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Van de redactie 

Toen ik een tijdje terug begon aan deze editie van de dorpskrant, vroeg ik me 

af of het, net als de eerste twee groene, weer zo’n dikke van 40 pagina’s zou 

worden. Nou… maar liefst 56 bladzijden dit keer, met onder andere: 

Politiek: Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur, besloot ik voor 

mijn redactionele stuk maar eens in de plaatselijke politiek te duiken. Ik had 

een interview met de fractievoorzitters van alle partijen waarop we straks 

kunnen stemmen.  

Dorpsvisie: Met de dorpsvisie wordt er gekeken naar de toekomst van Schore. 

De dorpsraad heeft hier, samen met een groep betrokken Schorenaren, hard 

aan gewerkt. En zelfs de commissaris van de Koning is op de hoogte van alle 

Schoorse initiatieven. 

Nieuwe WhatsApp groep: De buurtwhatsappgroep !ALERT|Schore is bij 

velen van ons al bekend. Omdat deze alléén bedoeld is voor meldingen 

waarbij ook de politie is gealarmeerd en er soms ook behoefte is om andere 

belangrijke zaken te delen, is er nu een aparte aanvulling hierop. Roy van der 

Maas heeft het voortouw genomen voor de IETS-MINDER-ALERT Schore 

groep. 

Koningsdag: Goed nieuws! Dit jaar organiseert onze oranjevereniging weer 

een leuke Koningsdag voor jong en oud. Het programma dat zij gemaakt 

hebben en het bijbehorende aanmeldformulier staat in het midden van deze 

dorpskrant. 

Prijsje winnen: In deze editie hebben we maar liefst 3 prijs ‘puzzels’. Voor de 

kinderen van 4 t/m 7 jaar een paasplaat en voor de kinderen van 8 t/m 12 jaar 

een code-kraker (helpen mag!). Voor de categorie 13 jaar en heel veel ouder 

hebben we dit keer ook een prijs te vergeven. 

Veel leesplezier! 

Vriendelijke groet,  

Xandra van der Knaap

De dorpsk
rant doet

 mee aa
n de 

Rabobank
 Clubkasa

ctie begin
 april. 

We hopen
 op veel 

stemmen.
 

Alvast be
dankt!!



In gesprek met de fractievoorzitters 

De betekenis van politiek 

po·li·tiek (de; v) - alles wat met het besturen van een land, provincie, 

gemeente enz. te maken heeft: de binnenlandse politiek … de 

gezamenlijke politici (bron: www.vandale.nl) 

Tot zover een neutrale definitie van politiek. Het zegt niets over wat politiek 

voor verschillende mensen betekent. Voor mij betekent ‘de politiek’ mensen 

die veel woorden gebruiken om weinig te zeggen en slechts zelden hun 

woord houden. Het is ook lastig natuurlijk: zoveel mensen, zoveel meningen 

en wensen. Hoewel onze volksvertegenwoordigers heten te handelen uit 

naam van de bevolking, heb ik het gevoel dat, als het op landelijke politiek 

aankomt, de invloed van de doorsnee burger op de politieke besluiten vrijwel 

nihil is. De landelijke politiek is ver van mijn bed. 

Interview en vragenlijst over Schore 

De lokale politiek werkt denk ik toch een beetje anders. Dat hoop ik, althans. 

Met het oog op de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen, ben ik op de 

koffie gegaan bij de fractievoorzitters van de 7 verschillende politieke partijen 

waarop we straks als inwoner van de gemeente Kapelle kunnen stemmen. Ik 

heb, zonder uitzondering, erg fijne gesprekken gehad met Siwart Mackintosh 

en Evert Damen van CDA, Pierre Kruizinga van ChristenUnie, Marc van Opstal 

van D66, Peter Ganseman van Gemeentebelang, Annebeth Evertz van PvdA, 

Henk Keurhorst van SGP en Tiny van Loon van VVD. 



