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!ALERT|Schore en noodnummers
!ALERT|Schore gelukkig bijna nooit nodig
Op één gepland testbericht na is het de afgelopen
maanden stil geweest in de !ALERT|Schore chat. Een goede
zaak! Er zijn op het moment van schrijven 106 deelnemers. Schore heeft 200
woningen, deelname in verhouding tot de woningen is dus ongeveer 50%.
Dat is een zeer goede dekking! Alle deelnemers bedankt! Aanmelden is
uiteraard nog steeds mogelijk via dorpsraad@hartvoorschore.nl.

HERHALING gebruik buurtWhatsapp:
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
Bij nood bij de hand in de dorpskrant
Alarmcentrale (ambulance, brandweer, politie) - bel 112
AED dorpshuis Nieuwe Kerkplein - code bij bellen 112
AED garage Visser Steenweg - code 4423#
AED zorgboerderij Langstraat - code bij bellen 112
Calamiteitenzender radio - Omroep Zeeland (als de sirene gaat)
ether
FM 87,9 MHz
DAB+
208.064 MHz
internet livestream.zeelandnet.nl:8000/omroepzeeland_radio
app
www.omroepzeeland.nl/app
Gaslekkage - bel 112 - vraag naar brandweer
Gas- of stroomstoring - bel 0800-9009
Huisartsenpost - buiten openingstijden huisarts - bel 0900 - 1785
Meld Misdaad Anoniem - bel 0800 – 7000
NL Alert instellen op mobiele telefoon - https://crisis.nl/nl-alert/instelhulp/
Politie geen spoed - bel 0900 - 8844
Veiligheidsregio Zeeland - kijk op www.zeelandveilg.nl

Van de redactie
Het is een dun boekje geworden dit keer, zo vlak voor de zomervakantie. Het is de
toevallige uitkomst van de som der omstandigheden:
Door allerlei bezigheden vergat ik twee weken voor sluitingsdatum een reminder te
sturen naar de mensen van de ‘vaste’ rubrieken. Dat doe ik altijd omdat ook zij
bezigheden hebben en ik vermoed dat de sluitingsdatum van de dorpskrant niet
bepaald een gegeven is wat direct aan het oppervlakte van het geheugen ligt. Dat
bleek ook wel toen ik in de mailbox van de dorpskrant keek die vrijdag: zo goed als
leeg. Toch nog maar even een mailtje eruit gedaan en de sluitingsdatum wat
opgeschoven. Maar de termijn was kort en er kwamen dus veel minder inzendingen
dan gebruikelijk.
Het opnieuw leven inblazen van het dorpshuis is een ongelooflijke berg werk, waar de
vrijwilligers van de Stichting Dorpshuis Schore hun handen meer dan vol aan hebben.
Normaal gesproken houden zij ons in de dorpskrant op de hoogte van de stand van
zaken. Omdat zij nu wachten op een besluit dat door de gemeente moet worden
genomen, staat het werk helaas stil. En meer dan dat valt er op dit moment dan ook
eigenlijk niet te melden.
Ik had het idee opgevat in deze dorpskrant een stuk te schrijven over de nieuwe
wijkagenten. Daar willen zij graag aan meewerken, alleen was één van de twee toevallig
met vakantie. En ik wil wel graag een dubbel-interview met foto’s van beide. Dus dat
plan zit heel even in het vat niet te verzuren.
Een ogenschijnlijk eenvoudige vraag voor de rubriek ‘Schore vraagt? Gemeente
antwoordt!’ bleek een achterliggende vraag te hebben, waardoor er, binnen de paar
dagen die ik de gemeente ‘gegeven’ had, geen compleet antwoord mogelijk was.
Geen rubriek dus. Leuk: De gemeente pakte het goed op en kwam wel direct met een
voorlopige oplossing.
Tot slot hebben lezers laten weten dat de rubriek ‘De bewogen dagen’ te lang en te
ingewikkeld is om te lezen (dank voor de feedback!). Bas heeft daarom wat extra uitleg
van termen toegevoegd en het hoofdstuk dit keer een heel stuk korter gemaakt.
Al met al dus een aantal oorzaken waardoor de dorpskrant dit keer ‘maar’ 44 pagina’s
heeft. Nou ja, de dorpskrant gaat in ieder geval slank de zomer in. Veel leesplezier!
Vriendelijke groet,
Xandra van der Knaap

Op de voorkant: hertje in Schore, foto door Irna Rijk - de Jager

Terugblik dorps-BBQ
Op 22 juni werd de jaarlijkse dorps-BBQ gehouden. Hieronder het fotoverslag.
Met dank aan Daan en Denise voor de foto’s.
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Pen en papier
Spotnaam
In “Omzien en Rondblikken”, aflevering 100, herfst 1994 van Nehalennia
wordt een spotnaam voor de Schoorse inwoners genoemd: Schoorse
ottentotten. Is er nog iemand die weet waar deze naam vandaan komt?
Reactie kunnen naar: dorpskrant@hartvoorschore.nl of in de bus op
Boomweidelaan 69.

