen 312



BESTELLIJST 

De bolusboterkoeken zijn groot, per stuk verpakt, supervers en 

Ik bestel ________ koeken (aantal invullen) en betaal (aantal) x € 1 , 5 0  = € _________ 

Naam: __________________________________ 

Adres: __________________________________ 

Eventuele opmerkingen:  _______________________ 

______________________________________

€ 1 , 5 0  per stuk

Contant geld ontvangen: 
(niet invullen a.u.b.) 

knip knip knip - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

afbeelding freepik.com 

PANNAKOOI - actie 1 



Kinderen schrijven 

Beste dorpsgenoten,

Wij een aantal jongens uit Schore houden heel erg van voetbal maar kunnen dit 
bijna nergens doen omdat er dan overlast is.We doen dit altijd op het pleintje 
maar we vinden het erg vervelend dat mensen overlast van ons hebben.

Op het sportveld staan de goals 
te ver uit elkaar en is het veld 
te hobbelig. Dus kregen we een 
idee, een pannakooi te regelen.

Nu heeft een van onze 
dorpsgenoten contact met de 
gemeente gehad, die een deel 
van het bedrag gaat betalen.
Nu hebben wij ook een brief met 
uitleg naar de gemeente gestuurd, maar nu moeten wij veel geld bij elkaar 
sprokkelen Dat willen wij doen door dingen te verkopen aan jullie.

Binnenkort komen wij langs de deur met tulpen ,koekjes en andere dingen en we 
willen lootjes verkopen voor het rad van fortuin. Ook kan het wezen dat wij 
heitje voor karweitje komen doen.

Hierbij krijgen wij hulp van Schoremorries en we zullen jullie dan ook inlichten via 
huis aan huis flyers.

Heeft u een bedrijf en wilt u ons sponsoren heel erg graag
(ook mag dit als particulier hoor .

U hoort binnenkort van ons. Uiteraard zullen wij ons aan de corona regels 
houden.

Groetjes
Kinderen van Schore

Contact kan via Schoremorries volgens de normale contacten

(schoremorries@hartvoorschore.nl red.)



Vakmanschap in Vers
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Thematisch onderwijs 
Op dit moment werken we rondom het thema ‘De 
Gouden Eeuw’. We gaan op ontdekkingsreis in de tijd 
en leren over: Handel, slavernij, de VOC, kunst en nog 
veel meer. Kom je ook met en bij ons leren? 
  

School in Beweging  
 

De wereld verkennen…  
Dat gaat het best als je de samenhang tussen dingen ziet. Daarom 
geen aparte geschiedenis-, aardrijkskunde-, natuur- en technieklessen, 
maar alles-in-1 met volop ruimte voor onderzoek en creatieve 
verwerking. 

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. 

Veel doen en bewegen en als het kan buiten leren. 



Rust na Onrust 

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

Dieren
Wat dieren betreft is er verdrietig nieuws te melden. Ons 
paardje Dandy moesten we laten inslapen vanwege ernstige 
chronische hoefbevangenheid. Er was geen uitzicht op 
verbetering en de pijnmedicatie was niet meer afdoende. 
Heel verdrietig!

Ook Odi, onze trouwe 
hond moesten we in 
laten slapen. Ze was 
15.5 jaar en dat is voor 
een hond van haar 
grootte, erg oud. Het eten ging niet meer en 
ze viel regelmatig om. Een heel moeilijke 
beslissing maar voor haar de goede. Ze wordt 
heel erg gemist.

Dan hadden we sinds kort geit Natasja. Zij kwam van een weitje in de buurt van 
een groot winkelcentrum en kreeg daar heel veel wat niet echt geschikt is voor 
geiten. Wij gaven haar volwaardig geitenvoer maar omdat ze dat zelden at kon het 
lichaam de hoeveelheid eiwitten die het bevatte niet verwerken. Ook zij overleed.

Dat was allemaal wel heel erg naar. We hopen dat het nu weer goed blijft gaan met 
de dieren.

Vrijwilligers
Ook de fietstochtjes met de duo fiets worden, als het weer het toelaat, weer 
ingepland. Het is voor veel cliënten een groot plezier om uit rijden te gaan. Fijn dat 
er vrijwilligers zijn die dat willen doen!

Ook willen we onze trouwe vrijwilligers op de boerderij en de schoole noemen. Zij 
zorgen voor de extra sfeer en de activiteiten die anders moeilijk te realiseren zijn. 
De lammetjes van Carolien zijn ook weer te bewonderen. Al deze extra dingen 
maakt het voor de mensen fijn om bij ons te komen en maken het verschil.