Het interview bestond uit twee delen; enerzijds een gesprek aan de hand van 

een aantal leidende vragen. Deze gesprekken heb ik deels verwerkt in dit 

stukje, waarbij ik benadruk dat noch in de gesprekken, noch in de uitwerking 

hiervan, alles aan bod is geweest of komt. Het andere deel bestond uit 6 

vragen die specifiek betrekking hebben op Schore, waarbij ieder antwoord uit 

een maximaal aantal woorden mocht bestaan. De antwoorden die iedere partij 

gegeven heeft, zijn verderop in deze dorpskrant te vinden. Deze antwoorden 

(allen netjes binnen het maximum aantal woorden) zijn precies zo opgenomen 

zoals ze door de partijen zijn ingezonden. 

Verschillen in de marges 

Wat ik opvallend vond in de gesprekken was dat vaak gezegd werd dat er 

weinig echte verschillen zijn tussen de partijen hier in Kapelle. De partijen 

gaan met respect met elkaar om en zijn het meestal in hoofdlijnen eens. 

Besluiten worden vaak raadsbreed genomen, al zijn er wel verschillen in focus 

en uitvoering. Uiteindelijk hebben alle partijen het zelfde doel voor ogen: het 

beste voor de burgers.  

CDA, CU en SGP hebben een Christelijke achtergrond die in meer of mindere 

mate een rol speelt bij de standpunten die zij innemen. Het betrekken van 

burgers bij beslissingen, eigen beslissingen door de burgers, of kijken vanuit 



de burgers wordt specifiek genoemd door D66, Gemeentebelang, PvdA en 

VVD, al hebben alle partijen voeding vanuit hun achterban. Het verschilt wel 

per partij hoe zij die inspraak / invloed geregeld hebben.   

Als het om lokale politiek gaat is Gemeentebelang de enige partij die echt los 

staat van een landelijke partij. Alle andere partijen geven aan dat zij, ondanks 

dat zij verbonden zijn aan een grote landelijke partij, volledig vrij zijn in het 

bepalen van het lokale beleid. Sommigen maken hierbij wel gebruik van de 

landelijke gedragsregels, het landelijke gedachtengoed, de landelijke grote 

lijnen, de landelijke principes of het landelijk raamwerk. Het maakt de partijen 

tot wat ze zijn. Zij zien vooral voordelen in het verbonden zijn aan een 

landelijke partij (kennisoverdracht, praktische steun, lokale invloed op 

landelijke politiek etc.). Gemeentebelang kan voor dit soort zaken indien 

nodig een beroep doen op o.a. een landelijke organisatie van ongebonden 

partijen. 



Focus en invloed 

Eerder noemde ik al dat de focus die de partijen op de verschillende 

onderwerpen legt verschilt. Op mijn vraag ‘waar staan jullie voor’ kreeg ik 

antwoorden die op punten verschillen of juist overlappen. Het CDA noemt 

duurzaamheid, terugdringen van eenzaamheid en armoedebestrijding van 

schoolkinderen. De CU vindt het belangrijk transparant en eerlijk te zijn en te 

kunnen uitleggen wat ze zeggen. D66 gelooft in de eigen kracht van de 

mensen door gelijke kansen te geven voor iedereen, via bijvoorbeeld 

onderwijs. Gemeentebelang speelt in op de vraag vanuit de bewoners en 

bedrijven en kijkt van onderaf waar behoefte aan is. SGP stelt het welzijn van 

naasten centraal alsook duurzaamheid en het behoud van het buitengebied. 

PvdA heeft aandacht voor de sociale kant van het leven, vindt 

armoedebestrijding van belang en is een progressieve partij. VVD tenslotte 

noemt zaken als leefbaarheid, veiligheid, sport en zo laag mogelijke 

gemeentelijke heffingen. De thema’s die ik hier noem is slechts een (door mij 

gekozen) selectie van de punten die de partijen genoemd hebben en zeker 

geen compleet overzicht! Wanneer je in gesprek gaat met onze lokale politici, 

kun je vragen stellen en er achter komen wat een partij het meest belangrijk 

vindt en welke standpunten zij inneemt en in hoeverre dat aansluit op je eigen 

ideeën.  

En dat gezegd hebbende, kom ik even terug op het begin van mijn verhaal. 

De betekenis van politiek en of je als burger invloed kunt uitoefenen. De 

gesprekken hebben me vooral doen inzien dat alle mensen die betrokken zijn 

bij onze gemeentelijke politiek echt… nou, ja, betrókken zijn. Zij zijn bereid te 

luisteren naar wat wij als inwoners belangrijk vinden, waar onze zorgen liggen 

en wat onze wensen zijn. Omdat dat is wat zij nodig hebben om iets voor ons 

te betekenen! 



