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Van de redactie 
Zouden er nog veel mensen zijn die bij het zien van het woord googlen (of 
googelen, ook goed) denken aan een meneer met een zwarte hoge hoed en 
wit konijn? Of het uitspreken als goochelen? Ik vermoed van niet. 
We leven in een tijd van snelle informatievoorziening. Even iets opzoeken op 
internet is doorgaans erg handig, al zijn er wel wat kanttekeningen. Een 
overvloed aan informatie waar je niet om gevraagd hebt, onbekende bronnen 
en foute informatie maken het soms lastig om het kaf van het koren te 
scheiden. 
De dorpskrant is wat dat betreft wat overzichtelijker. In principe heeft alles 
verband met Schore, komt de informatie van mensen die wonen in of een 
binding hebben met Schore en is het uitgangspunt om waarheden te 
vermelden en een compleet overzicht te bieden. 
De dorpskrant is ook wat langzamer waardoor sommige berichten ‘over de 
datum’ zijn. De dorpskrant informeert náást de digitale bronnen zoals 
Facebook, Twitter, Instagram en Iets Minder Alert Schore. Wil je altijd direct op 
de hoogte zijn, meld je dan aan bij een of meerdere van deze media. 

In deze dorpskrant hebben we een twee primeurs; het eerste deel van het 
feuilleton ‘De bewogen dagen van Schore’ en de eerste ‘Schore vraagt? 
Gemeente antwoordt!’. We zijn benieuwd wat jullie ervan vinden en als je een 
vraag voor de gemeente hebt, laat het dan vooral even weten. 

Verder o.a. nog een stukje van Veronique over de Rabobank Clubkasactie, 
bijdragen van verschillende verenigingen, een uitgebreide ‘dorpsgenoten’, 
nieuwe puzzels, informatie over de dijkversterking en nog veel meer. 

Voor nu wens ik iedereen veel leesplezier en voor wie het nog in het verschiet 
heeft: alvast een hele fijne vakantie! 

Vriendelijke groet, 

Xandra van der Knaap 

Op de voorkant: Sherazadh Mohammad (roepnaam Lala) uit de Boomweidelaan 
is 3 jaar en kan al heel mooi kleuren



WIST U DAT:

• DE KINDEREN UIT SCHORE ERG SPORTIEF ZIJN. ZE KOMEN VAAK OP DE FIETS 
NAAR SCHOOL.

• HET TEAM VAN DE SCHUTTEVAER GETIPT IS DOOR DE OUDERS UIT SCHORE 
VOOR EEN LEUKE ACT OP DE LAATSTE SCHOOLDAG. DANK JE WEL.

• WE OP WOENSDAG ROLLETJES DAG HEBBEN. LOS VAN HET FEIT DAT ALLES OP 
ROLLETJES DRAAIT OP SCHOOL, MOGEN DE KINDEREN OOK OP ROLLETJES OP 
HET SCHOOLPLEIN SPELEN.

• WE KOMEND SCHOOLJAAR MET CONTINU ROOSTER GAAN DRAAIEN. VAN 
MAANDAG T/M DONDERDAG TOT 14.15 UUR EN OP VRIJDAG TOT 12.30 UUR.

• DE KINDEREN GEDANST HEBBEN VOOR KI-KA EN WE MET 80 KINDEREN BIJNA 
€2000,- BIJ ELKAAR GEDANST HEBBEN.

• DAT WIJ HIER MET ZIJN ALLEN ERG BLIJ VAN WORDEN.

Raadsel van de kinderen van de Schuttevaer

Soms kom ik van de zoute zee
Soms kom ik van het land
Soms ga ik naar de ene en
Soms naar de andere kant

Ik duw het grote zeilschip voort
Speel samen met de kraaien
De wieken van de molen zouden
Zonder mij niet draaien

NOG EEN PAAR WEKEN EN WE HEBBEN 

VAKANTIE. DE KINDEREN VAN DE 

SCHUTTEVAER HEBBEN ER ZIN IN. NA EEN 

PERIODE VAN HARD WERKEN, NU EVEN 

LUIEREN EN GENIETEN VAN DE VRIJE TIJD.

Hoog boven in de lucht
Jaag ik de wolken voor mij uit
Soms hoor je in de takken
Van de bomen mijn gefluit

Als ik er ben kun je me voelen
Maar nooit kun je me zien
Nu je dit weet, kun je nu raden
Wie of ik ben misschien?



23 juni HILL BILLY BBQ - aanmelden kan nog!!



En de winnaar is… oplossing en winnaar  

Oplossing En de winnaar is… 4 tot en met 7 jaar  
De kale eieren werden omgetoverd tot 
heuse paaseieren. Sem van Boven (5 jaar) 
wint met zijn kleurplaat de leuke CD 
‘Binnenstebuiten’ van Disney. 

Oplossing En de winnaar is… 8 tot en 

met 12 jaar  
In de vorige dorpskrant waren vreemde 
geschriften te ontcijferen. De juiste 
oplossing is: een trampoline in de gymzaal 
is leuk. Keano van Boven (9 jaar) wint met 
zijn oplossing het hilarische luisterboek 
Dummie de mummie. 



Oplossing En de winnaar is… 13 jaar en heel veel ouder  
Voor het eerst was er ook een prijs 
verbonden aan de puzzel voor 
oudere jeugd en volwassenen. De 
juiste woorden staan hieronder. Het 
was de bedoeling dat deze 
woorden zouden worden gebruikt 
voor het maken van een reclamezin 
voor Schore. Kaylee Bindervoet (12 
jaar) had dit goed begrepen en 
verzon deze slagzin: Schore is mooi! 
Ja, dat klopt! Kaylee was blij met 
het make-up setje dat zij hiermee 
heeft gewonnen. 





Schore vraagt? Gemeente antwoordt! 

Commissaris van de koning, Han Polman, opperde tijdens zijn bezoek aan 
Schore een idee voor een nieuwe rubriek in de dorpskrant: een vraag-
antwoord rubriek tussen inwoners uit Schore en de gemeente. We bijten de 
spits af met: 

Puin op terrein werkweg Vlaketunnel 
Op het werkterrein aan de Werkweg Vlaketunnel ligt een enorme berg puin. 
Het storten van het puin is op sommige plaatsen in het dorp goed te horen. 
Het is onduidelijk of het puin ook verwerkt gaat worden op het terrein. 

De vragen: 
Is er een vergunning nodig / aanwezig voor het storten / verwerken van 
puin op die locatie? 
Wat is er bekend als het gaat om frequentie van het storten van het puin en 
verwerking ervan? 

Het antwoord van Jon Herselman: 
Het werkterrein wordt door Pekaar Bestratingsmaterialen BV uit Vlake gebruikt 
als opslagterrein voor puin en grond. Toen ze het terrein hebben 
overgenomen van Rijkswaterstaat lag er al het een en ander. Momenteel wordt 
er ca. 1 vracht puin per dag aangevoerd. De bedoeling is om de gehele hoop 
binnenkort met een mobiele breker te breken. Hiervoor moeten ze vergunning 
aanvragen, wat ook gepaard gaat met een controle door de gemeente of de 
RUD. Daarnaast wordt het depot ook gebruikt als tussenopslag van gronden. 
De grondtransporten vinden plaats tijdens de normale werktijden, maar geven 
wel diverse transportbewegingen richting het terrein. 

Ook een vraag voor de gemeente? Het werkt als volgt: 
Een bewoner van Schore heeft een vraag aan de gemeente. Deze vraag 
heeft betrekking op Schore en het antwoord kan ook voor andere mensen 
van belang / interessant zijn. Hij of zij mailt deze vraag naar de redactie van 
de dorpskrant (of briefje in de bus op Boomweidelaan 69). 
De dorpskrant kiest een vraag en neemt vervolgens contact op met de 
betreffende wethouder(s) van de gemeente. 
De vraag van de inwoner én het antwoord van de gemeente wordt in de 
dorpskrant gepubliceerd. 



Dorpsgenoten 

In deze rubriek is ruimte voor meldingen van geboorte, trouwen, overlijden en 
nieuwe bewoners in Schore. Als u weet van één van deze gebeurtenissen, 
geef het dan even door aan de dorpskrant. Geboortekaartjes zijn ook van 
harte welkom. Als er ruimte is, zullen we ze zeker plaatsen!  

Nieuwe bewoners 
Sinds een paar maanden zijn Bert Goud en Jojanneke Schuurman komen 
wonen aan de Haaimeet 23. Zij komen uit Goes en wilden eens kijken of het 
wonen in een dorp zou bevallen. Omdat zij al een paar mensen uit Schore 
kennen, zijn ze hier terecht gekomen. Ze wonen erg naar hun zin. 
Het kersverse echtpaar Henri en Elma Lamme is komen wonen aan het 
Nieuwe Kerkplein 31. 
Aan de Steenweg 6A zijn Giorgio Wagenaar en Farah Mechtiev komen 
wonen. 

Welkom in Schore! 

Geboren 
Op 1 februari 2018 is Pip geboren, dochter van Corné en Angelique en zusje 
van Wolf (Steenweg 14). 



Een paar deuren verderop (Steenweg 20) werd op 1 juni 2018 Fleur geboren, 
dochter van Pepijn Hopmans en Sanne Geus en zusje van Nora. 

En nóg een paar deuren verder (Steenweg 32) werd op 10 juni Peter geboren, 
zoon van Daan en Marline van den Dool-Flikweert. 

Allen van harte gefeliciteerd!!





En de winnaar is… 8 tot en met 12 jaar  

Woordzoeker 
Nog een paar weekjes en dan is het grote vakantie. Die tijd zo vlak voor de 
zomervakantie is altijd een beetje bijzonder. Straks neem je (voorgoed?) 
afscheid van je klasgenoten en daarna lekker vrij! Misschien heb je dan tijd om 
deze puzzel te maken? Wat moet je doen? Zoek eerst alle woorden op (ze 
kunnen alle kanten op staan, maar altijd in een rechte lijn) en streep ze door. 
De letters die overblijven vormen van links naar rechts, van boven naar onder 
een zin. Oplossing: …………………………. 

naam:        leeftijd: 
adres:        telefoon: 
Wil je kans maken op een prijs? Zorg dan dat jouw oplossing uiterlijk vrijdag 

7 september binnen is bij de redactie via dorpskrant@hartvoorschore.nl of in 

de bus op Boomweidelaan 69. Succes!