Vrouwen van Nu
(opgenomen op verzoek van en tekst door Vrouwen van Nu)

Via dit stukje willen wij als Vrouwen van Nu afdeling Schore ook weer ons steentje
bijdragen aan deze krant.
Op 9 april 2019 was bij ons op bezoek Mw. E. Smeets- van Lokhorst. Zij bracht ons
een zeer mooi en uitgebreid reisverslag over China. Daar zij veel interesse heeft in de
historie en de kleding van een land kregen we op deze avond veel te horen en te zien.
Op dinsdag 14 mei 2019 was ons jaarlijkse reisje. Eerst een kopje koffie of thee met
iets lekkers bij Landgoed De Hertgang te Halsteren. Hier kregen we ook een
rondleiding. Daarna lunch in de Markiezenhof te Bergen op Zoom met aansluitend een
bezoek aan de kerk. Als afscheid nog een drankje en dan na en geslaagde en mooie dag
weer huiswaarts.
Op dinsdagavond 11 juni 2019 hadden wij onze slotavond dit is ter afsluiting van het
eerste deel van ons afdelingsjaar. We gingen eten en midgetgolfen bij Eeterij- Spelerij
Vierlinden te Goes. Een leuke en gezellige avond.
Ook was er nog een fietstocht en wel op 7 mei 2019. Op zo’n fietstocht is iedereen
welkom om met ons mee te fietsen.
Op open avonden van onze vereniging is iedereen welkom de volgende open avond is
gepland op dinsdag 8 oktober 2019 met als onderwerp het Levenstestament verzorgd
door Notaris Sarneel.
Ook waren er in het voorjaar alweer een aantal bloemschikavonden. Deze zijn alleen
voor onze leden. De deelnemende dames zijn weer met mooie bloemstukken naar huis
gegaan.
Mochten er nog dames zijn die door het lezen van dit stukje belangstelling hebben
gekregen voor onze vereniging neem gerust contact op met een van onze bestuursleden.
Het bestuur bestaat uit
Voorzitter C. Pak, vice-voorzitter H. in ’t Anker, penningmeester M. Jansen, secretaris
L. van der Borgt, bestuurslid A. Nagelkerk en bestuurslid R.Koeman.
Ons mailadres is lvanderborgt@zeelandnet.nl. Op de landelijke site van de Vrouwen
van Nu is ook veel informatie over onze vereniging te vinden.

Burgerzaken? Afspraak maken!
(opgenomen op verzoek van en tekst door gemeente Kapelle)

Het Servicecentrum werkt vanaf 1 juli 2019 op afspraak. De
naam is ook veranderd: Servicecentrum heet nu Burgerzaken.
Een afspraak maken kan via www.kapelle.nl. De afsprakenknop staat op de
startpagina. Vervolgens staat er een overzicht van de producten waarvoor de klant
wil komen, bijvoorbeeld het aanvragen van een paspoort of een rijbewijs. Voor het
maken van een afspraak kan een klant ook langskomen of bellen naar 14 0113.
Vanaf 1 juli 2019 is Burgerzaken op woensdag langer open, tot 18.00 uur.
De openingstijden van Burgerzaken zijn per 1 juli 2019 als volgt:
Maandag
09.00 - 12.00 uur
Dinsdag
09.00 - 12.00 uur
Woensdag
09.00 - 18.00 uur
Donderdag
09.00 - 12.00 uur en
17.00 - 20.00 uur
Vrijdag
09.00 - 12.00 uur

Nieuws van de dorpsraad
(opgenomen op verzoek van en tekst door Dorpsraad)

Schore onderwerp raadsvergadering!
De gemeenteraad is een groep van gekozen volksvertegenwoordigers binnen
een gemeente. De gemeenteraad geeft aan wat er in een gemeente moet
gebeuren en ziet toe op het werk van de burgemeesters en wethouders.
Iedere vier jaar kunnen we als burgers onze stem uitbrengen. Schore is
onderdeel van de gemeente Kapelle. Tijdens deze raadsvergadering zijn
vertegenwoordigers aanwezig van de partijen VVD, CDA, Gemeentebelang,
SGP, PvdA, ChristenUnie en D66. De vergadering wordt voorgezeten door de
burgermeester en de drie wethouders zijn aanwezig om toelichting te geven
op vragen van de raad. Het is een openbare vergadering, dus iedereen mag in
de zaal komen toehoren. Als burger kun je spreekrecht aanvragen bij de
griffier (die ook het verslag maakt van de vergadering) om tijdens de
vergadering je mening te uiten over een bepaald agendapunt. Als dorpsraad
hebben we daar al vaker gebruik van gemaakt. We blijven aandacht vragen bij
de gemeente Kapelle voor de leefbaarheid in Schore.
Scheepswerf Reimerswaal – raadsvergadering 18 juni
Voorheen toen de Scheepswerf nog volop actief was in Hansweert, is er in
Schore door diverse bewoners overlast ervaren. Daar is veel aandacht voor
geweest en er is ook veel over geschreven door de pers. De Scheepswerf
heeft het merendeel van zijn activiteiten inmiddels verhuisd naar een nieuwe
locatie in Vlissingen. Het proces om te komen tot betere afspraken van
geluidsproductie door bedrijven is wel gewoon doorgegaan, want dat was
nodig. In de raadsvergadering van 18 juni wordt een en ander vastgelegd in
een nieuw bestemmingsplan.
Budget voor verbouwing Dorpshuis – raadsvergadering na de zomer
Het dorpshuis is inmiddels in handen van Schore. We zijn volop in gesprek
geweest met de gemeente over de verbouwing. We worden goed bijgestaan
door medewerkers van de gemeente Kapelle, maar uiteindelijk bepaalt de
gemeenteraad welke budget we ontvangen. Dus eerst
praten met wethouder Evertz en wethouder