Zelf in contact komen met de politieke partijen? 

Lijst 1: VVD 

  Tiny van Loon - raadslid.t.van.loon@kapelle.nl 

  Iman Vleugel - raadslid.i.vleugel@kapelle.nl 

  Jon Herselman - j.herselman@kapelle.nl 

  https://kapelle.vvd.nl 

Lijst 2: CDA 

  Siwart Mackintosh - telefoon 06 - 3401 4384 

Lijst 3: Gemeentebelang 

  Peter Ganseman - telefoon 06 - 2877 5587 

  peter@gbkapelle.nl - www.gbkapelle.nl 

Lijst 4: Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 

  Henk Keurhorst - raadslid.h.keurhorst@kapelle.nl 

  https://kapelle.sgp.nl 

Lijst 5: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 

  Annebeth Evertz - telefoon 0113 - 622 066 

  raadslid.a.evertz@kapelle.nl 

Lijst 6: ChristenUnie 

  Erik Breedveld - telefoon 06 - 1274 4915 

Lijst 7: Democraten 66 (D66) 

  Marc van Opstal - telefoon 06 - 2615 0990 

  marcvanopstal@d66kapelle.nl 

  Noordelijke Achterweg 62, 4424EG Wemeldinge 

Stemmen 

De gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden op woensdag 21 maart. 

Het stemlokaal in het dorpshuis Schore is geopend van 7:30 tot 21:00. 

(tekst: Xandra van der Knaap) 







En de winnaar is…  

Weinig inzendingen 

Op de puzzels en knutselplaat uit de eerste 2 groene dorpskranten zijn weinig 

reacties binnengekomen. Er zijn verschillende redenen daarvoor te bedenken: 

te moeilijk, niet leuk genoeg, geen tijd, te dicht op Sinterklaas, ik wil niet met 

een foto in de dorpskrant, moeten nog wennen? Wat de reden ook mag zijn, 

we kijken het nog even aan. Als er tóch animo voor het winnen van een prijsje 

blijkt te zijn, zullen we deze rubriek in deze vorm handhaven. 

In deze dorpskrant kunnen kinderen van 4 t/m 7 jaar een prijsje winnen met 

een kleurplaat, is er een nieuwe prijspuzzel voor kinderen van 8 t/m 12 jaar en 

kunnen dit keer de 13-plussers óók kans maken op een prijs met de ’13 jaar en 

heel veel ouder-puzzel’. 

We horen graag wat jullie ervan vinden en zijn natuurlijk weer benieuwd naar 

de inzendingen. 





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 (inclusief eventuele achterhaalde berichten). 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. 

NOVEMBER 2017 

Heeft jouw hond vorige week 

aan de Schoorse zeedijk een 

schaap verwond, maar weet je 

niet aan wie je dit moet 

melden? Mail 

dorpsraad@hartvoorschore.nl en 

we brengen je met de eigenaar 

in contact. Het schaap was zodanig ernstig gewond dat de dierenarts het 

beestje heeft laten inslapen. De kosten van het dierenartsconsult en het 

verlies van het schaap zijn nu voor de eigenaar. Weet dat vrijwel alle WA-

verzekeringen/aansprakelijkheidsverzekeringen alle schade dekken die 

wordt veroorzaakt door huisdieren, waaronder honden. Ook eventuele 

getuigen of tips welkom.  

Er staat weer een mooie nieuwe schommel in het 

speeltuintje Boomweidelaan. De vorige 

schommel is weggehaald omdat die niet meer 

voldeed aan de veiligheidsnorm. 

Vind je dat het vandaag in Schore veel heeft 

geregend? Klopt, in de omgeving van ons dorp 

is donderdag 30 nov. meer regen gevallen dan in 

de rest van Nederland. Waterschap 

Scheldestromen deelt volgende link: http://www.hetweeractueel.nl/actueel-

neerslagkaartje 

Elke eerste maandag van de maand hoor je om 12.00 uur precies, het 

luchtalarm afgaan. Dit is om het alarm te testen, zodat ze goed werken als 



het echt een keer nodig is. In Schore blijkt lang niet iedereen deze sirene 

goed te horen, zeker niet binnenshuis. Dit kwam naar voren tijdens een van 

onze avonden t.b.v. dorpsvisie. Deel je deze mening? Het is dus belangrijk 

dat iedereen de mobiele telefoon juist instelt voor het ontvangen van een 

NL- Alert. Ook met het oog op het verdwijnen van deze sirenes in 2020. 