AFSCHEIDSBOEK HOERA NIEUWE SCHOOL SPELEN

AFSCHEIDSFEEST LAATSTE SCHOOLWEEK OP KAMP SPORTDAG

BLIJ LES OPRUIMEN VERDRIET

CADEAU MUSICAL OVERGAAN VRIJ WERKEN

FEEST NAAR HUIS PLEZIER WEGGOOIEN

HANDTEKENING NIEUWE KLAS RAPPORT ZWEMBAD

O P K A M P I N D S P O R T D A G

E Z E A F S C H E I D S F E E S T

V A K A N L A C I S U M T I S E K

N I E U W E S C H O O L U N A J E

D E M W E G G O O I E N O O L F I

S T E H E R O P R U I M E N K E I

L A A T S T E S C H O O L W E E K

N A F S C H E I D S B O E K W S N

T E I R D R E V E C A D E A U T R

R A P P O R T V R IJ W E R K E N A

N A A G R E V O I N P L E Z I E R

IJ Z W E M B A D S P E L E N N G E

E L N M H A N D T E K E N I N G O

A K B S E L S I U H R A A N E N H
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Ideeën en wensen 
van omwonenden
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HANSWEERT

Begin februari vonden er twee informatieavonden plaats over de geplande 
dijkversterking die het waterschap gaat uitvoeren ter hoogte van Hansweert. 
De eerste avond vond plaats in het dorpshuis van de kern Schore, de tweede in 
dorpshuis Kaj Munk in Hansweert.

“De dijkversterking bij Hansweert wordt voor het grootste 
deel gefinancierd door het Hoogwaterbeschermings-
programma. Dit is een programma waarin Rijk en de 
waterschappen intensief samenwerken om Nederland te 
beveiligen tegen overstromingen. Het hoogwaterbescher-
mingsprogramma 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.”

Informatieavonden Hansweert 
en Schore druk bezocht
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beeldend verslag 
over de dijkversterking



Eindredactie: waterschap Scheldestromen

Druk: Zalsman, Zwolle

Vormgeving en fotografie: Rudy Visser

W scheldestromen.nl/hansweert

E hansweert@scheldestromen.nl

T 088 2461000

april 2018
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Vragen?

Initiatie VERKENNING PLANUITWERKING REALISATIE
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Wat is het probleem Hoe lossen we het probleem op Vergunningprocedures Uitvoering
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Meedenken dijkversterking 

Uitnodiging dijkateliers 

Waterschap Scheldestromen is voornemens de dijk bij Hansweert te 
versterken. Het te versterken traject heeft een lengte van 5,2 kilometer en 
loopt vanaf de Willem Annapolder tot het sluisplateau te Hansweert. Hierover 
zijn in februari jl. twee informatieavonden georganiseerd. In navolging op deze 
informatieavonden organiseert het waterschap ‘dijkateliers’. Tijdens het 
dijkatelier gaan we met u als groep nader in gesprek over de dijkversterking 
en vragen we u om een actieve bijdrage te leveren aan de hand van de door 
ons voorgelegde mogelijke oplossingsrichtingen. Het doel van deze 
dijkateliers is om de wensen van omwonenden expliciet in beeld te brengen 
zodat wij dit - waar dat kan - mee kunnen nemen in de dijkversterking. De 
dijkateliers vinden plaats in Dorpshuis Kaj Munk, Schoolstraat 5 te Hansweert. 

Wij vinden het belangrijk om te weten wat er leeft in de omgeving, daarom 
willen we tijdens het dijkatelier met kleine groepen bewoners aan de tafel om 
het gesprek hierover aan te gaan. Hiertoe hebben wij het projectgebied 
opgedeeld in drie delen. Elk gedeelte heeft eigen, specifieke kenmerken (zie 
kaart). Als u interesse heeft om deel te nemen en een bijdrage te leveren aan 
een dijkatelier, vragen wij u bijgaand aanmeldformulier in te vullen en te 
mailen naar hansweert@scheldestromen.nl (of in te leveren bij Xandra, 
Boomweidelaan 69).  

De resultaten van de dijkateliers nemen wij mee in de afweging van de 
mogelijkheden om te komen tot kansrijke alternatieven op de weg naar een 
voorkeursalternatief voor de dijkversterking. Ook worden de resultaten na 
afloop geplaatst op de website van het waterschap, www.scheldestromen.nl/
hansweert. 



Aanmeldformulier dijkateliers 

Voor- en achternaam: _____________________________________________ 

Wij houden zoveel mogelijk rekening met uw voorkeur. Bij onevenredige 
verdeling kan het echter zijn dat wij u aan een andere tafel in moeten delen. 
Formulier graag mailen naar hansweert@scheldestromen.nl (of in te leveren bij 
Xandra, Boomweidelaan 69).

Dinsdag 26 juni 15:00 - 17:00 Dinsdag 26 juni 19:00 - 21:00
Ο Tafel 1 Kanaalzone Ο Tafel 1 Kanaalzone
Ο Tafel 2 Dorpsrand Ο Tafel 2 Dorpsrand
Ο Tafel 3 Landelijk gebied Ο Tafel 3 Landelijk gebied 

Woensdag 27 juni 15:00 - 17:00 Woensdag 27 juni 19:00 - 21:00
Ο Tafel 1 Kanaalzone Ο Tafel 1 Kanaalzone
Ο Tafel 2 Dorpsrand Ο Tafel 2 Dorpsrand
Ο Tafel 3 Landelijk gebied Ο Tafel 3 Landelijk gebied 



En de winnaar is… 4 tot en met 7 jaar  

Doolhofje 
Dit meisje heeft fijn buiten gespeeld in Schore en heeft nu flinke trek! Help jij 
haar door het doolhof naar haar lievelingsfruit? Welk fruit eet zij het liefst? 

naam:        leeftijd: 
adres:        telefoon: 
Als je kans wil maken op een leuke prijs, zorg dan dat jouw oplossing uiterlijk 
vrijdag 7 september binnen is bij de dorpskrant via 
dorpskrant@hartvoorschore.nl of op Boomweidelaan 69. Succes!!



Nieuws van de dorpsraad 

Presentatie Toekomstvisie & Dorpshuis Schore 

Het is zover, maandagavond 2 juli presenteren we 
samen met de werkgroep dorpshuis onze plannen en dromen voor Schore. 
Iedereen is welkom vanaf 19.15 uur in het dorpshuis Mis het niet en laat je 
horen uit Schore! 

Vragen aan de dorpsraad? 

In de dorpskrant is een leuke nieuwe rubriek “Schore vraagt? Gemeente 
antwoordt!”. Naar aanleiding van onze berichten op Facebook kwam er een 
vraag binnen die we als dorpsraad kunnen beantwoorden.  

*Is het mogelijk om in ons dorp wat meer mogelijkheden te hebben voor de
wat oudere kinderen om zich te kunnen vermaken in hun vrije tijd?* 

In onze dorpsvisie hebben we ook een deelhoofdstuk opgenomen over 
kinderen en jongeren, want zo’n 30% van de inwoners in Schore is minderjarig. 
Het leuke is dat ook de Schoorse jeugd mee heeft gedaan aan de Schoorse 
enquête. Ruim de helft van de geënquêteerden heeft aangegeven graag een 
hangplek voor jongeren te hebben in Schore. In de plannen voor het 
dorpshuis in Schore is dit natuurlijk meegenomen! We willen graag dat het 
dorpshuis een centrale rol krijgt in Schore. Een huiskamer voor Schorenaren, 
waar ook de jeugd zich kan vermaken. Die boodschap gaan we dus aan 
gemeente meegeven. 

Afbeelding uit resultaten 
Schoorse enquête



Nieuwsgierig? De resultaten van de enquête zijn te downloaden op onze 
website. De toekomstvisie en plannen dorpshuis nog niet. Die presenteren we 
maandagavond 2 juli in het dorpshuis. De gemeente is er ook bij, dus laten we 
ons met zijn allen horen over Schore! 

Help?! 

Dorpsraad Schore zoekt enthousiaste leden. Echter is toetreden tot de 
dorpsraad, om welke reden dan ook net iets teveel van het goede? Misschien 
wil je ons helpen door het uitvoeren van een losse taak? We hebben veel 
plannen, maar handen en tijd te weinig. We hebben enkele plannen op een 
rijtje gezet. Misschien staat er een tussen die je aanspreekt en wil je deze taak 
op je nemen? Vele handen maken licht werk en samen kunnen we meer! 

• Maken van een communicatieplan voor de dorpsraad. 

• Organiseren van een ondernemersavond in Schore. Schore heeft veel 
ondernemers/bedrijven. Het is leuk en kan nuttig zijn om elkaar beter te 
leren kennen. Te denken in lijnen van bijvoorbeeld een haringparty. 

• Schore heeft een eigen website www.hartvoorschore.nl. Deze moet worden 
bijgehouden, zodat deze actueel is. 

• In maart is de landelijke actie NLDoet. Hierbij kan een plan met behulp van 
vrijwilligers worden uitgevoerd. NLDoet heeft hiervoor een budget van 
maximaal 400 euro per project. Heb je een leuke idee voor Schore en wil je 
de organisatie van dit project via NLDoet op je nemen? 

• Activiteiten aankondigen – Als er een activiteit is in Schore, is soms niet 
iedereen hiervan op de hoogte. We zoeken iemand die wil nadenken over 
hoe we dit kunnen verbeteren en dit vervolgens op poten wil zetten. Het is 
zonde dat er soms weinig belangstelling voor een activiteit is, omdat 
mensen het niet weten of vergeten zijn. Dat naast de promotie op social 
media het ook op een paar plaatsen in het dorp echt zichtbaar is dat er 
binnenkort een activiteit plaats vindt. Bijvoorbeeld repair café, 
presentatieavond Vrouwen van Nu, Schoremorries activiteit enz. Wie een 
goed idee heeft, kan er eventueel een NLDoet project van maken voor 
maart 2019. Dan kan je tot max. 400 euro materiaal kosten vergoed krijgen.  