Mackintosh, want zij maken het voorstel waarover tijdens de
gemeenteraadsvergadering besloten wordt. Begin juni
hebben we alle raadsleden uitgenodigd voor een borrel in
het huidige dorpshuis. We hebben ze op een informele
manier onze plannen gepresenteerd en direct laten zien
waarom het dringend nodig is het dorpshuis op te knappen. In de
raadsvergadering na de zomer hopen we een positief antwoord van de raad te
krijgen. Want onze handen jeuken om aan de slag te gaan met de
verbouwing! Raadsvergaderingen zijn vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis.
Iedereen is welkom! Meer weten over de raadsvergadering of de stukken
inzien? Kijk op de website van gemeente Kapelle https://www.kapelle.nl/
home/gemeenteraad_43997/

Blijf op de hoogte!
Volg ons op Facebook, Twitter, Instagram en op www.hartvoorschore.nl. Valt u
iets op of heeft u vragen? Laat het ons weten! Dorpsraad Schore via
dorpsraad@hartvoorschore.nl en de stichting Dorpshuis
dorpshuis@hartvoorschore.nl of spreek ons aan!

Zet je ook in voor de dorpsraad
Het belangrijkste om lid te zijn van Dorpsraad Schore is dat je een héél serieus
typje bent:

Het belangrijkste vinden wij dat je je best wil doen om te

zorgen dat Schore een fijn dorp is om in te wonen en te werken.

We

zijn DRINGEND op zoek naar nieuwe dorpsraadleden, zeker nu Lisette deze
zomervakantie er mee moet stoppen. Mail dorpsraad@hartvoorschore.nl Is dit
net iets teveel van het goede, maar is er iets in de dorpsvisie waar je
belangstelling naar uitgaat
om verder uit te werken als
eenmalig losse taak graag!
v.l.n.r. Romy (ouddorpsraadlid), Anita, Sebas,
Irna, Sandra en vooraan
Lisette. Jeroen mist nog op
de foto, maar hij doet al
net zo serieus mee.

Schore op social media
Verzameling van berichten over Schore

Anita van der Jagt houdt o.a. de Facebook pagina van Schore up-to-date. Met
eigen berichten en met een overzicht van wat elders over Schore is
verschenen. Aanvullingen zijn van harte welkom. Laat het Anita even weten als
er ergens iets over Schore is gepubliceerd (berichtje via WhatsApp naar
06-1310 0318). Voor wie geen Facebook heeft, staat hieronder een overzicht
van alle berichten zoals ze zijn geplaatst (zonder
aanpassingen, tenzij anders vermeld), inclusief de
inmiddels achterhaalde berichten. 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/
APRIL 2019
Bericht van gemeente Kapelle: Stel, u hebt een kompas waarmee u de
richting van de gemeente Kapelle kunt bepalen. Hoe zou u de gemeente
dan het liefst zien in 2030? Praat mee tijdens één van onze
toekomstateliers! Woensdag 10 april in het dorpshuis Schore. Meer
informatie vindt u op de website: www.kapelle.nl/toekomstvisie
Artikel in PZC: De Raad van State heeft de gemeenten Reimerswaal en
Kapelle een schop onder de kont gegeven. Desondanks krijgen ze toch
een jaar uitstel. De schop was omdat ze niet genoeg hun best hebben
gedaan voor een nieuw bestemmingsplan voor het scheepswerfgebied. Het
jaar uitstel is voor datzelfde plan. https://www.pzc.nl/bevelanden/
dwangsom-reimerswaal-en-kapelle-voor-uitblijven-bestemmingsplan-werfniet-benodigde-spoed-betracht~a05905cb/
Strategisch kompas Gemeente Kapelle gisterenavond in het dorpshuis
Schore. De gesprekken die deze avond zijn gevoerd leveren input voor een
visie voor de hele gemeente tot 2030. Er zijn vier scenario’s gemaakt die
als het ware een toekomstbeeld laten zien. De gemeente Kapelle maakt
beleidskeuzes en welke van deze vier, A,B, C of D willen we als resultaat?