Controleer of je mobiele telefoon juist is ingesteld: https://www.crisis.nl/nl-

alert. Als het goed is ingesteld, ontvang je maandag 4 dec.12.00 uur a.s. 

een sms NL-Alert. LET OP: rond dezelfde tijd wordt er 4 dec. ook een 

testbericht op buurtwhatsapp !ALERT|Schore verzonden. Deze wordt via 

Whatsapp gestuurd en alleen naar de deelnemers. 

DECEMBER 2017 

Cees van Ruiten uit Schore is weer terug bij PvdA Kapelle. Hij staat op een 

niet-verkiesbare plaats op de kandidatenlijst voor de 

gemeenteraadsverkiezingen van maart. https://www.pzc.nl/bevelanden/

hans-riel-en-cees-van-ruiten-terug-bij-pvda-kapelle~a86311e4/ 

Zondag 3 december was Stal Hexagon op tv in het programma 'Nederland 

heeft het' bij RTL4. Dit fragment is terug te zien op: https://m.youtube.com/

watch?v=mo-eY7v6MCg&feature=youtu.be 

Op 9 dec. traden de enthousiaste kinderen van musicalgroep Trinnity op in 

Schore met de familiemusical "Het meisje met de Zwavelstokjes". Het 

entreegeld van 2,50 gaat naar stichting Jarige Job; ieder kind verdient een 

verjaardag. Schoremorries zorgde voor iets te drinken en wat lekkers. 

Op de kerstmarkt waren er Schore stickers 

te koop. Vier stuks voor 2, euro. Er zijn nog 

stickers over. Gooi envelop met geld o.v.v. 

adres in bus Boomweidelaan 57 en je krijgt 

ze thuis. Leuk voor bv. op je map, 

schoolschriften of caravan.  

Vanaf 11 dec. gaat de nieuwe ov 

dienstregeling in. Voor Schore verandert er 

bijna niets. BUURTBUS 599: * Buurtbus 

599 via Biezelinge, Kapelle naar Wemeldinge. Ma t/m vr ieder uur van 8.29 

uur t/m 17.29 uur. * Buurtbus 599 via Hansweert, Kruiningen naar Yerseke. 

Ma t/m vr ieder uur van 8.30 uur t/m 17.30 uur. — Voor de scholieren GOES 

LIJN 639: * Bus 639 naar Goes om 8.11 uur en 8.47 uur. Nog steeds gaan 

slechts twee van de vijf ritten lijn 639 terug via Schore: * Bus 639 naar 



Schore, vertrek station Goes om 14.40 uur (14.57 uur aankomst Schore) en 

om 16.26 uur (16.43 uur aankomst Schore). Meer informatie: 

www.connexxion.nl 

Initiatiefnemers voor activiteiten en evenementen gezocht in Schore voor 

Toujours Kapelle 2018, de 

zesde editie van deze Franse 

week in mei. http://

www.franseslagkapelle.nl/

programma-2016/informatie-over-de-mars-2016-2/attachment/toujours-

kapelle/  

Leg je strandspullen maar klaar, er komt nu toch echt een strandje bij 

Schore (okee dan... officieel is het bij Hansweert). https://www.pzc.nl/

bevelanden/eindelijk-deal-voor-aanleg-strandje-bij-hansweert~aa64f637/?

utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing

_web 

De kantoren en loodsen van de dit voorjaar gedeeltelijk verhuisde werf 

zouden verbouwd kunnen worden tot een 'hotel' dat plaats zou kunnen 

bieden aan 200 tot 250 werknemers. Eén van Zeelands' grootste 

uitzendbureaus voor buitenlandse arbeidskrachten, De Jager Detachering 

uit Yerseke, is hard op zoek naar plek voor een tweede grootschalige locatie 

in Reimerswaal. Het bedrijf onderzoekt onder meer of het voormalige 

terrein van Scheepswerf Reimerswaal in Hansweert uitkomst kan bieden. 