• Spandoeken ophangen bij activiteiten die door of langs Schore komen. We 
hebben drie spandoeken van 3 x 1 meter ‘Welkom in Schore’. Het zou leuk 



zijn als deze ophangen bij een activiteit, liefst nog met op een of andere 
wijze de naam van de organisatie die op deze dag passeren erbij. Wie wil 
deze taak op zich nemen? Te denken valt aan organisatie als fietsers Ride for 
the roses, Franse slag mars, molentocht enz. 

Blijf op de hoogte! 

Volg ons op Facebook, Twitter, Instagram en op www.hartvoorschore.nl. Op de 
website plaatsen we bijvoorbeeld documenten als de resultaten van de 
Schoorse enquête vinden. Ook de presentatie van de dorpsvisie en de 
plannen van het dorpshuis zullen we er t.z.t. opzetten. 

Valt u iets op of heeft u vragen? Laat het ons weten! Spreek ons aan, mail naar 
dorpsraad@hartvoorschore.nl of bel met Lisette (0612562170). 

Sandra - Irna Anita - Romy

Sebas Lisette



Schoremorries 

Terugblik bingo 
Op de bingo van 4 april waren ruim 20 
kinderen aanwezig en er waren vele prijzen 
te winnen. Alle kinderen zijn met leuke prijzen naar huis gegaan! 

Op de planning 
De agenda voor de rest van het jaar ziet er vooralsnog zo uit: 
woensdag 4 juli   Bowlen en McDonalds 
zaterdag 27 oktober  Halloween 
zaterdag 24 november Sinterklaasintocht 



En de winnaar is… 13 jaar en heel veel ouder 

Reken maar uit! 
Een rekenpuzzel dit keer als puzzel. Niet zo maar een rekensom, maar eentje 
waarvan de getallen nog onbekend zijn. Sommige waarden kun je vinden op 
internet of navragen (gebruik betrouwbare bronnen!) en andere waarden zijn 
te vinden in deze dorpskrant. Vul ze in in de sommen. Reken de sommen 
daarna uit. Tot slot tel je de antwoorden van som A, B en C bij elkaar op. Dat 
is de oplossing. 

A = aantal deelnemers aan Schoorse avondvierdaagse vorig jaar = …… 

B = inwonersaantal Schore peildatum 1 januari 2018 ÷ lengte van het schip 
Zwaantje 8 = ……. ÷ ……. = 

C = aantal stemmen dat de dorpskrant heeft gekregen bij de Rabo Clubkas 
Actie ÷ aantal deelnemers aan het afdelingsreisje van de Vrouwen van Nu op 
15 mei = ……. ÷ ……. = 

De uitkomst is A + B + C = …..… 

naam:        leeftijd: 
adres:        telefoon: 
Wil je kans maken op een prijs? Zorg dat je oplossing uiterlijk vrijdag 7 
september binnen is bij de redactie via dorpskrant@hartvoorschore.nl of in de 
bus op Boomweidelaan 69. Succes!



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 huisdier, een gevonden 
gewond huisdier, een oproep of vraag over iets specifieks, terugkoppeling van 
een eerdere melding zonder dringend karakter, aankondigingen van 
evenementen… 

De ‘iets-minder-alert-Schore’-groep heeft op het moment van schrijven 54 
deelnemers en het zou heel fijn zijn als veel mensen zich aanmelden. Hoe 
meer deelnemers, hoe effectiever! In de periode april / mei is het volgende 
aan bod geweest: informatie over een trouwfeest dat gehouden werd aan de 
rand van Schore, aanbod van gratis af te halen deuren, aankondiging huis-aan-
huis tulpenverkoop, aankondiging van buitenfeestje (met uitnodiging om even 
brommers te komen kijken), aankondiging open avond Vrouwen van Nu, 
melding worstenactie, aankondiging repair café, aankondiging Dijkrock, 
aankondiging Boluz voorjaarsrit, uitnodiging info avond toekomst Zeeland, 
melding graanelevator 19 door sluis, melding flits-motoragent, programma 
Koningsdag, melding brandweeroefening, aanbod gratis af te halen tv en 
melding mijnenveger aan de loswal. Doorgaans blijft het bij een enkele 
melding per onderwerp waarop geen reactie nodig is of gegeven wordt. 

De app-groep is duidelijk herkenbaar aan het zwart-witte 
logo. Aanmelden kan op de volgende manieren: via deze 
link: https://chat.whatsapp.com/A8Paq2k9OJT8i8OJkYzJqL 
of scan de code: 



De bewogen dagen van Schore - deel 1 
door Bas Chamuleau 

Inleiding 
In de vorige Dorpskrant van Schore ben ik aan u voorgesteld. De komende tijd 
neem ik u mee in het verleden van Schore (en Vlake). Dit zal geen uitputtende 
beschrijving worden van het verleden van Schore maar een greep uit wat er in 
de literatuur over Schore te vinden is. Ik hoop u hiermee een plezier te doen. 
Voor de leesbaarheid is de bronvermelding niet in de tekst verwerkt, maar aan 
het einde toegevoegd. 

De artikelen vormen een chronologisch beeld over het wel en wee van Schore 
en haar bewoners door de eeuwen heen. De tijd heeft Schore niet onbewogen 
gelaten. Het laatste wapenfeit dat de bevolking in Schore in beweging bracht 
was de strijd om het behoud van basisschool de Tunnel. Het behoud van de 
leefbaarheid blijkt als rode draad door de geschiedenis van Schore te lopen. 

De beweeglijke bodem onder Schore 
We kunnen er niet aan voorbij om iets over de bodem waarop Schore is 
ontstaan te schrijven. Veel Schorenaren hebben aan den lijve ervaren wat het 
betekent als de bodem in beweging komt. In de jaren 70 van de vorige eeuw 
werd de bouw van OBS de Tunnel mogelijk omdat er in de voormalige school 
aan het Kerkplein scheuren waren ontstaan als gevolg van de bouw van de 
Vlaketunnel onder het Kanaal door Zuid-Beveland. Vele woningen in het dorp 
dragen nu nog de littekens door de verzakkingen als gevolg van de 
grondwaterbemaling van de bouwput tijdens de bouw van de tunnel-
segmenten. Meer recent (2010/2011) 
waren de herstelwerkzaamheden aan 
de opritten van de Vlaketunnel. De 
bewoners van het dorp waren zeer 
ongerust voor scheuren in hun 
huizen. Deze jongste geschiedenis 
toont aan dat de bodem onder 
Schore van groot belang is voor de 
leefbaarheid van het dorp. afb. 1



De samenstelling van de bodem is al vanaf de eerste bewoning bepalend 
geweest voor de leefbaarheid. Tijdens de vorming van het land waren er 
perioden dat de kust langs de Noordzee vrijwel gesloten was. In de inham 
tussen Vlaanderen en Brabant, waar nu Zeeland ligt, ontstond ten gevolge 
daarvan een verhoogde grondwaterstand. Hierop ontwikkelde zich moerassen 
die het gehele kustgebied en dus ook Zeeland bedekte. De laatste periode 
van moerasvorming eindigde kort voor het begin van onze jaartelling. 

Daarna brak de kust weer open en kwam het gevormde veenmoeras in 
aanraking met het zoute zeewater. Vanaf de kust en langs de Schelde oevers 
(nu Oosterschelde) overstroomde het zogenoemde ‘Hollandveen’. Dit werd 
bevorderd door verbeterde natuurlijke 
drainage en de door de eerste bewoners 
gegraven sloten in veen. Het zoute water 
van de zee drong het steeds lager 
liggende veencomplex verder binnen en 
zette hierop slib af in de vorm van zand 
en klei. Dat verdrinkingsproces begon 
langs de Noordzeekust omstreeks 200 
voor onze jaartelling en was omstreeks 
het jaar 500 tot aan Waarde gevorderd. 
Ergens tussen 400 en 500 zal het veen in 
de bodem onder Schore zijn overstroomd 
en werden daarop zand en klei afgezet. 
We mogen aannemen dat het proces van 
verdrinken van het veencomplex rond het 
jaar 800 de oostelijke grens van Zeeland 
had bereikt. 

Het afzetten van slib op het veencomplex ging gestaag door. Het gevolg 
hiervan was dat het veen onder het gewicht van het sediment steeds verder 
inklonk. Na verloop van tijd groeide het slik zo hoog op dat zich hierop 
schorren (begroeid gebied onder invloed van zeewater) gingen vormen. Deze 
groeiden aan tot het niveau van het extreme hoogwater. De getijdegeulen die 
zich eerder in deze schorren hadden gevormd slibden dicht, waardoor de 

afb. 2



invloed van de zee op het land afnam. Het huidige Land van Saaftinge is een 
goed voorbeeld van hoe Zeeland er in die tijd uit moet hebben gezien.  

Omstreeks de 8e eeuw werd het land van west 
Zuid-Beveland, waarop later Schore zou ontstaan, 
geschikt om te worden begraasd door 
schaapskudden. Mensen verbleven er eerst tijdens 
het zomerseizoen maar al snel vestigden zij zich 
definitief op de hoger gelegen plaatsen. Zuid-
Beveland werd met zijn rijke kleigronden en visrijke 
wateren een zeer gewild gebied voor 
machthebbers, rijke edelen en abdijen.  

Wordt vervolgd… 
De volgende keer gaan we verder met: ‘De strijd om het land is begonnen’. 
Over de eerste heren en hun macht, de boeren en hun land, de kloosters en 
hun bezit, het weghalen van het veen uit de bodem van Schore en het 
drooghouden van het steeds dieper wegzakkend land. 