We willen in/dat de gemeente Kapelle in 2030: A. Landelijk wonen voor
iedereen. B. Gemeente voor innovatieve ondernemers. C. Agrarisch hart
van de regio. D. Luxe wonen Schorenaren kozen uiteindelijk unaniem voor
A met been in B. Tevens bleek in Schore kleinschaligheid het toverwoord.
De aanwezigheid van bedrijven wordt belangrijk gevonden, maar we
gruwen van het idee van grote industrie in Schore. De natuur en rust in en
rondom Schore wordt zeer gewaardeerd. Tevens de ligging naast het
kanaal, we willen hier meer verbinding mee. We vinden het heel belangrijk
dat inwoners van alle leeftijden in Schore wonen. Hiervoor is juiste
woningbouw noodzakelijk. We staan te springen
om o.a. seniorenwoningen. We zien Schore niet
als toeristische trekpleister, maar we staan open
voor bijvoorbeeld een kleinschalige eco-camping
en b&b's.
De Schoorse kerktoren is weer stukje oranje
gekleurd, inclusief oranje lampjes 's avonds! Met
dank aan Oranjevereniging Schore

.

MEI 2019
Kijk eens over het muurtje, de kerktuin is weer prachtig!
Heb je de gekregen strik nog? Hang 'm op! Zo kleurt Schore weer gezellig
oranje

.

De raadsleden bezoeken Schore tijdens het hamburger eten. https://
www.pzc.nl/bevelanden/kapelse-raadsleden-gaan-de-boer-op-tijdenskoningsdag~adc9666e/
Hiep hiep hoera, Smederij
Sanderse 100 jaar!

https://

www.pzc.nl/bevelanden/100-jarigjubileum-voor-smederij-sandersein-schore~a6dca6c9/
Oranjevereniging Schore en
vrijwilligers, bedankt voor de
organisatie van een geweldige
Koningsdag in Schore!
Mocht je hem binnenkort in en
rond Schore zien, dit is Robin
Valentijn en hij ruimt als vrijwilliger
het zwerfafval op. Top idee, Robin
bedankt!
De twee huizen die het dichtstbij
Scheepswerf Reimerswaal staan,
worden toch niet gesloopt.
PZC https://www.pzc.nl/
bevelanden/huizen-bijscheepswerf-reimerswaal-wordentoch-niet-gesloopt~a578e9de/
Wie gaat waar staan, welke banken moeten verplaatst, hoeveel ruimte is er
nodig? Er komt stiekem best wat organisatie kijken voor het Lenteconcert
op zondag 19 mei in de kerk Schore. Vanavond hebben leden van het
kerkbestuur, het Kapels Gemend Koor en Mandolineorkest Excelsior de
grote lijnen besproken. We hopen op deze muzikale middag op veel
bezoekers. Tot dan!

(ingekort) Een stukje uit DORPSVISIE
SCHORE: "Een punt van zorg en aandacht
zijn een aantal verkeerssituaties in en
rondom Schore. De veiligheid van fietsers
en wandelaars in en rond Schore zijn in het
algemeen een aandachtspunt.’ Onlangs
heeft Dorpsraad Schore samen met
Gemeente Kapelle en Scheldestromen
Waterschap enkele verkeerssituaties bezocht en besproken. Waterschap
Scheldestromen beloofde ermee aan de slag te gaan.
Burgemeester Huub Hieltjes
op Facebook: "Welkom Ivo
Krijnsen en Mitchell Goverde.
Zij zijn de nieuwe wijkagenten
voor de gemeente Kapelle. Ze
helpen onze dorpen veilig te
houden en veiliger te maken.
Met hun komst wordt de
aanwezigheid en
zichtbaarheid van de politie in onze gemeente sterk vergroot.” Ook te
volgen op Twitter @wa_kapelle en Instagram wijkagenten_kapelle.
(ingekort) Morgen, zaterdag 18 mei vanaf 10.00 uur staat ook Hennie van
Rijn uit Schore op de kunstmarkt kerktuin in Kapelle. Hennie heeft in het
onderwijs gewerkt als docent
tekenen/ textiele werkvormen en
later in de zorg. Ze geeft zelf ook
cursussen. Wie belangstelling
heeft voor een cursus kan zich
inschrijven tijdens de kunstmarkt.
Veel inwoners van Schore
waarderen de schoonheid en het
rustgevende van de natuur
rondom het dorp. Bij een
woonhuis in Schore-noord
staat zelfs regelmatig een hert in
de tuin.