Onze kokkin Maaike gaat ons verlaten. Zij gaat verhuizen naar Kapelle. Dank je wel 
voor al je heerlijke gerechten Maaike! Er is altijd van gesmuld. Vooral de warme 
pap en de hachee was in trek. Zodra het mogelijk is besteden we hier nog even 
aandacht aan hoor!



Lisa
Lisa Dorrepaal heeft haar stage bij ons afgerond. 
Zij heeft heel veel voor onze dieren gedaan en 

gebouwd samen met 
Rima. De stallen zijn 
gerenoveerd en anders 
ingedeeld. De buitenvolière is opnieuw ingericht en de 
binnenvolière is gerealiseerd. De konijnenverblijven zijn 
aangepast en er is een overdekte kippenren gemaakt. Een 
caviaverblijf en de wandelingen met de alpaca’s zijn weer 
opgestart. We willen op termijn alpacawandelingen 
aanbieden. Lisa mocht apparatuur aanschaffen waarmee ze 
in de toekomst de alpaca’s gaat scheren. Jullie zullen 
begrijpen dat we haar gaan missen! Dank je wel Lisa!! 
Momenteel zijn er nog 4 stagiaires op de zorgboerderij 
werkzaam. Vanaf volgende week nog 3.

Corona
Het gaat nog steeds goed met de zorgboerderij. Tot op heden geen 
coronabesmetting onder de cliënten. Daar zijn we heel blij mee. Nog steeds 
draaien we met halve bezetting. Ook zijn er nog cliënten die niet durven komen. 
Momenteel is ruim drie kwart van de mensen gevaccineerd. Wij hebben, als 
verzorgenden, deze weken een oproep ontvangen.

Zoals zovelen met ons hebben we een financieel moeilijk jaar achter de rug. Nog 
steeds is het moeilijk de eindjes aan elkaar te knopen. We klagen niet want we 
hebben voor de helft door kunnen draaien. We kijken met vertrouwen naar de 
toekomst en ervaren veel hulp en vriendschap. Dat zien wij als een groot goed!!

Warme groet, Heleen v.d. Weele
names het hele team Rust na Onrust



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 98) 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 december, januari, februari en 
een stukje maart: knuffels, melding van zorgboerderij, plastic flesjes gevraagd, post 
verkeerd bezorgd, aankondiging ritje kerstpaardjes, pannenzegels, bedankjes en 
reportage kerstpaardjes, Schore verkoopt initiatief, dankjes aan kerstengel, 
kerstsferen in Schore, gedumpt afval, vuurwerk afsteken bij gashuisje, melding 
gevaarlijke oversteekplaats, geiten poetsen geen tanden, voorstellen alternatieven 
voor vuurwerk, getuigen verbouwing tuin gevraagd, gevonden glas, lintzaag, 
lasapparaat, airpods, verenprikker, motorbladen, konijnenhok, postelastiek 
gevraagd, spruitjes over, bananendoos, watertank, net, erwtensoep, bakblik, 
stopbord verwijderd, rook sportveld, Schore RELatief rustig, tekentafel, 
pannenzegels, planten gevraagd, voetbalplaatjes gevraagd, high tea, Zon in het 
zonnetje, cavia, geen krantenbezorging, duidelijk berichtje van Heleens 
kleindochter, boeketten actie, schaatsen gevraagd, kat kwijt en gevonden, Skipper, 
bed, gaas, liguster, Swiebertje aan het zwerven, poezemandje, stratenmaker 
gevraagd, stekelige schapen, pannenkoekplantjes, groene bak kwijt en gevonden, 
konijnenhokken, tulpenactie, paaseitjesactie… 

Aanmelden voor de IETS MINDER ALERT Schore groep kan via 
deze link: aanmelden IETS MINDER ALERT Schore of scan de 
code.



Update: Verbouwing Dorpshuis 
(opgenomen op verzoek van en tekst door Werkgroep en Stichting Dorpshuis Schore)  

Gift van kerk en meer nieuws 

Na maanden hard werken kunnen we eindelijk melden: de verbouwing is zo 

goed als klaar! Het is leuk om te zien dat het plan waar de stichting lang voor 

gestreden heeft nu werkelijkheid is geworden.  

COVID heeft voornamelijk negativiteit gegeven, maar het zorgde er wel voor 

dat wij als stichting wat extra geld konden sparen. Met dit geld kunnen we de 

achterwand van de bar opnieuw gaan inrichten. Dit is één van de laatste grote 

aanpassingen die nog afgerond moet worden. Daarnaast hebben we met een 

gift van de kerk een nieuw audiosysteem geïnstalleerd met daarbij een nieuwe 

beamer waarmee we beeld en geluid van goede kwaliteit kunnen leveren. 