Afbeeldingen 
afb. 1 aanleg Vlaketunnel - afb. 2 Zeeland: veengebied (boven) en schorren 
tussen geulen (onder) - afb. 3 Schorren Rattekaai Rilland - afb. 4 schorvorming 
Westerschelde - afb. 5 veenlaag afgraving Eeweg 

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 de bedijkingsgeschiedenis van Zeeland.

afb. 4afb. 3

afb. 5







Rabo Clubkas Actie 2018 

(tekst Veronique de Neef)  

Gisteren, 18 april 2018, ben ik naar de Rabo Clubkas avond geweest voor de 
onthulling van de bedragen die zijn opgehaald. Om 19:00 moesten we 
aanwezig zijn en werden we verwelkomt met een koffie/thee en wat lekkers. 
Om 19:00 uur gingen de deuren open en mochten we een plekje zoeken in de 
Westerscheldezaal. De opening werd gedaan door de directeur PPB, Jos van 
Esbroeck. Vervolgens gaf Marit Bouwmeester, een Nederlandse zeilster in de 
Laser radiaal-klasse haar presentatie. Ze nam tweemaal deel aan de 
Olympische Spelen en won toen een zilveren medaille en een gouden 
medaille. In 2017 is zij gekozen tot beste zeilster ter wereld. Ze gaf een 
motiverende presentatie en gaf aan dat ze het geweldig vind dat je je ergens 
voor inzet. Met doorzettingsvermogen behaal je het meest. Vervolgens werd 
de uitslag van de Rabobank Clubkas Campagne bekend gemaakt. Nadien 
konden de aanwezige vrijwilligers hun cheque/ uitslag terug vinden onder het 
genot van een drankje en een hapje.  

Wij als dorpskrant Schore hebben € 140,70 opgehaald wat er op neerkomt dat 
we 42 stemmen hebben gekregen. Elke stem die wij hebben gekregen was 
€ 3,35 waard. Elke vereniging/ stichting die mee doet aan de clubkas actie 
krijgt € 100,- ongeacht je genoeg stemmen hebt of niet. Het is echter niet zo 
dat je dan € 100,- krijgt van de Rabobank en vervolgens ook nog € 3,35 per 
stem er bovenop. De € 140,70 die wij hebben gekregen, hebben wij qua 
stemmen dus zelf bij elkaar verzameld.  

iedereen bedankt voor jullie stem! Volgend jaar doen wij weer mee en u als 
Rabobank rekeninghouder kan ook meedoen door lid te worden van de 
Rabobank (dus niet alleen rekeninghouder zijn). Dit is geheel vrijblijvend en 
kosteloos en zo kunt u diverse verenigingen en stichtingen helpen. Dit jaar 
deden in Schore, de Dorpskrant (valt onder de Dorpsraad), de 
Oranjevereniging Schore en de Vrouwen van Nu Schore mee.  

Groetjes, 

Veronique



Pen en papier 

De dorpskrant geeft onder deze rubriek ruimte aan bijdragen van 
verschillende aard (bedankjes, aankondigingen, oproepjes…). 

SCHOORSE HERFSTMARKT 
Niet de grootste, maar wel de gezelligste ! 
De voorbereidingen zijn in volle gang voor de 35e editie van de herfstmarkt. 
Dit jaar op 15 september. We gaan er weer een gezellige dag van maken met 
natuurlijk de rommelmarkt, kindervrijmarkt, attracties voor de kinderen en 
optredens van verschillende artiesten. De vogels van Darkwings zijn weer te 
bewonderen en de Frietboerin wil graag weer terug komen, dit jaar met extra 
hamburgers. 
Voor de avond 
hebben we DJ W 
weer weten te 
strikken en we 
gaan er dit jaar 
een ouderwets 
gezellig apres ski 
feest van maken.  
Voor de dag zelf kunnen we nog vrijwilligers gebruiken, wie meldt zich? 
Voor meer info: www.schoorseherfstmarkt.nl of check onze Facebook pagina. 

Patrick, Jacco, Marco en Léon. 



Protestantse Gemeente Hansweert-Schore 
Helaas is de kindernevendienst per 10 juni j.l. gestopt. Wegens het geringe aantal 
kinderen was het voor de leiding niet mogelijk om door te gaan. Wij betreuren dit, 
maar begrijpen het. Na de zomervakantie gaat de kerkenraad een rooster maken, -
wanneer kinderen naar de kerk komen- wel kindernevendienst gehouden wordt.  Voor 
kinderen beneden de 4 jaar even bellen naar Els Mallekote, tel. 342535, dan regelen we 
een oppas tijdens de dienst. Dus, kinderen 
zijn nog steeds van harte welkom! 

Schoorse Herfstmarkt 2018 
Er worden nieuwe mensen gezocht voor de 
organisatie van de ‘Theetuin’ tijdens de 
Schoorse Herfstmarkt, ziet u dit zitten, 
neem gerust contact met ons op, wij zijn 
bereid op dezelfde voet door te gaan als de 
afgelopen 2 jaar! 
Namens de kerkenraad, Els Mallekote 

OPROEPJE!! 
Informatie over hoe het was in Schore in de oorlog 
De dorpskrant ontving een mailtje van meneer Hebbink. Hij woont in de buurt 
van Enschede en is vrijwilliger in een ‘maatjesproject’. Zijn maatje is een 81-
jarige oud-Schorenaar die hem vertelt over zijn jeugd. Omdat de verhalen 
soms wat onsamenhangend zijn, zou meneer Hebbink graag wat meer willen 
weten over de oorlogstijd in Schore, zodat hij een betere gesprekspartner kan 
zijn voor zijn maatje. Wie kan hierbij helpen? Stuur even een mailtje met 
gegevens (naam, telefoonnummer en eventueel e-mailadres) naar 
dorpskrant@hartvoorschore.nl of een briefje in de bus op Boomweidelaan 69. 
De dorpskrant stuurt deze gegevens dan z.s.m. door naar meneer Hebbink. 
Alvast bedankt!!



Zorgboerderij Rust na Onrust 
De voortgang van het schooltje. De school is inmiddels zo ver klaar, dat het in 
gebruik genomen is. Momenteel zijn het de mensen uit de bestaande groep, die 
gesplitst wordt in 2 groepen. Daarna gaan we van lieverlee uitbreiden op 2 locaties. 
De nieuwe naam is bekend. Rein Varkevisser heeft hem bedacht. Het is D`OUWE 
SCHOOLE geworden. Aanvankelijk wilden we “school” niet meer in de naam 
gebruiken omdat er geen schoolfunctie meer is. Toch zal het voor veel Schorenaren  
altijd de school blijven. Daarom hebben we hier toch voor gekozen. 

Een paar weken geleden hebben we de omwonenden, die al een hele tijd allerlei 
activiteiten in het schooltje zien, uitgenodigd om een kijkje te komen nemen. We 
waren erg verrast dat zovelen kwamen kijken. De reacties waren lovend. Dat was fijn 
om te horen na het gigantisch karwei dat we er aan gehad hebben. Van velen kregen 
we ook spulletjes en die waren nu ook te bewonderen op hun nieuwe plekje. 

25 augustus houden we nog een open dag. We hopen dan klaar te zijn met de  
verbouwing binnen. Buiten is de nieuwe kleur al zichtbaar. Felix is daar mee bezig. 
Hij gebruikt de kleuren donkerblauw, grijs en roomwit. De uitstraling wordt een stuk 
soberder maar wel meer passend bij de omgeving en onze doelgroep. Helaas 
moesten we ook de graffiti verwijderen. Dat was jammer. Het gaf  voor de grootste 
groep op de boerderij te veel prikkels. Felix heeft nu 2 foto’s gemaakt van de muren. 
Deze worden uitvergroot en opgehangen in de hal. Zo kunnen we het toch nog een 
beetje bewaren. 

De fam. Rootsaert helpt met een plan maken voor de tuin. Het wordt geen grote 
tuin omdat veel ruimte gaat zitten in parkeervakken en aan/uitritten voor de auto’s.  

Tot zover onze nieuwtjes. 



TERUGBLIK KONINGSDAG 
Na het jaar 2017 waarin we geen Koningsdag hebben gevierd in Schore, was 
het dan eindelijk zover, vrijdag 27 april 2018, Koningsdag in Schore. Het weer 
zat ons redelijk mee, het was een vrij droge dag. 
In de ochtend hadden we de kinderspelletjes en het pannenkoeken eten voor 
de kinderen. Als beloning kregen de kinderen een mooie sleutelhanger mee 
naar huis. 
In de middag was er het zeskamp voor de volwassenen en de kinderen vanaf 
10 jaar. Er deden in totaal 4 teams mee. Vanaf 17.00 uur waren er weer de 
gratis broodjes hamburgers en frikandellen voor de leden. En toen de bbq 
klaar was, was het tijd voor de puzzeltocht en daarna de prijsuitreiking en de 
verloting. 
Namens de Oranjevereniging willen wij alle sponsors en vrijwilligers 
bedanken die deze dag mogelijk gemaakt hebben! Ook willen we alle leden 
bedanken voor jullie contributie en het aanwezig zijn op deze dag, zonder 
jullie kunnen we geen Koningsdag organiseren! We hopen volgend jaar jullie 
weer terug te zien.  



Kinderen in woord en beeld 

Vanuit de scholen mogen de kinderen iets bijdragen voor in de dorpskrant. 
Tekeningen, gedichten, korte verhaaltjes… mag allemaal. Ook als ouder kun je 
inzenden, bijvoorbeeld prietpraat van jouw kind. Bij plaatsing vermelden we 
naam en leeftijd. 

Van links naar rechts: Nikol, 
Keano, Daan, Jayden en Tygo 
bij het moestuinproject van hun 
school waar ze werken met het 
thema ‘natuurknappe weken’.