Kom ook stemmen vandaag! We zijn er
klaar voor; voorzitter Koos van
Nimwegen en Iet van Schellen uit
Wemeldinge, Bowien de Wee en Anita
van der Jagt uit Schore. Later wordt er
nog gerouleerd met de Sophie de Bat uit
Rilland en Jurrian Nijsse uit Kapelle.
Stembureau Schore is geopend van 7.30
tot 21.00 uur. Vandaag zit er een jong
team op het Schoorse stembureau; 18,
19 en 20 jaar! Kom ook stemmen. We
zijn open tot 21.00 uur. Omroep Zeeland
kwam ook even kijken bij deze drie
jonkies.

https://

www.omroepzeeland.nl/nieuws/113081/
Verjonging-op-het-stembureau-dezedrie-jonkies-tellen-in-Schore-destemmen. Opkomst verkiezing Europees
parlement in Schore 47,8%. Landelijk was opkomst 41.2%.
(aangepast) LET OP: inzameldag GFT is in Schore voortaan op maandag in
plaats van op dinsdag! Waarschijnlijk op een ander tijdstip dan je nu
gewend bent, dus zet de container voor 7.30 uur op de
aanbiedplaats.Morgen, maandag 27e mei zal de eerste keer zijn. Deze
wijziging is verwerkt in de digitale afvalkalender die te downloaden is op
www.zrd.nl
Zit weinig beweging in
Grimaldi Lines, nabij
Praathuisje Schore,
zondag 18.00 uur.
(aangepast)
Verkiezingsuitslag
Europees parlement
2019 Stembureau Dorpshuis Schore: Totaal aantal geldige stemmen 172.
Aantal stemmen per partij: 30-VVD, 28-PvdA, 27-Forum voor Democratie,
23-CDA, 21-CU/SGP, 12-Groen Links, 10-50plus, 7-D66, 5-Volt, 3-Partij voor
de dieren, 3-SP, 2-PVV, 1-Jezus leeft, 0-overige partijen.

Dorpsvisie Schore:'Het is prachtig wandelen
rond ons dorp, maar er zijn weinig
mogelijkheden voor een klein rondje’. We
zouden graag meerdere ommetjes realiseren.
Er moet nu worden gekeken van wie de grond
is en hopen dat het voor een ommetje mag
worden gebruikt. Stichting Landschapsbeheer
Zeeland helpt ons hiermee. Zij hebben
duidelijke regels opgesteld voor gebruik van
land voor ommetjes en gaan samen met ons
het gesprek aan met de eigenaar. Pieter Voets
van SLZ heeft tevens een voorlopige schets
van markeringsborden ommetje Schore
gemaakt, met het wapen van Schore als icoon. Mooi hè? Wat vinden jullie?
Heb je nog een voorstel voor een naam en een icoon erbij voor een van de
ommetjes? Laat het weten!

JUNI 2019
De mooiste kerk van Schore
Trots op Lisa uit Schore!

In

PZC: https://www.pzc.nl/
bevelanden/lisa-fietst-frustratieover-kanker-van-zichaf~acbd3d5f/
De bestaande geluidswal wordt
aan de kant van Kapelle zestig
meter langer, maximaal 4 meter
hoog en zal niet bestaan uit
zeecontainers. In PZC: https://
www.pzc.nl/bevelanden/nieuwbestemmingsplan-loswalhansweert-zorgt-voor-duidelijkere-voorwaarden-en-beterehandhaving~aeb4a683/

Rondrit met gemeente Kapelle

Tijdens een
rondrit heeft het
ZLTO bestuur van
de afdeling Oost
Zuid-Beveland
vele zaken
besproken en
benoemd met
leden van de
gemeenteraad
Kapelle.

Het was een interessante rondrit donderdag 13 juni. Het bestuur van de afdeling heeft de
gemeenteraad van Kapelle mee genomen voor een rondrit in die gemeente. Bedrijven waar
we langs kwamen zijn benoemd en omschreven, waarbij gelet is op plus en minpuntenin
zakendie de gemeente aangaan.
De start was bij het gemeentehuis en ging eerst richting Wemeldinge. Fruitrassen,
wijzigingen in de bedrijfsvoering, de droge zomer van 2018 en toerisme zijn enkele zaken die
aan de orde zijn gekomen voordat we langs de CZAV zijn gereden.Dit werd verteld door Ad
Slabbekoorn.
Eer we de Postweg over staken waren bedrijfsopvolging en grondsoorten benoemd. Het
natuurgebied "De Kapelse Moer" met zijn ganzenproblematiek en welke gewassen er op het
land stonden zijn verteld door Adrie de Roo.
Rinus in 't Anker heeft over zijn bedrijf verteld tijdens de 'koffiestop' die we daar hadden.
Toen we in de Oostambachtsweg en de Verlorenwegreden is het belang van zoet water en
waterbasins aan de orde gekomen. Terwijl we door Abbekinderen reden heeft Jos de Regt
verteld over het gebruik van landbouwschuren en zonnepanelen op landbouwgrond. Ook zijn
fosfaatrechten en de problemen die melkveehouders hierbij ondervinden benoemd.
Marjan Brandes heeft uitleg gegeven over windmolens en zonneparken. Terwijl we van de
Weg langs de Zeedijk naar Eversdijk reden iserverteld over huisvesting van
migrantenarbeiders.Ook is gesproken over het verlenen van vergunningen en het belang van
overleg met buurtbewonershierin.Er is gewezen op de gevolgen van de 380Kv leiding en de
dijkverzwaringbijSchore/Hansweert.
Léon Jansen heeft verteld over Ekoz het bedrijf met scharrel- en vrije uitloop kippen en het
Oerei. In het dorpshuis in Schore is informatief verder gepraat over innovatie, ontwikkeling,
kansen en bedreigingen in de landbouw.