Namens de stichting en het dorp willen wij de kerk hiervoor hartelijk danken. 

De planning was om het dorpshuis 27 november officieel te openen. Dit is 

helaas niet gelukt... Als stichting wachten we op een moment om het 

dorpshuis officieel te openen. Daarvoor hoeft COVID niet het land uit te zijn, 

maar de maatregelen moeten wel versoepeld zijn. Hierover wordt het dorp 

t.z.t. geïnformeerd. 

Dan hebben we als stichting nog leuk nieuws! Er is een beheerder in beeld. 

We hebben als stichting iemand gevonden die met veel enthousiasme het 

dorpshuis wil beheren. De laatste afspraken tussen beheerder en stichting 

moeten nog op papier gezet worden. Zodra dit rond is, kan de overeenkomst 

tussen de stichting en beheerder getekend worden.  



Gevraagd: foto’s Schore door de jaren heen 

Als stichting zijn we op zoek naar foto’s van Schore door de jaren heen. We 

zoeken foto’s van bijvoorbeeld de playback show, Koninginnedag/

Koningsdag, het slagbaltoernooi, voetbaltoernooi, OBS de Tunnel, de kerk, 

toneeloptredens, de Sinterklaasviering, Herfstmarkt, Buurtfeesten, huizen en 

ga zo maar door! De foto’s zouden wij graag willen gebruiken om de hal van 

het dorpshuis mee aan te kleden. Wees je er dus wel van bewust dat we de 

foto’s in het dorpshuis openbaar tentoonstellen. De foto’s worden niet ergens 

anders voor gebruikt. We ontvangen deze graag op ons mailadres: 

dorpshuis@hartvoorschore.nl. We zien uit naar de herinneringen! 

Groeten van de Werkgroep en Stichting Dorpshuis Schore 

Daniël Visser, Franciëlla Chamuleau, Irna de Jager, Marian Rootsaert, Patrick 

Leendertse, Jacolien Bindervoet, Peter Schuitert en Léon Jansen. 

Contact: dorpshuis@hartvoorschore.nl



uit de 
eierautomaat

geopend van 8:00 tot zonsondergang / Zondags gesloten

Steenweg 23, Schore, www.ekozpluimvee.nl
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Dorpsgenoten 

Geboorte 
Marco en Moniek: Van harte gefeliciteerd met de geboorte van Niek! 

 
Robin en Kim: Van harte gefeliciteerd met de geboorte van Romy! 



Nieuwe bewoners: Gezinshuis Alirinkajigi (safe haven) 

Wie zijn wij? 
Wij zijn Arjan, Rianne, Ezra (13) en Noah (11) van der Slikke. Sinds 17 
september wonen wij met veel plezier aan de Eeweg in Schore. Voorheen 
woonden wij in Kloetinge, maar omdat wij het verlangen hadden om een 
gezinshuis te starten en onze toenmalige woning hier niet geschikt voor was, 
zijn we op zoek gegaan naar een ruimere woning met voldoende ruimte er 
omheen. Al vrij snel vonden wij onze woning aan de Eeweg en zijn we flink aan 
het verbouwen geslagen. Wij hebben nu vier extra kamers om kinderen op te 
kunnen vangen. Momenteel wonen er al 3 kinderen bij ons, Sem (12), 
Cassandra (12) en Jordan (7). 

Wat is een gezinshuis? 
Een gezinshuis is een huis waarin kinderen wonen die uit huis zijn geplaatst en 
behoefte hebben aan intensieve en specialistische (opvoed)begeleiding. Deze 
kinderen hebben vaak eerst in een regulier pleeggezin gewoond, maar 
konden zich daar niet voldoende ontwikkelen. Deze kinderen hebben de 
continue nabijheid, sturing en begeleiding nodig van een volwassene. Daarom 
hebben wij (Arjan en Rianne) onze banen ook opgezegd om zo voldoende tijd 
en aandacht te kunnen hebben voor ieder individueel kind.  

Vragen? 
Wij vinden het leuk om meer mensen te leren kennen en u bent dan ook altijd 
welkom voor een praatje of kopje koffie/thee om nader kennis te maken. We 
hebben al mogen ervaren dat de mensen hier in Schore erg vriendelijk en 
gastvrij zijn en dat maakt dat we hier met plezier wonen en ons welkom 
voelen. Bedankt daarvoor! 