Via dit stukje willen wij als Vrouwen van Nu afdeling Schore ook weer ons steentje 
bijdragen aan deze krant. 
Op dinsdag 10 april 2018 was bij ons op bezoek de heer P. Hazelager molenaar van de 
korenmolen “De Hoop en Verwachting te Borssele. Het was een open avond maar 
helaas waren er alleen leden van onze afdeling aanwezig. Het was een zeer interessante 
avond. We kregen uitleg over de verschillende molens en hoe we ze kunnen herkennen. 
Alles werd met beelden toegelicht. De Heer Hazelager is een zeer enthousiaste en 
goede verteller met passie voor het molenaars vak. 
Op dinsdag 15 mei zijn 14 dames van onze afdeling vertrokken voor ons 
afdelingsreisje. Eerst koffie met wat lekkers te Wissenkerke en daarna naar Domburg 
waar men of kon winkelen of een terrasje pakken. Ook was hier een zeer goed 
verzorgde lunch. Daarna een bezoek aan Terra Maris te Oostkapelle. Hier een 
interessante rondleiding met als afsluiting koffie met een bolus. Het weer op deze dag 
was prima een zeer geslaagde dag. 
Gefietst is er dit voorjaar ook al en wel op 24 april 2018. De koffiestop was in De 
Spinne te Goes. De beheerders zijn Monique en Kees van Iwaarden. Oude bekenden 
van ons zij waren de vorige beheerders van Het Dorpshuis te Schore. De fruitbomen 
stonden toen nog in volle bloei dus een zeer mooie rit. 
De volgende fietstocht was gepland op dinsdag 29 mei 2018. Helaas door de verwachte 
weersvoorspellingen ging deze fietstocht niet door. 
Ook het daaropvolgende fietstochtje is al gepland en wel op dinsdag 21 augustus 2018. 
Het vertrek is altijd om 13.30 uur vanaf het Dorpsplein. Op deze fietstochtjes zijn ook 
niet leden van onze afdeling van harte welkom. 
Ook de Rabobank Clubkas was voor onze afdeling weer een succes. Wij willen dan ook 
een ieder die op ons heeft gestemd hiervoor hartelijk danken. 
Voor dames die door middel van het lezen van dit stukje belangstelling hebben 
gekregen voor de Vrouwen van Nu kijk gerust eens op de landelijke site van de 
Vrouwen van Nu www.vrouwenvannu.nl.  
Ook kunt u altijd contact opnemen met een van de bestuursleden. 
Voorzitter is Corrie Pak, tel.nr. 0113-342393 
Vice voorzitter Hetty in ’t Anker, tel.nr. 0113-341478 
Secretaresse Lenie van der Borgt, tel.nr. 0113-382858. 
Of een mailtje sturen naar lvanderborgt@zeelandnet.nl 
Langskomen op een afdelingsavond is ook altijd een mogelijkheid. Je hebt dan gelijk 
een idee wat de afdeling omvat. De eerste afdelingsavond is dinsdag 9 oktober 2018. 

Op de Schoorse Herfstmarkt van zaterdag 15 september 2018 zijn wij ook weer 
aanwezig. 



Fysieke beperking? Bibliotheek aan huis!
Kun je niet zelf naar de Bibliotheek 
komen? Dan komt de Bibliotheek naar 
jou toe! De Bibliotheek is er voor 
iedereen. Dus ook voor mensen die 
niet in staat zijn om naar de Bibliotheek 
te komen. De Bibliotheek aan Huis 
zorgt ervoor dat je bij ons kunt (blijven) 
lenen, boeken, tijdschriften, cd’s, films, 
grote letterboeken en luisterboeken, 
wat je maar wilt. We brengen de 
materialen gratis bij jouw thuis en 
halen ze ook weer op. 

Voor wie? 
De Bibliotheek aan Huis is er voor iedereen die woonachtig is in de gemeenten 
Borsele, Goes, Kapelle, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland en Tholen en, 
vanwege een fysieke beperking, (tijdelijk) niet naar de Bibliotheek kan komen. 
Om gebruik te kunnen maken van de Bibliotheek aan Huis heb je alleen een 
basis- of sterabonnement nodig, de dienst zelf is gratis. 

Hoe werkt het? 
Nadat je je hebt aangemeld neemt een medewerker contact met je op. De 
medewerker legt uit hoe de Bibliotheek aan Huis werkt. Je kunt vertellen waar 
je interesses naar uitgaan, welke boeken je graag leest, welke muziek je mooi 
vindt, of naar welke films je het liefst kijkt. Dit doen we om je passende lees-, 
luister- en kijktips te kunnen geven. 
Vervolgens komt de vaste vrijwillige medewerker, jouw 
Boekenmaatje, regelmatig bij je langs met nieuwe materialen. Je maakt 
hierover samen een afspraak. 
In ons systeem houden we bij wat je geleend hebt. Je kunt dit zelf ook inzien. 
Dat is wel zo prettig, want op deze manier voorkomen we dat je hetzelfde 
materiaal nogmaals thuisbezorgd krijgt. 

Materialen 
Je kan een keuze maken uit de collectie in de digitale catalogus van de 
Bibliotheek (www.bibliotheekoosterschelde.nl). Dit zijn romans (normaal of 
groot lettertype), luisterboeken of informatieve boeken maar ook e-books, 
dvd's, luisterboeken en tijdschriften. Ook is het mogelijk je wensen en voorkeur 
aan te geven bij de vrijwillige medewerker: jouw Boekenmaatje, waarna hij/zij 
een keuze voor je maakt. 
Kosten 



Het gebruik van Bibliotheek aan Huis is gratis als je een geldige basis-of 
sterpas hebt. Heb je nog geen abonnement, dan maken we dit bij het 
eerstvolgende bezoek in orde. 

Basisabonnement 
Een basispas kost €44,50* daarmee kun je onbeperkt titels lenen. Je mag 
hiermee 15 titels tegelijk in huis hebben en 5 titels per keer reserveren. 

Sterabonnement 
Een sterpas kost €62,00* daarmee kun je onbeperkt titels lenen. Je mag 
hiermee onbeperkt titels in huis hebben en onbeperkt reserveren. 
*Korting van €10,00, voor 65+, CJP, studenten, 18-21 jaar. 

Meer informatie en aanmelden 
Voor meer informatie en aanmelden kun je telefonisch contact opnemen met 
de Bibliotheek Oosterschelde: 0113 - 56 26 26. 
Je kan ook een e-mail sturen naar secretariaat@bibliotheekoosterschelde.nl. 
Een medewerker neemt contact met je op.



Weet je nog, toen? 

Bouw Vlaketunnel 
Als je deze foto’s van begin jaren ’70 van de vorige eeuw bekijkt dan zien we 
o.a. de Vlakebruggen met daarop de situatie op de weg die nu 
onwaarschijnlijk lijkt. De foto’s zijn 
op een willekeurige dag genomen. 
We zien een bus van Leenderse en 
een enkele auto richting Goes en 
op een andere foto van de (Oude) 
rijksweg wat meer verkeer richting 
Bergen op Zoom. Doorgaans was 
het veel drukker maar gemeten 
aan de huidige verkeersdrukte 
stelde dat niks voor. Toch 
ontstonden er nogal eens flinke 
files omdat toentertijd de Vlake 
bruggen, die beduidend lager 
waren dan de huidige, vaak 
geopend moesten worden voor de 
scheepvaart. De prognoses voor 
de toekomst t.a.v. het verkeer was 
van dien aard dat er een nieuwe, 
grotere snelweg moest komen, 
niet in de laatste plaats wegens de 
drastische toename van ook het vrachtverkeer. Met voortvarendheid werd 
begonnen met de aanleg van die nieuwe autoweg en dus ook van de 
Vlaketunnel. De zuiger “HAM 25” begon met het maken van een sleuf terwijl 
in een speciaal dok aan de Kanaalweg bij Schore de tunnelstukken werden 
gebouwd. Doordat de zuiger steeds een obstakel vormde voor de 
scheepvaart werd er éénrichting-verkeer ingesteld waartoe een kleine 
verkeerspost werd geplaatst naast de Vlakebruggen aan de Schoorse zijde. 
Met zijn collega’s heeft ondergetekende daar gedurende de bouw van de 
tunnel dienst gedaan. Tijdens de voorbereidende baggerwerkzaamheden 
werd men nogal eens geconfronteerd met munitie, mortieren, blikken 



mitrailleurbanden en aanverwant oorlogstuig. 
Naar verluid is dat daar gedumpt door het in 
1944 terugtrekkende 15e Duitse leger. Die 
munitie werd later op de Dortsman, een 
zandbank in de Oosterschelde, door de 
MOD, de mijnopruimdienst tot ontploffing 
gebracht. Bij het afzinken van de 
tunnelstukken werd gebruik gemaakt van 
twee, 15 meter hoge richttorens van waaraf 
ook bijgaande foto’s zijn gemaakt. Op 25 juni 
1975 werd de tunnel officieel geopend door 
de commissaris van de Koningin in Zeeland, 
de heer Westerterp. Een koortje van kinderen 
uit Schore en Hansweert o.l.v. de heer Lavooy 

zette de feestelijkheden luister bij, dat klonk prachtig galmend zo half in de 
tunnelopening!                                              

                   Nico van der Meer 

Foto’s van boven naar beneden: 
- De oude rijksweg (op een 

doordeweekse dag). 
- Een forse rij wachtende schepen. 

Doordat de zuiger soms langdurig in het 
midden van het kanaal moest werken 

werd de vaart gestremd. Hierdoor 

ontstonden aan weerszijden van de 

werkzaamheden congesties. 
- In de verte het kerkje van Schore. Op 
de voorgrond het “kotje “van waaruit de 

scheepvaart werd geregeld. 
-De nieuwe rijksweg in wording, 

Kruiningse kant. 
- Het ‘dok’ waar de tunnelstukken 
werden samengesteld. Op de 

voorgrond is de zuiger bezig  met het 

maken van de tunnelsleuf.