Puzzelpagina
Oplossing puzzel vorige dorpskrant: Paaspuzzel
Als je alle woorden op de juiste plek hebt ingevuld, dan staat er in de hokjes
met dik kader van boven naar beneden te lezen: Pasen is een fijn feest

Nieuwe puzzel: zomer rebus
Wat zie je op het plaatje? En welke zin krijg je als je de letters vervangt of
weghaalt? Succes!

-v

h = br

-t

- sp

- co

-k

-n

t=v

afbeeldingen freepik, macrovector, Sketchepedia, rawpixel

-k

Iets minder alert Schore
Doel iets minder alert Schore
De ‘iets minder alert Schore’ WhatsApp groep kan gebruikt
worden om mededelingen te doen die voor een grotere
groep van belang kunnen zijn en niet bij !ALERT|Schore
thuishoren. Zoals een kwijtgeraakt of loslopend huisdier, een oproep of vraag
over iets specifieks, terugkoppeling van een eerdere melding zonder dringend
karakter, aankondigingen van evenementen en nog veel meer. De app-groep
is herkenbaar aan het bovenstaande zwart-witte logo.
Iets minder alert Schore krijgt steeds meer deelnemers
Op het moment van schrijven heeft de groep 77 deelnemers. Dat zijn er 10
meer dan vorige keer. Je merkt dat ‘Iets minder alert’ steeds meer
ingeburgerd raakt. Hoe meer deelnemers, hoe effectiever! Spammers worden
door Roy (beheerder) direct verwijderd.
Terugblik
Periode maart 2019 / juni 2019 is aan bod geweest: loslopende zwarte hond
(is Odie van zorgboerderij), melding feestje (en uitnodiging om ook wat te
komen drinken), loslopend konijn (en weer gevangen), jumbo zegels
aangeboden, melding vuurwerk door kinderen, verkeerd geadresseerde post,
kippen kwijt (en gevonden), melding avond gemeente, vraag naar programma
koningsdag (en antwoord), reminder geen elektriciteit, windschermen
aangeboden, verschillende meldingen betreffende koningsdag, nog een keer
verkeerd geadresseerde post, radiator aangeboden, vraag pompwagen te
leen, vraag voor lege blikken, kat gevonden (en weer bij baasje), jubileum
smederij Sanderse, melding betreffende bezorging PCZ, loslopende eend (is
Lucky), fiets gevonden, velgen, tafel en pallets aangeboden, reminder concert
in kerk, gevonden kat (en weer terug bij baasje), sleutelbos verloren,
loslopende geit, wijziging ophaaldag GFT bak, loslopende herdershond,
luchtfoto kerk, 2 katten kwijt (en later weer terecht), bad
aangeboden, vraag over GFT lediging, Lucky kwijt,
reminder en betalingen dorpsbarbecue

Aanmelden kan via deze link: https://
chat.whatsapp.com/J08lAXeiZKH2GlIXYHudqc
of scan de code:

Kleurplaat

De bewogen dagen van Schore - deel 5
door Bas Chamuleau

De kloosterboerderij St. Bernhard
In de vorige afleveringen is de
kloosterboerderij van St. Bernhard bij
Schore al even ter sprake gekomen. In
deze aflevering wil ik daar wat dieper
op ingaan. Het ‘klooster’ bij Schore is
belangrijk geweest voor de
ontwikkeling van Schore.

Afb.1. topografische kaart met locatie van het
St. Bernhardklooster.

In 1237 is er sprake van een kloosterboerderij bij Schore. Zij was onderdeel
van de cisterciënzers (= kloosterorde) abdij St. Bernhard bij Antwerpen.
De cisterciënzers hadden de opdracht zich te vestigen in een onbewoond
gebied om dit in cultuur te brengen. Dit werk gebeurde door zogenaamde
lekenbroeders, in dienst van de abdij. Zij hadden zich niet verbonden aan de
kloosterregels van de cisterciënzer. Daaruit blijkt dat nog niet al het land in de
omgeving van Schore rond 1250 in cultuur was gebracht. Het bestond
waarschijnlijk nog voor een groot deel uit schapenweiden, zoals die werden
gebruikt voordat er dijken waren aangelegd. Aangetrokken door de werken
van de lekenbroeders werd hier een parochie gesticht die voor het eerst in
1251 werd genoemd.1
Volgens Dekker, in zijn boek over Zuid-Beveland (1971), zou er in 1248 een
dijkbreuk hebben plaatsgevonden daar waar de Eeweg aansluit op de zeedijk.
Mogelijk hebben de broeders van St. Bernhard meegewerkt aan het herstel
van de zeedijk bij de Eeweg.