Dorpsraad Schore heeft op dit moment geen verdere informatie. Je mening 

hierover mailen mag altijd: dorpsraad@hartvoorschore.nl https://

www.pzc.nl/bevelanden/oude-werf-hansweert-in-beeld-bij-de-jager-

detachering~a185aa82/? 

De Kindernevendienst zorgde samen met Schoremorries weer voor 

iedereen op zondag 24 december een kinderkerstfeest in de kerk.  

Dorpsraad Schore heeft weer voor een mooie kerstboom in het dorp 

gezorgd. Sebas en Jeroen hebben deze kundig opgezet. Dit jaar met 

nieuwe lampjes erin. 

Op 29 december kwam Voetbalvereniging Hansweertse Boys weer langs de 

deur in Schore met heerlijke oliebollen van bakkerij Filius. 

JANUARI 2018 

Rode kater Siep was kwijt op oudejaarsdag. Hij is waarschijnlijk geschrokken 

van al het geknal buiten. Dezelfde nacht stond hij om 2.30 uur onder de 



modder weer voor zijn deur op Nieuwe Kerkplein. 

Iedereen die heeft uitgekeken naar Siep bedankt! 

Trekking Postcodeloterij 1 jan. In Schore prijs voor de 

volgende postcode: 4423 AG  =  WE Fashion 

cadeaukaart t.w.v. € 20,- en 4423 AN  =  Rituals hand 

care pakket. 

Namens de 16+ groep van 18 hoog Kapelle dank aan 

iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de 

kerstbomenactie 2018. Ze hebben dit jaar het mooie 

bedrag van € 3440,34 opgehaald met de kerstbomen, 

statiegeld flessen, donaties en de statiegeldbus bij de 

Emté. Ze gaan het geld dit jaar weer goed besteden bij de gezinnen in 

Hongarije! Ze hopen jullie volgend jaar weer te zien!  

#storm in Schore vandaag. Foto X. v.d. 

Knaap. 

Er stond veel woei donderdag 18 

januari 2018, maar dat weerhield ons er 

niet van om een wandeling door een 

deel van Schore te doen. Commissaris 

van de Koning Han Polman legde een 

werkbezoek af aan de gemeente 

Kapelle. Tijdens dit bezoek ging de 

heer Polman in het dorpshuis Schore in gesprek met raadsleden en de 

leden van het college van B&W over de onderwerpen lokale democratie en 

regionale samenwerking. Wij van Dorpsraad Schore gaven een toelichting 

op de totstandkoming van de dorpsvisie voor Schore en tijdens de 

wandeling hadden we het over de kleine en grote zaken die ons 

bezighouden. Vervolgens werd er ook een bezoek gebracht aan 

Zorgboerderij Rust na Onrust. Hier werden we gastvrij ontvangen door 

Heleen, Wim en Kees. Waarna we ook nog een kijkje namen naar de 

vorderingen in hun tweede locatie, het oud-schoolgebouw. 

Op 1 feb. 19.30 uur houdt Waterschap Scheldestromen een 

informatieavond over de dijkversterking in Dorpshuis Schore. De dijk bij 

Hansweert is door het waterschap als onvoldoende beoordeeld over een 

lengte van bijna 5,2 kilometer. Om de dijk aan de nieuwe norm te laten 

voldoen moet deze over de gehele lengte worden verhoogd en versterkt. 





Het traject loopt langs de noordoever van de Westerschelde (tussen de 

monding van de sluizen) tot aan de Willem Annapolder. Uiterlijk 2023 moet 

het dijkvak weer voldoen aan de veiligheidsnormen. Op dit moment is het 

waterschap gestart met de voorbereiding van het project, waarbij de 

huidige situatie en de wensen van belanghebbenden bij de dijkversterking 

in beeld worden gebracht. Het project wordt uitgevoerd door de 

Projectorganisatie Waterveiligheid. Dit is een samenwerkingsverband tussen 

Rijkswaterstaat en Waterschap Scheldestromen. Tijdens de informatieavond 

wordt de aanleiding en de noodzaak van dijkversterking toegelicht en zal 

een uitleg worden gegeven op de aanpak, de procedure en de planning. 