Schore op social media 

(Dorpsraad) Schore op Facebook 
Anita van der Jagt houdt de Facebook pagina van Schore up-to-date. Voor 
wie geen Facebook heeft, wordt een samenvatting hiervan in de dorpskrant 
geplaatst. Andere aanvullingen op deze rubriek, meldingen over Schore op 
andere (social) media, zijn welkom. Graag even oorsprong en datum van het 
oorspronkelijke bericht vermelden. Hieronder een samenvatting van de 
berichten van afgelopen maanden. Dit overzicht is inclusief eventueel 
achterhaalde berichten (al dan niet ingekort). 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 2018 
Actie Schone Schelde door o.a. Milieu Educatie Centrum De Bevelanden. 
Afgelopen zaterdag zijn er ook nabij Praathuisje Schore vrijwilligers op pad 
geweest om zwerfafval op te ruimen. Door de sneeuw leek het wel op 
schatzoeken maar er is toch nog heel wat 
gevonden. Vooral veel plastic, blik en 
vistouw.  
Op het kanaal door Zuid-Beveland is 
vannacht een bunkerboot gezonken. Het 
gaat om het 28 meter lange schip Zwaantje 
8. Bergingsbedrijf Polderman uit 
Hansweert is bezig het schip te 
bergen. Het schip ligt tussen de sluizen van 
Hansweert en de Vlakebrug ter hoogte van 
Schore. Het schip is geladen met 60 m3 
gasolie. Bergers pompen het schip nu leeg 
zodat het vanzelf weer gaat drijven. 
Volgens de eigenaar van het schip is het 

foto: Hugo Polderman



vannacht gezonken toen het aan de steiger lag afgemeerd. Hoewel het 
schip geen gasolie lekt, hebben hulpdiensten uit voorzorg wel 
olieschermen rond het schip gelegd. Bron Omroep Zeeland.  
Voor de loswal in Hansweert en Schore moet voor 2019 een nieuw 
bestemmingsplan gemaakt worden van de Raad van State. Om die termijn 
te halen heeft de gemeente Kapelle, net als Reimerswaal, daarvoor 
een voorbereidingsbesluit aangenomen. PZC: https://www.pzc.nl/
bevelanden/ook-kapelle-zet-scheepswerf-in-de-wacht~ad27bd27/ 
Prijs Postcodeloterij voor postcode 4423 AE, een Bookspot shoptegoed 
t.w.v. € 20,- 
Afsluiting Vlaketunnel. Rijkswaterstaat voert onderhoud uit aan de 
Vlaketunnel. De gehele tunnel zal daarom in beide richtingen afgesloten 
zijn op: maandag 19 maart van 20.00 uur tot dinsdag 20 maart 06.00 uur en 
dinsdag 20 maart 20.00 uur tot woensdag 21 maart 06.00 uur. Bij de 
afsluiting wordt het verkeer omgeleid over de N289. Omleidingen worden 
met gele borden aangegeven. 
Op donderdag 1 maart heeft wethouder Marco Kleppe de zorgboerderij 
Rust na Onrust in Schore bezocht. Samen met de beleidsmedewerksters 
Cindy de Jonge en Emmy Bouwense van de gemeente liet hij zich bijpraten 
over de ontwikkelingen in de zorg en specifiek op de zorgboerderij Rust na 
Onrust. Bedrijfsleider Kees van Hoepen en Dolf Becx vertelden over de 
Böhm-methode, een nieuwe manier van werken die prima aansluit bij de 
visie op zorg van deze prachtige zorgboerderij in de gemeente Kapelle. 
Ook namen ze nog een kijkje in de nieuwe locatie van de zorgboerderij. 
Rust na Onrust is druk bezig met het geschikt maken van de voormalige 
schoolgebouw. Een grote klus, maar met veel enthousiasme en vrijwilligers 
en professionals gaat dit zeker lukken. De eerste resultaten zijn zichtbaar. 
(ingekort) Bepaal zelf welke partij je stem verdient. Vragen aan de 
lijstrekkers of benieuwd naar de ideeën en plannen wat betreft de 
gemeente Kapelle of specifiek over ons mooie dorp Schore?  Op maandag 
19 maart 2018 om 19.30 uur wordt hét lijsttrekkersdebat van de gemeente 
Kapelle georganiseerd in dorpshuis De Vroone. Er is ook ruimte voor 
mensen in de zaal om te reageren of vragen te stellen aan de lijsttrekkers.  
Debatavond fractieleiders gemeenteraad Kapelle in de Vroone. Er was een 
stelling over Schore. Mocht je er niet bij zijn geweest, hieronder het verslag. 
***** STELLING: De gemeente moet meer investeren in Schore om te 





voorkomen dat het een spookdorp wordt. ***** GEMEENTEBELANG - 
PETER GANSEMAN: “De School hebben we al verkwanseld in de tijd dat 
het slecht ging met de gemeentekas. Toen is de school gesloten. Nu ligt er 
een discussie over het dorpshuis; ja of nee. Er moet geïnvesteerd worden in 
Schore, Schore verdient dat. Als we ook een dorpshuis weghalen en we niet 
blijven investeren dan wordt het echt een spookdorp. Wij hebben er geld 
voor over, extra geld indien nodig.” CHRISTEN-UNIE – PIERRE KRUIZINGA: 
“Ik denk dat het goed is dat Schore heeft nagedacht over zichzelf. Ik vind 
het jammer dat de dorpsvisie niet gereed naar ons toegekomen is zodat we 
daar nu in onze campagne nog niet iets van konden vinden. Ik denk dat ze 
dat zelf ook jammer vinden. Ze hebben er zelf keihard aan gewerkt en dat is 
goed. Schore verdient duidelijk een plek in ons Kapelle en ik denk dat de 
dingen die zo in de dorpsvisie verwoord zullen worden ook door de meeste 
fracties wel omarmd zullen worden. Dus houd moed en wees geduldig.” 
D66- MARC VAN OPSTAL “Wat ons betreft is Schore het schoolvoorbeeld 
van hoe een maatschappij moet leven. We hebben daar actieve mensen die 
zelf iets van hun dorp willen maken. Die ontwikkelen daar een visie voor, die 
gaan er helemaal voor. Het moet uit de mensen zelf komen vindt D66. Dus 
we vinden dat dit soort visies wat uit de mensen komt dat we daar gewoon 
ons uiterste best voor moeten doen om het maximale mogelijk te maken.” 
SGP – MARCO KLEPPE “Schore, die mooie kern aan de andere kant van de 
A58. Zo ervaar ik dat zelf ook heel vaak. Ik ben nu een aantal jaar in contact 
met de dorpsraad over de dorpsvisie. Helaas is deze nog niet klaar. Zelf 
betreuren ze dit ook, ze hadden nu ook graag een mooie dorpsvisie 
neergelegd. Dit is burgerparticipatie in optima forma en wij zijn als 
gemeente en dat is niet alleen de SGP, maar dat zijn alle partijen zoals ze 
hier staan, verplicht om Schore tegemoet te komen. Er is veel pijn, er is oud 
zeer in deze kern en dat moeten we wegnemen en ja dat moet gebeuren 
door investeren. De investeringen die er geweest zijn, zijn minimaal. Wat er 
hier staat: ’meer investeren’ dat kan niet anders dan dat het meer zal zijn 
dan dat het geweest is. Kom maar op met die dorpsvisie en het 
uitvoeringsplan, wij zijn er klaar voor.” CDA – EVERT DAMEN “Ik denk dat 
de verschillen in de partijen niet zozeer zitten in het wel of niet investeren in 
het dorp Schore. Het probleem wat naar mijn idee bij de inwoners van 
Schore zit, is dat de mensen zich zorgen maken over de leefbaarheid van de 
kern en daar hebben ze een punt. Ik denk dat leefbaarheid niet alleen moet 



worden opgelost met  geld. CDA is er mee eens dat er moet worden 
geïnvesteerd, maar ik denk ook dat het belangrijk is dat het dorp erover 
moet nadenken hoe zij een hechte gemeenschap kunnen worden en dat is 
niet alleen door geld te investeren in het dorpshuis, maar ik heb ook 
gezegd tegen de mensen die daar mee bezig zijn: als het dorpshuis er is 
dan heeft u nog niks. Dán gaat het er vervolgens om hoe het dorpshuis de 
kern van het dorp wordt. En daar moeten de inwoners van Schore mee aan 
de slag.” PvdA – ANNEBETH EVERTZ “We zijn voor investeren in Schore 
daar verschillen we niet met de anderen over. De leefbaarheid is belangrijk. 
Dat betekent dat Schore gewoon recht heeft op goede voorzieningen en 
dat betekent dat er voor die goede voorzieningen geld moet worden 
vrijgemaakt de komende vier jaar. Met name voor een multifunctioneel 
gebouw waar een arts een spreekuur kan houden, een apotheek, een plaats 
voor activiteiten. Er moet geld worden geïnvesteerd in Schore.” VVD – JON 
HERSELMAN “Twee speerpunten voor Schore wat ons betreft de komende 
vier jaar. Dat is nieuwbouw naar behoefte met een lagere grondprijs. Schore 
moet niet de grondprijs hanteren die we in Kapelle en Wemeldinge 
hanteren. Speerpunt twee is het dorpshuis. Wij zijn ook voor het weer vitaal 
maken van dat dorpshuis. Dat mag wat ons betreft ook zeker geld kosten, 
maar aan de andere kant er moet ook geëxploiteerd worden en van die 
exploitatie hebben we diezelfde bewoners van Schore nodig. En op het 
moment dat er geïnvesteerd wordt, zijn dezelfde bewoners van Schore ook 
zeker aan zet.” —— VRAAG UIT ZAAL VAN INWONER SCHORE: “Er wordt 
over het dorpshuis nu gesproken over het renoveren van het bestaande 
dorpshuis. Met alle beperkingen, die daar bij komen kijken. Bewoners 
hebben meerdere malen geklaagd over geluidsoverlast, er is geen 
parkeergelegenheid. Eigenlijk is uit de enquete naar voren gekomen dat 
een heleboel functies gewenst worden voor het dorpshuis en dat er dán 
ook gebruik van wordt gemaakt. Maar zoals het dorpshuis nu is, is er geen 
ruimte voor uitbreiding. Eigenlijk kan dat daar nu niet. Dus ik vraag me af of 
er aan de rand van het dorp een bescheiden nieuwbouw multifunctioneel 
dorpshuis kan komen. Mijn vraag is of er de wil is om te onderzoeken of dat 
een optie is voor Schore? Antwoord Annebeth Evertz, PvdA: “Ik merk dat 
de behoefte er is aan een multifunctioneel gebouw en de vraag is of het 
dorpshuis daarvoor geschikt is. Dus we zouden eventueel kunnen 
onderzoeken of in samenwerking misschien met de gemeente Reimerswaal 