1

Barth en Moerland. 1994. p.73

Omstreeks 1250 verwierf de
abdij van St. Bernhard ca. 24
ha. grond nabij Schore,
mogelijk als dank voor de
bewezen diensten. In 1266 is
het land van de
abdijboerderij te Schore
uitgebreid tot ca. 32 ha.
Afb.2. kaart met locaties van de
kloosters St. Bernhard en Jeruzalem
rond 1250.

Verkoop kloosterboerderij St. Bernhard
De kloosterboerderij van St. Bernhard was gebouwd op de kreekrug gelegen
tussen de Steenweg en de Eeweg (zie afbeelding 1).2 Dit perceel was in 1559
nog bekend door de pacht die werd geïnd door het klooster Jerusalem. De
locatie van de kloosterboerderij nabij de boerderij Westdorp draagt de
veldnaam: ‘Hoek daar waar het klooster heeft gestaan’.3
De kloosterboerderij was geheel zelfvoorzienend, het overschot aan goederen
zoals landbouw producten, werden opgeslagen of verkocht. Ook de aan hen
toekomende tienden (= het verplichte aandeel van de oogsten van de boeren
voor de kerk) werden in de kloosterboerderij opgeslagen. De schuren werden
dan ook vaak tiendenschuren genoemd.
Het beheer van de boerderij van de abdij St. Bernhard vanuit Antwerpen was
waarschijnlijk een probleem. De gronden waren voor de abdij van St. Bernhard
daarom niet rendabel terwijl dit voor het nabij Biezelinge gelegen
nonnenklooster Jeruzalem wel aantrekkelijk was.4 Dit klooster kocht in 1266 de
kloosterboerderij met ca. 32 ha. land te Schore van de cisterciënzers abdij Sint
Bernhard. Hiervoor hadden zij waarschijnlijk een financiële ondersteuning van
hun stichter de heer van Maalstede.

2

Dekker 1971, p.100

3

IJsseldijk 1968.

4

Dekker en Kruisheer 1973, p.60.

Belasting
Ca. 24 ha. van de landbouwgrond van de kloosterboerderij te Schore was
door de Graaf in 1252 vrijgesteld van grondbelasting. Deze goederen lagen in
een gebied waar Gerard de Vrieze van Oostende de ambachtsrechten had. Hij
weigerde het voorrecht van belastingvrijdom te erkennen en ging door met de
heffing, ondanks dat hem dit door Graaf Floris werd verboden. De heer van
Oostende moest hiervoor een boete betalen. Bij de overdracht aan het
klooster Jeruzalem in 1266 werd ook het privilege van belastingvrijdom
doorgegeven. Dit werd nog eens bevestigd door Graaf Floris V toen deze in
1271 te Yerseke verbleef. De ambachtsheren van Schore weigerden dit
privilege voor de St. Bernhard abdij te respecteren, ook ten aanzien van het
klooster Jeruzalem. De grafelijke vrijstelling was geen waarborg dat de
ambachtsheren geen belasting hieven op de 24 ha. bouwland van St.
Bernhard te Schore.

Kloosters gaan verloren
In 1572, tijdens de reformatie is het klooster Jeruzalem zwaar beschadigd en
bleef er slechts een ruïne over. De nonnen vluchtten voor het geweld en
verbleven tot 1578 in Goes. In het najaar van 1578 werd de katholieke
eredienst op Zuid Beveland vervangen door de protestantse. De goederen
van de kloosters werden in beslag genomen. Uit de abdijrekening van 1579
blijkt dat de goederen van het klooster Jeruzalem te Schore een omvang had
van ca. 53 ha. De jaarlijkse opbrengsten kwamen ten goede voor algemene
doelen. De klooster goederen
bleven in bezit van de Zeeuwse
overheid. Van de
kloosterboerderij St. Bernhard
is niets meer over. Mogelijk dat
er in de grond nog wat stenen
te vinden zijn.

Afb.3. tekening uit de 18e eeuw van
het klooster Jeruzalem te Biezelinge.

Kloosterboerderij St. Bernhard aan de basis van ontstaan Schore
De stichting van de kloosterboerderij St. Bernhard bij Schore was de aanzet tot
het ontginnen van het land. De lekenbroeders zullen het land geschikt
gemaakt hebben voor landbouw. Dit zal navolging hebben gevonden door
(schapen)boeren in de omgeving. Door de oprichting van de Parochie Schore
zullen zich na 1250 meer bewoners zijn gaan vestigen waardoor de
nederzetting Schore zich kon ontwikkelen tot een kerkdorp. Het
Victorinnenklooster Jeruzalem in Biezelinge, waartoe de parochie behoorde,
zal hieraan zeker hebben bijgedragen.
In de volgende aflevering zullen we ingaan op het ontstaan van het dorp
Schore.