Bestuurder en medewerkers van het waterschap zijn tijdens deze avond 

aanwezig om alle vragen over dit project beantwoorden. 

In de Kapelse & Reimerswaalse Bode 

een stukje over het werkbezoek van 

commissaris van de Koning voor 

Zeeland Han Polman aan Schore: 

whttps://paper.internetbode.nl/open/

4b54096a/5a-23495-schore-staat-op-

de-kaart-bij-polman-#a23495

!ALERT|Schore is opgericht om elkaar 

snel te alarmeren in nood- en 

verdachte situaties. Het is soms lastig 

in te schatten of een situatie in !ALERT|

Schore moet worden gemeld. Een 

goed hulpmiddel hiervoor is het gebruik van de SAAR- methode en 

betekent het volgende: – S = Signaleer – A = Alarmeer 112 – A = App om 

je waarneming bekend te maken aan anderen. (alleen actuele meldingen) – 

R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken 

met de persoon. DE DREMPEL VAN EERST 112 BELLEN, ZIT ER NIET 

VOOR NIETS IN en is bedoeld om de urgente noodsituaties te filteren uit 

de overige meldingen. We hebben veel tijd en moeite gestoken om een 

goede buurtwhatsapp te maken en willen dat Schorenaren er vanuit kunnen 

gaan dat àls het alarm van deze groep af gaat, er ook echt iets aan de hand 

is. Door de spelregels te handhaven voorkomen we dat mensen afhaken of 

dat de alertheid op berichten verzwakt. Zo behouden we een goed 

instrument bij calamiteiten. Nogmaals wees ervan bewust dat de meeste 



deelnemers de buurtwhatsapp een afwijkend (alarm)signaal hebben 

gegeven en ieder bericht soms toch een schrikreactie veroorzaakt. Iedere 

opmerking komt bij meer dan honderd deelnemers binnen! Dus laat 

overbodige reacties (bv. dankje, duimpje, fijne dag verder, enz. achterwege) 

EN PLAATS EEN BERICHT PAS NADAT JE 112 OF POLITIE 0900-8844 

HEBT GEBELD. Nu is er vandaag door Roy uit Schore een fantastisch 

inititatief gestart, de buurtwhatsapp 'IETS MINDER ALERT SCHORE.' Dit 

om elkaar op de hoogte te brengen van  minder urgente zaken, die niet in !

ALERT|Schore thuis horen. Zo kan er toch onderling informatie worden 

uitgewisseld en kan !ALERT|Schore zuiver worden gebruikt als alarmapp. Je 

kan je aanmelden voor 'Iets minder Alert Schore' via de volgende link: 

https://chat.whatsapp.com/A8Paq2k9OJT8i8OJkYzJqL 

In PZC: Thamar Zweistra, Schore won vrijdag op het Subtop 

dressuurkampioenschap van de KNHS regio Zeeland in Nieuw- en Sint 

Joosland alles dat er te winnen is. https://www.pzc.nl/zeeuwse-sport/

thamar-zweistra-wint-alles-dat-er-te-winnen-is~a1fd13e4/ 

Bericht van judoschool Geelhoed: Gisteravond was de laatste les voor de 

groepen van meester Guido in 

Schore. Dit was een wel hele 

speciale les. De kinderen werden 

met een mooie rode Amerikaanse 

schoolbus opgehaald bij het 

dorpshuis in Schore en naar Goes 

gereden. Hier stond een enorm 

apenkooi op ze te wachten. Ze 

werden met open armen ontvangen 

door de leerlingen van de 

donderdaglessen van meester 

Tonny uit Goes Ouverture. Met 

bijna 100 kinderen werd er lekker 

geklommen, gesprongen, gezwaaid 

en getikt. Ondertussen werd de 

tweede groep opgehaald en herhaalde zich dit hele ritueel voor de oudere 

kids uit Schore. Meester Guido was er natuurlijk ook bij en kreeg een dik 

applaus voor zijn jarenlange inzet in Schore. Guido bedankt, op naar een 

nieuw avontuur!! 