die zitten met hetzelfde probleem van Hansweert of er eventueel richting 
nieuwbouw kunnen voor de Schorenaren. Dat kost geld en daar zal in de 
begroting naar moeten worden gekeken. Echter de wethouder financiën 
(Jon Herselman) zegt altijd “Kapelle is financieel gezond”,  dus die weet 
vast wel ergens een potje te vinden voor de  Schorenaren. Hij heeft nog 
een tekort van 3,2 miljoen euro voor het sportcomplex, dat is ook geen 
enkel probleem, dus ik vermoed dat de wethouder een plan heeft hoe we 
omgaan met de wens van Schorenaren.  Daar moeten we de komende vier 
jaar heel serieus naar kijken. Dat betekent ook dat er gewoon geld moet 
worden geïnvesteerd in het dorp.” VRAAG UIT ZAAL VAN DORPRAAD 
SCHORE, Anita van der Jagt: “Over senioren in Schore. Er zijn geen 
geschikte woningen met badkamer en slaapkamer op de begane grond. Als 
ik kijk naar Kapelle en naar Wemeldinge, die hebben een mooi dorpshuis 
waar de seniorenwoningen aangrenzend, nabijgelegen of nog specifieker 
een begeleid wonen. Dit heeft Schore niet, met als gevolg dat de senioren 
op een gegeven moment Schore verlaten als  er geen goede woonruimte 
meer voor hun is. Waarom zou zoiets niet in Schore gerealiseerd kunnen 
worden? Moeten we het maar gewoon accepteren dat het er niet is en ze 
dus Schore verlaten. Ik denk dat er gekeken moet worden of er 
seniorenwoningen gebouwd kunnen worden, misschien net als in 
Wemeldinge met een begeleid wonen project, of  in samenwerking met 
zorgboerderij en een dorpshuis of een nieuw multi-functioneel dorpshuis.” 
Antwoord Marco Kleppe, SGP: “Ik sta te popelen om te reageren op mevr. 
Evertz om in combinatie met Reimerswaal een combigebouw te maken, 
laten we daar niet voor pleiten. Laten we uitgaan van de kracht van Schore. 
Ik denk dat Schore de potentie heeft om een heel goed lopend dorphuis te 
hebben en ik vind het belangrijk dat we wachten tot de dorpsvisie komt en 
dat maakt het ook lastig om nu erop te reageren. Woningen voor ouderen, 
als daar behoefte aan is, dan kijken we wat er mogelijk is. Wat u zegt over 
combinatie met het dorpshuis, nieuwbouw en zorgboerderij: als je je ogen 
dicht doet en je denkt aan Schore  dan zie ik prachtige dingen ontstaan met 
een prachtig gebouw voor het dorpshuis, maar we moeten ook realistisch 
zijn. Laten we eerst afwachten wat er uit de dorpsvisie  komt en dan kunnen 
we concreet kijken wat is er haalbaar voor deze prachtige kern en wat is er 
helaas niet haalbaar. Antwoord Peter Ganseman, Gemeentebelang: Er is 
nog een bedreiging voor Schore, de kerk in Schore staat ook nog onder 





druk; of deze er blijft of niet. Als het gebouw ooit verkocht wordt, omdat 
het ook een combinatie is met kerk in Hansweert.  Het is misschien niet het 
spil, maar het dorpshuis is dat wel. Hoe je dat effectief en efficiënt moet 
gaan benutten, ik geloof nooit dat het kostendekkend is, maar dat er altijd 
extra geld naar Schore moet om dat dorpshuis te behouden. Dat is een van 
de reden dat ik zeg het mag geld kosten om dat dorpshuis, een 
multifunctioneel centrum of bebouwing erbij, dat moet er komen. Het is 
heel jammer dat de dorpsvisie er niet is op dit moment. Ik vind ook dat we 
als raad hier staan, dat we moeten zeggen dat we als extra steun doen aan 
Schore maar die dorpsvisie moet er binnen drie maanden hier liggen, geen 
verwijt aan de organisatie maar aan onszelf. Vier jaar geleden hebben we 
de school gesloten, we spraken toen al over dorpsvisie, we moeten extra 
stimuleren dat die dorpsvisie er komt en dat we die zo snel mogelijk 
uitvoering aan geven. Antwoord Evert Damen, CDA: “De leefbaarheid van 
een kern wordt niet gemaakt door een gemeente of de investering die de 
gemeente doet. Dat draagt er wel aan bij maar wordt zeker gemaakt door 
wat de inwoners er zelf van maken. En als ik dan hoor er zijn geen woningen 
voor oudere mensen, ja mee eens, maar er is grond beschikbaar, het is ook 
al bestemd maar ik heb de vraag nooit gehad en dan zeg ik mensen in 
Schore wees ook wat actiever, geef dan aan wat u dan wil, dan gaan we 
daarmee aan de slag. Maar alleen maar roepen, u heeft niets voor ons 
gedaan, die vind ik ook te eenvoudig.” Antwoord Peter Ganseman, 
Gemeentebelang: “Ik heb er heel veel moeite mee dat je nu zegt wees 
eens actief in Schore. Ik vind dit een blamage voor Schore. Als er een dorp 
is, één kern van Kapelle die nu actief is, die laat zien dat ze ballen hebben, 
die een dorpsvisie willen doen, ze zijn met een beperkt aantal mensen, 
maar heel Schore staat erachter. Dus ik vind dat Schore wel actief is. En dat 
ze misschien over een type woning niet vragen of die gebouwd kan 
worden, dat kan zo zijn. Ze doen genoeg daar, het is nu aan de raad om 
daar wat aan te doen.” Antwoord Evert Damen, CDA: “Er moeten wel 
mensen zijn die van die woningen gebruik gaan maken want voor leegstand 
bouwen we ook niet.” —— Tot zover het verslag van de stelling over 
investeren in  Schore in het debat gemeenteraadsverkiezingen Kapelle 
2018. Iedereen succes met het maken van de keuze en kom ook stemmen 
woensdag 21 maart. 



(ingekort) Het stemmen bracht 
weer wat reuring in Schore. 
Het nuttige werd met het 
aangename gecombineerd; 
het dorpshuis was weer even 
een plaats voor ontmoetingen 
en praatjes. Het 
opkomstpercentage 
gemeenteraadsverkiezingen 
2018 in stembureau Schore is 61%. Voorlopige uitslag Schore: 75 - 
Gemeentebelang / 37 - VVD / 35 - PvdA / 29 - CDA 20 - SGP / 18 - 
Christenunie / 13 - D66 PZC: https://www.pzc.nl/bevelanden/cda-krijgt-
klappen-in-kapelle~a25366ae/ 
Jammer NTR dat ons dorp Schore in de gemeente Kapelle geen 
voorzieningen heeft voor bezoekers in groten getale. Schore ligt namelijk 
erg gunstig en centraal. Naast de A58, dichtbij treinstation en aan het 
Kanaal door Zuid-Beveland, tussen de Ooster- en Westerschelde in de 
mooie Provincie Zeeland. Eigenlijk is Schore een goed bewaard geheim.  
(N.a.v. Nieuwsbericht NOS intocht Sinterklaas https://nos.nl/artikel/
2223860-gemeenten-hebben-minder-trek-in-landelijke-sinterklaas-
intocht.html) 
In de kerktuin staan de eerste 
narcissen weer in bloei.  
Vorig jaar maakten we jullie attent 
op de Recycle app, deze is niet 
meer bruikbaar voor de gemeente 
Kapelle. Dit jaar heeft de ZRD, 
Zeeuwse Reinigingsdienst een 
eigen app ontwikkeld. Erg handig 
om te weten welk afval wanneer 
wordt opgehaald. https://
www.omroepzeeland.nl/nieuws/
104665/Door-deze-nieuwe-app-
vergeet-je-nooit-meer-om-de-bak-
te-zetten 



De Vrouwen van Nu afd. Schore hebben op dinsdag 10 april 2018 weer een 
open avond. Iedereen is welkom. Op deze avond komt de heer Hazelager 
op bezoek. Hij is Molenaar van Korenmolen “De Hoop en Verwachting” 
anno 1714 Borssele. Hij geeft een presentatie over molens, hij zal ook wat 
producten (volkorenmeel en gries) meenemen alsmede wat molen 
attributen. 
(ingekort) 'Hoe krijg je een inwoner uit Schore uit de tweede auto? Waar 
wordt deze voor gebruikt en hoe kun je dat anders oplossen?’ Provincie 
Zeeland organiseert op 17 april 2018, 17.30-21.45 uur in Goes een 
bijeenkomst over bereikbaarheid in de toekomst.  
(ingekort) Op dinsdag 17 april passeert ELEVATOR 19, een uniek vaar-/
werktuig Schore! De Stichting 
Rotterdamse Graanelevator 
beheert sinds 1987 Europa's 
(en waarschijnlijk wereldwijd) 
laatste bedrijfsklare 
graanzuiger. Er wordt 
toegewerkt naar het vertrek 
terug naar Rotterdam vanaf 
Antwerpen op dinsdag 17 
april. Afhankelijk van de 
weersomstandigheden en het getij zal het transport tussen 08:00 en 10:00 
Schore passeren. Website: http://www.elevator19.nl/  

APRIL 2018 
(ingekort) Steun het verenigingsleven in Schore en stem op Schoorse 
verenigingen bij de Rabobank Clubkas. Geef deze Schoorse vrijwiligers een 
financieel steuntje in de rug: * Dorpskrant Schore (onder naam Dorpsraad 
Schore), * Oranjevereniging Schore * Vrouwen van Nu Schore. Alle 
Rabobank leden hebben dinsdag 3 april een persoonlijke stemcode per 
post ontvangen. Stem mee van 4 april t/m 16 april 2018! 
De ophokplicht is weer voorbij. Bij EKOZ Pluimvee Schore mogen de 
oudere dames weer naar buiten. De jonge moeten eerst goed het systeem 
leren kennen, eten, drinken, slaapplek, legnest vinden etc. Zij moeten nog 
even geduld hebben. Tweet bekijken van @L30NJ: https://twitter.com/
L30NJ/status/984736535156281344?s=09 