Bas is dijkendeskundige en aangesloten bij de Heemkundige Kring de Bevelanden, lid van de
Archeologische Werkgroep Nederland en vrijwilliger bij Natuurmonumenten. Als AWN-lid schrijft
hij geregeld artikelen over de bedijkingsgeschiedenis van Zeeland.
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Dorpsgenoten
Meldingen in deze rubriek plaatsen we pas als we hier toestemming voor
hebben en soms duurt het even voor we iemand hebben kunnen spreken. Dus
sommige ‘nieuwe’ bewoners wonen hier al weer een tijdje en anderen
ontbreken nog in deze dorpskrant en staan er wellicht volgende keer in (als
men dit wil). Tips voor deze rubriek vanuit het dorp zijn van harte welkom.
Weet je / denk je dat ergens iemand nieuw is komen wonen, of weet je van
een trouwerij of geboorte etc. stuur dan even een mailtje naar
dorpskrant@hartvoorschore.nl. Alvast bedankt!

Nieuwe bewoners
Familie Krijger uit Hansweert zijn met hun duiven aan de Zandweg in Schore
komen wonen. Ron, Janet en hun zoon Robin werken allemaal op de
binnenvaart.
Stan Zegers (23) uit Kapelle viel voor de charme van een huisje aan de
Haaimeet. Stan werkt als automonteur.

HANSWEERT
4
In deze vierde nieuwsbrief over de dijkversterking Hansweert blikken we terug op de
informatieavond van 11 maart en kijken we ook vooruit. Het voorkeursalternatief is
gepresenteerd en hierover wordt binnenkort besloten. Maar wat gebeurt er daarna?
Dat leest u in deze nieuwsbrief. Ook is er een interview met de eigenaar van pluimveehouderij EKOZ B.V. Hoe kijkt hij aan tegen de samenwerking met het projectteam.
Ook komt Bert de Smet aan het woord. Hij is de portefeuillehouder Waterkeringen
van het waterschap en als bestuurder nauw betrokken bij het project.
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“De dijkversterking bij Hansweert wordt voor het grootste
deel gefinancierd door het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Dit is een programma waarin 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 2028 meer
dan 1.100 kilometer primaire dijken versterkt, verdeeld
over ruim 300 kustversterkingsprojecten, zodat ze weer
voldoen aan de nieuwste veiligheidsnormen.”

Presentatie conceptvoorkeursalternatief
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EKOZ Pluimvee

“We moeten van beide kanten
denken in kansen”
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Portefeuillehouder Waterkeringen Bert de Smet over dijkversterking Hansweert

“Meedenken van de omgeving
is pure winst!”
Sinds april 2015 is hij portefeuillehouder Waterkeringen van het waterschap. Als lid van het dagelijks bestuur is hij verantwoordelijk voor het project dijkversterking Hansweert.
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Colofon
Eindredactie: waterschap Scheldestromen

W scheldestromen.nl/hansweert

Druk: Zalsman, Zwolle

E hansweert@scheldestromennl

Vormgeving en fotografie: Rudy Visser,
POW

mei 2019

T 088 2461000
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Inzendingen: het hoe of wat
Heb je (informatie over) iets wat geschikt is voor in onze dorpskrant? Laat
het even weten! Bijdragen vanuit het dorp zijn zeer waardevol!
Inzendingen voor de voorkant zijn van harte welkom. Het liefst enigszins
vierkant, zodat het mooi past in het kader.
Er kan van alles worden ingezonden, mits het past bij het karakter van de
dorpskrant en er geen copyright op rust.
Zorg dat de inzending (liefst ruim) voor de sluitingsdatum binnen is.
Vermeld bij een inzending even je naam en telefoonnummer / e-mail zodat
we bij vragen contact op kunnen nemen.
De dorpskrant wordt opgemaakt op A4 formaat (en pas voor het drukken
verschaald). Opgemaakte inzendingen dus graag passend op breedte van
A4. Van bestanden in PDF of JPEG blijft de opmaak behouden.
Losse afbeeldingen graag in JPEG of PDF. Losse tekst kan worden
aangeleverd zonder opmaak in een Word of Pages bestand, of gewoon als
tekst in een mailtje. Handgeschreven mag ook. Wij maken het dan passend.
Inzenden het liefst per mail via dorpskrant@hartvoorschore.nl, maar door de
brievenbus bij Xandra (Boomweidelaan 69) mag natuurlijk ook altijd!
Om de dorpskrant te kunnen blijven maken, zijn adverteerders en sponsors
hard nodig. Adverteren kan al voor nog geen € 4 per keer! Meer informatie
over het plaatsen van een advertentie in, of sponsoring van, de dorpskrant
bij Lennart de Neef via dorpskrant@hartvoorschore.nl.

Bijdragen voor de volgende dorpskrant uiterlijk inleveren op:
vrijdag 20 september 2019

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