Snel internet in buitengebied: Nog twee dagen voor inschrijving sluit! DEEL 

VAN SCHORE VALT WAARSCHIJNLIJK ONDER MAST RILLAND. Voor deze 

mast zijn nog niet genoeg aanmeldingen om te worden gerealiseerd. Er zijn 

er 150 deelnemers nodig voor 1 feb. Het kost je nu enkele tientjes, terwijl 

aansluiting in buitengebied normaal 339,- euro kost. Informatie: https://

www.delta.nl/buitengebied 

Vandaag is prinses #Beatrix 80 jaar! Er zijn toen 

ter gelegenheid van haar geboorte linden 

geplant. Weet iemand of er ook een 

#Beatrixboom in Schore staat? Er staan er wel 

ter gelegenheid van de troonswisseling en de 

geboorte van Amalia. https://

www.omroepzeeland.nl/nieuws/103562/Doe-

mee-Zeeuwse-Beatrixbomentelling  

FEBRUARI 2018 

Vanavond was de informatieavond in dorpshuis 

Schore over dijkversterking door 

Scheldestromen Waterschap. Er is een website 

waarop steeds de actuele informatie komt te staan: 

www.scheldestromen.nl/hansweert. Het project bevindt zich in de 

verkenningsfase. Input kan je mailen naar info@scheldestromen.nl. Omroep 

Zeeland was ook aanwezig op de avond van het waterschap over de 

geplande dijkversterking.Het verslag incl. geluidsfragment is terug te 

vinden op: https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/103630/Schore-heeft-

veel-vragen-over-dijkversterking 

Vrijdag 16 februari beplakken politieke partijen gezamenlijk het 

verkiezingsbord in Schore. Hiermee geven de lijstrekkers en kandidaat-

raadsleden in de gemeente Kapelle gezamenlijk in Schore het startschot 

voor hun verkiezingscampagnes. In totaal doen er zeven politieke partijen 

mee in Kapelle: VVD, CDA, Gemeentebelang, SGP, PvdA,  ChristenUnie en 

D66. De gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op woensdag 21 maart 

2018. Op diezelfde dag vindt een raadgevend referendum over de Wet op 

de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) plaats. 

De zeven lijsttrekkers voor de Kapelse gemeenteraadsverkiezingen hebben 

vrijdagochtend het campagneseizoen geopend. In Schore plakten zij 

allemaal hun eigen verkiezingsposter op een bord. Artikel in de PZC: 



https://www.pzc.nl/bevelanden/kapelse-lijsttrekkers-openen-

verkiezingscampagne~a2e86288/ 

Dinsdag 13 maart om 19.45 uur heeft Vrouwen van Nu afdeling Schore de 

heer de Bruyn uitgenodigd. Hij geeft deze avond een presentatie over 

paddestoelen. Koffie/thee voor eigen rekening. 

De gemeenten Reimerswaal en Kapelle werken samen aan een nieuw 

bestemmingsplan voor Scheepswerf Reimerswaal. Daarbij wordt gekeken 

naar de belangen van de werf in Hansweert én die van de omwonenden. 

Artikel in PZC: https://www.pzc.nl/bevelanden/meer-oog-voor-

omwonenden-scheepswerf-reimerswaal~a68fab3b/ 

Een bewoner in de Haaimeet vindt de laatste tijd veel afval in en bij de tuin. 

Is dit alleen hier in deze tuin of hebben meer mensen in Schore dezelfde 

ervaring? En wie doet nou zoiets? Er staan diverse vuilnisbakken in Schore. 

Bewaar het anders tot thuis en gooi het daar weg. 

Vrijdag 2 maart organiseert Schoremories op verzoek en in samenwerking 

met Jeugdwerken Hansweert een disco in de jeugdsoos van Hansweert. 

ZWERFVUIL OPRUIMACTIE "SCHONE SCHELDE” Zaterdag 3 maart 10.00 - 

12.00 uur. (volledig bericht via https://m.facebook.com/events/

839125409622857) 

Op 21 maart 2018, 7.30 - 21.00 uur zullen de Gemeenteraadsverkiezingen 

gehouden worden. Ook wordt er een referendum gehouden over de Wet 

op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten, de zogenoemde ‘Sleepwet'. 