Met vriendelijke groeten, 

Arjan en Rianne vd Slikke 

Gezinshuis Alirinkajigi  (Safe Haven)   Tel Arjan: 06 2470 3848 
Eeweg 1A, 4423 PE Schore    Tel Rianne: 06 4635 5793



 

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 



Schore op social media 

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

DECEMBER 2020 

De nieuwe website van Schore staat live!  Neem 

snel een kijkje en laat ons weten wat je ervan 

vindt!  @carolwattel, dankjewel voor het maken 

van de foto's!  

De december editie van de dorpskrant Schore is 

weer bij iedereen bezorgd.  Veel leesplezier!

Wist je dat je de dorpskrant ook online kunt lezen 

via www.hartvoorschore.nl/dorpskrant? 

Deze rendier-paardjes en de vrolijke kerstmuziek 

zorgden eerder vandaag voor een gezellige sfeer 

in het dorp!  

De Dorpsraad wenst iedereen hele fijne, gezellige, 

warme en leuke Kerstdagen!  

Dorpsraad Schore wenst iedereen een gezellige 

jaarwisseling en een gelukkig, gezond en liefdevol 

2021!  

JANUARI 2021 

Let it snow!  



FEBRUARI 2021 

Ons kleine dorpje Schore heeft een rijke 

geschiedenis! Elk kwartaal schrijft Bas Chamuleau 

hierover in de Dorpskrant. Benieuwd? Lees de 

stukjes terug op onze website hartvoorschore.nl/

geschiedenis. Foto Zeeuws Archief 

De sneeuw levert in en om Schore mooie foto's 

op. Hier een mooi ingezonden foto van 

'sneeuwkunst' in de Steenweg!   

MAART 2021 

Op 17 maart kunnen zeventigplussers, die tot de 

corona-risicogroep behoren, hun stem per brief in 

deze speciale bus inleveren. De bus rijdt door de 

Gemeente Kapelle en stopt op verschillende 

plaatsen, ook in Schore: van 13.00-13.30 uur op 

het Nieuwe Kerkplein.  

Ons mooie Schore vanuit de lucht!  

Dankjewel @cecil.kloet voor de 

drone-foto! 

De bloembollen voor de Anna-

Hoeve staan weer prachtig in bloei!

 Genieten jullie daar ook zo van? 



Wat een vreemd jaar was 2020, het jaar van Corona en een jaar waar we nauwelijks samen konden 
komen. Het werd een jaar om nooit te vergeten en totaal anders dan we ooit hadden kunnen 
voorstellen. De coronacrisis heeft de wereld op zijn kop gezet en wij hebben ons allemaal moeten 
aanpassen naar deze situatie. We willen allemaal graag weer bij elkaar komen, maar we weten nu nog 
even niet wanneer dat precies kan. Maar met de vooruitgang van het vaccineren en de zomer, kijken 
wij weer uit naar een mooi nieuw jaar en hopelijk met veel activiteiten.  

Dit jaar staan er weer een aantal leuke activiteiten op het programma (onder voorbehoud van de 
situatie). Zet de volgende data alvast in je agenda:  

- 5 april: Paaseieren zoeken
- 9 juni: Buitenspeeldag
- 18 september: Verassingsuitje
- 29 oktober: Halloween
- 27 november: Sinterklaas

Graag horen wij ook van jullie! Mocht iemand nog leuke ideeën hebben qua activiteiten voor jong en/
of oud, laat het weten via of via de Schoremorries whatsapp 
groep. Wij kunnen dit dan bespreken en eventueel uitvoeren. Eigen inbreng is zeker welkom en 
helemaal in deze Coronatijd.  

Wij hebben begrepen dat er weer nieuwe kinderen in Schore zijn komen wonen. Alle kinderen zijn 
welkom tijdens de activiteiten van de Schoremorries. Indien u op de hoogte wilt blijven van de 
activiteiten die wij organiseren kunt u zich aanmelden bij de Schoremorries whatsapp groep. Wil je in 
deze groepsapp, stuur dan je eigen naam en de naam en leeftijd van je kind(eren) naar Linda van 
Boven: 06-13159431 en dan zorgt zij dat je erin komt.  

We zien jullie graag terug tijdens de activiteiten in Schore! 

Groetjes, 

De Schoremorries 





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 11 juni 2021

NIEUWE WEBSITE SCHORE vaccineren begonnen SCHOORSE 

KERSTENGEL kabinet treedt af LANDING OP MARS schaatsen 
virus varianten JEUGD SCHORE IN ACTIE VOOR PANNAKOOI strenge 
lockdown stopbord einde Haaimeet verwijderd adoptiestop 

klik-en-collect en winkelen op afspraak  briefstemmen 

avondklokrellen  Bram van der Vlugt overleden historisch lage 

rente  sneeuwstorm Schore verkoopt record aantal nieuwe 
partijen bij verkiezingen ….