Vandaag, zondag komt de BOLUZ (Brommer Oldtimer Liefhebbers Uit 
Zeeland) voorjaarsrit door Schore. Tussen 13.00 en 16.00 uur kan je veel 
oldtimer brommers verwachten. Ze rijden Schore binnen via Eeweg, 
Frisostraat en via Steenweg richting Hansweert. 
Alex Trommelen heeft mooie foto's gemaakt van de graanzuiger Elevator19 
die Schore passeert, Kanaal door Zuid-Beveland. Foto's: https://
m.facebook.com/story.php?
story_fbid=2086117154977346&id=1620721041516962 
Graanzuiger Elevator19 passeert Schore, onderweg van Antwerpen naar 
Rotterdam.Video op Youtube: https://m.youtube.com/watch?
v=526UwKH__UM 
Meedenken over bereikbaarheid in de toekomst voor de gehele Provincie 
Zeeland. Voor iedere gemeente was er een stelling bedacht om zo te 
brainstormen over allerlei problemen die in de hele provincie spelen. De 
Gemeente Kapelle kreeg de stelling 'hoe krijg je bewoner in Schore (als 
voorbeeld van een klein dorp met weinig/geen voorzieningen) uit de 
tweede auto en waarvoor wordt deze gebruikt.’ Met een klein groepje voor 
de gemeente Kapelle ging men aan de slag. Uit Schore waren Anita van der 
Jagt (dorpsraad) en Bowien de Wee aanwezig. Zij konden dus uit eigen 
ervaring goed verwoorden wáárom een tweede auto wordt gebruikt. 
Vervolgens werd opgesomd wat het voordeel zou zijn van het NIET hebben 
van een tweede auto. Afsluitend werd met deze punten in het achterhoofd 
gebrainstormd over oplossingen. Van alle ideeën voor deze lastige stelling 
besloot het groepje dat het idee de te downloaden 'carpool-app tegen 
vergoeding'' de beste kans van slagen heeft. Deze werd verder uitgewerkt: 
* deelnemers melden hun rit / * wie mee wil rijden, kijkt of er rit bij zit die 
bij hun past. / * chauffeur krijgt vergoeding. Voordelen: o.a. beter voor het 
milieu, bespaart kosten tweede auto (al snel 400 euro per maand) en is 

socialer.  Oftewel de ‘Van-ik-naar-wij-app'  Hierna werd dit idee aan alle 
aanwezigen gepresenteerd en mocht er worden gestemd. Helaas geen 
prijs, Schouwen-Duiveland ging er met de eerste prijs van 2500 euro 
vandoor, een subsidie voor de realisering van hun idee. https://
www.omroepzeeland.nl/nieuws/105196/Zeeuwen-moeten-hun-tweede-
auto-uit 
In de BAR Kapelle (Burgeradviesraad) zit ook een lid uit Schore; Cees van 
Ruiten. De BAR moet belangen behartigen van de inwoners als het gaat 



over zorg, werk en jeugdhulp. https://www.pzc.nl/bevelanden/
burgeradviesraad-kapelle-opent-eigen-website~afa68135/ 
Vanaf de A58 goed is het 
goed te te zien: de kerktoren 
is weer oranje voor 
Koningsdag. Met dank aan 
Oranjevereniging Schore! 
Nadat in 2017 geen 
Koningsdag in #Schore is 
gevierd, willen we dat in 2018 
weer wel doen, samen met 
het nieuwe team: Jacolien, 
Corina, Daniëlle, Marleen, 
Saraij en Veronique.  
Rabo Clubkas Actie 2018 bracht een leuk bedrag op voor de Schoorse 
verenigingen. Dorpskrant Schore € 140.70 / Oranjevereniging Schore € 
110,55 / Vrouwen van Nu € 221,10 Iedereen die heeft gestemd, bedankt!  
Het is weer bijna Koningsdag. Acht jaar geleden was een speciale 
Koninginnedag. Schore vierde het toen mee in Wemeldinge. De video die 
toen is gemaakt, staat nu op YouTube: https://youtu.be/PqBdhsRgK1Q 
Facebook is veranderd; contacten tussen mensen is belangrijker dan 
contacten tussen bedrijven en mensen. Berichten van bedrijven worden 
minder in je nieuwsoverzicht getoond. We zien dat bereik van onze Schore 
pagina ook DRASTISCH is gedaald (gemiddeld van 1000 personen naar 
200). Veel berichten zijn niet eens in het nieuwsoverzicht van al onze likers 
gekomen. En dat vinden we jammer, omdat we er toch veel tijd in steken. 
Wil je op de hoogte blijven van Schore? Klik op 'volgen' en op 'als eerste 
weergeven' (zie foto). Of kijk af en toe eens op Schore Facebook zelf naar 

de laatste berichten. Ook helpt het ons om een bericht te liken , dan 
komt het automatisch bij meer gebruikers in het nieuwsoverzicht. 
De prijzentafel voor vanavond staat klaar! Puzzeltocht start 18.30 uur. 
Daarna prijzenuitreiking en verloting! Kom ook, het zonnetje schijnt en de 

hamburgers zijn bruin . Bestuur Oranjevereniging #Schore bedankt voor 

het organiseren van een geslaagde  #Koningsdag!  



Morgen zaterdag 28 april, een dag later dan normaal 
wordt in Schore de blauwe bak voor papier geleegd en 
plastic afval opgehaald. Installeer de app van ZRD op 
je mobiel en je krijgt een melding op je mobiel welk 
afval er wordt opgehaald (je kan zelf instellen hoe ver 
van tevoren je een melding met geluid wilt ontvangen). 
Tevens is er een duidelijk weekoverzicht op aanwezig.  

MEI 2018 
De buxusmot is ook in Schore! Wie heeft ze in de tuin? Omroep Zeeland 
maakte een overzicht: https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/105481/
Buxusrupsenplaag-in-Zeeland-hier-zijn-ze-te-vinden 
(ingekort) De Bernisse, een originele mijnenveger, meert op 15 mei af aan 
de loswal in Schore. Voor de deelnemers aan de Franse Slag Mars wordt 
daar een rust- en stempelpost ingericht. Zaterdag 19 mei wordt voor de 
vijfde keer de Franse Slag Mars gehouden tijdens de Franse 
herdenkingsweek Toujours Kapelle. Deelnemers kunnen 5, 10, 15, 20, 25 en 
30 kilometer lopen. www.franseslagmars.nl www.msbernisse.nl 
Bericht van Schore op Facebookpagina 'Mariniers welkom in Zeeland':  
Beste mariniers, wij zouden ook niet in Vlissingen willen wonen. Daarom 
wonen we in Schore :-) Schore is een hartelijk 
dorp van 500 inwoners. En ligt op anderhalf uur 
rijden van Doorn. Van Schore is het een half uur 
rijden naar Vlissingen. Schore ligt naast de A58, 
dichtbij treinstation, aan het Kanaal door Zuid-
Beveland en de Westerschelde. 
www.hartvoorschore.nl Wees er snel bij, er zijn 
nog maar enkele huizen beschikbaar: https://
www.funda.nl/koop/schore/ 
Veel Schorenaren gaven in de dorpsenquête aan 
de schoonheid en het rustgevende van de natuur 
rondom het dorp hoog in het vaandel te hebben. 
De Schoorse Zeedijk ziet er in twee weken tijd 
weer compleet anders uit. Pisseblommen, 
pèrezeikers, hoe noem jij de paardenbloemen, 
deze 'vuulte op de diek’?  



Mooie foto vandaag in de PZC van Adrie Dorrepaal en kleinzoon Kevin uit 
Schore. https://www.pzc.nl/bevelanden/rook-diesel-en-zware-machines-bij-
opening-seizoen-trekkermuseum~a454cd5b/ 
Dorpsvereniging 'De Schorenaeren' heeft besloten dit jaar geen 
avondvierdaagse in Schore te organiseren. Vorig jaar waren er slechts 35 
deelnemers. De verwachting is dat er dit jaar nog minder zullen zijn, omdat 
veel schoolkinderen waarschijnlijk meelopen met de avondvierdaagse in het 
dorp waar zij naar de basisschool gaan. 
(ingekort) MAANDAG 4 JUNI 12.00 uur WORDT EEN TEST-BERICHT IN !
ALERT|Schore VERZONDEN. Maandag 4 juni is er ook test-melding van de 
overheid van NL-Alert om 12.00 uur. Kijk voor meer info op www.nl-alert.nl 
GEZOCHT: opvolger voor 
Schoorse Theetuin tijdens 
Herfstmarkt in september. 
De huidige Schoorse 
Theetuin stopt ermee. Is er 
iemand die het leuk vindt 
om zoiets voort te zetten 
op de Schoorse 
Herfstmarkt? Servies mag 
worden geleend.  

JUNI 2018 
Onze website www.hartvoorschore.nl is onlangs vernieuwd. Echter de 
gegevens zijn nog niet allemaal up-to-date.  Vind je het leuk om de 
dorpsraad hiermee te helpen en misschien zelfs wel ervoor te zorgen dat 
deze website actueel blijft?  Mail ons dan: dorpsraad@hartvoorschore.nl 
(ingekort) Dinsdag 12 juni tussen 19.30 en 21.00 uur kan je in gesprek met 
de fractievoorzitters en aangeven … wat voor soort burgemeester het beste 
past bij onze gemeente. 
Wie heeft wel eens gebruik gemaakt van de haltetaxi? Want, wat doet je als 
je de bus wil nemen maar er komt geen bus? De haltetaxi nemen dus. Deze 
rijdt daar waar er te weinig reizigers zijn voor een ‘gewone' lijnbus. Hoe dat 
in z'n werk gaat lees je hier: https://www.zeeland.nl/actueel/hoe-werkt-de-
haltetaxi (informatie Provincie Zeeland). (aanvulling: telefoonnummer 
088-23 58 000)



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. 
We proberen zoveel mogelijk verschillende soorten inzendingen te 
plaatsen, van verschillende personen. Als de ruimte beperkt is, maken we 
een selectie. 
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 Veronique 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: Veronique de Neef

Bijdragen voor de volgende dorpskrant uiterlijk inleveren op: 
vrijdag 14 september 2018