(volledig bericht via https://m.facebook.com/events/211833596035112) 

Dankzij de medewerkers van de buitendienst gemeente Kapelle zitten de 

verkiezingsposters nu netjes op de borden. Ze hebben hout op de borden 

bevestigd. Hier zijn de 

posters opgeplakt. 

Afgelopen vrijdag 

bleken in Schore de 

posters niet te hechten 

op de metalen 

achtergrond. Er werd 

toen een tijdelijke 

oplossing gevonden 

door plakband te 

gebruiken. 



21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Ben je er nog niet uit op 

wie je gaat stemmen? Er is nu een PZC kieswijzer Kijk op: 

www.gemeentekieswijzer.nl/kapelle 

MAART 2018 

Een Schorenaar mailde Dorpsraad Schore laatst met het idee om het 

pleintje bij het sportveld onder water te laten zetten. In het verleden is dit 

wel eens gedaan, een samenwerking met de school en brandweer. Er was 

zelfs een schaatsfeest met lichtjes, muziek en warme cholademelk. Het zou 

leuk zijn als dit in de toekomst nog eens een keer zou kunnen. Echter er zijn 

ook mogelijkheden dichtbij huis om te schaatsen op natuurijs. Door de 

bouw van Gemaal Schore zijn er grotere watergangen nabij Schore ontstaan 

waar het mooi schaatsen zou zijn. Scheldestromen Waterschap neemt 

maatregelen om natuurijs mogelijk te maken. Ze werken graag mee om in 

een vorstperiode ijsplezier mogelijk te maken. Ze hebben de instelling van 

Gemaal Schore aangepast  volgens het draaiboek 'peilbeheer 

meerdaagse vorst'. Dat betekent dat ze de waterpeilen zo veel mogelijk op 

gelijk niveau houden door het 

gemaal regelmatig kleinere 

hoeveelheden water te laten 

afvoeren. Op deze manier blijft 

het verschil tussen de waterpeilen 

klein waardoor water op het ijs of 

lucht onder het ijs zo veel 

mogelijk voorkomen wordt. LET 

OP!  Waterschap vreest dat komende dagen het ijs op de plas achter het 

gemaal alsnog te zwak zal zijn. Het water is daar erg brak en zal daarom 

minder snel bevriezen. Door de wind van afgelopen dagen is het sowieso 

de vraag of het ijs op diepe en grote sloten/plassen sterk genoeg is. Hun 

advies is om vooral de ondiepe plassen en ondergelopen weilanden te 

gebruiken om te schaatsen. De verwachting is dat de plas onderaan de 

Zeedijk bij Hansweert eerder geschikt zou kunnen zijn om te schaatsen. Tip 

Waterschap: Schaats veilig! Natuurlijk is het ieders eigen verantwoordelijk 

om het ijs op te gaan. Ze adviseren om in ieder geval niet dicht in de buurt 

van gemalen te schaatsen. In een straal van 100 meter van een gemaal 

ontraden ze om het ijs te betreden. Daarnaast is het verstandig om ook uit 

de buurt te blijven van de duikers (groot gat in slootkant waar water van 



ene naar andere sloot gaat), omdat het ijs rondom deze kunstwerken 

zwakker kan zijn. Ga nooit alleen schaatsen en neem een mobiele telefoon 

mee.  

Goed nieuws: de benodigde masten Goes en Rilland voor snel internet in 

het buitengebied van Schore worden gerealiseerd! PZC: https://www.pzc.nl/

home/snel-internet-voor-buitengebied-rilland-en-oost-souburg~accdd22b/?

utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing

_web 

In de buurt van het plein van het voormalig schoolgebouw loopt een tam 

wit konijntje met zwarte stippen. Is iemand zijn konijn kwijt? 

tekening gemaakt door 

Simon Floresteijn - 8 jaar

tekening gemaakt door 

Beer Nieuwenhuysen - 11 jaar



Pen en papier 

De dorpskrant geeft onder deze rubriek ruimte aan bijdragen van 

verschillende aard (bedankjes, aankondigingen, oproepjes…). 

Paasdiensten Protestantse Gemeente Hansweert-

Schore 

Witte Donderdag 29 maart 

Dienst in Hansweert - aanvang 19.30 uur - Viering Heilig Avondmaal 

Goede Vrijdag 30 maart 

Dienst in Schore - aanvang 19.30 uur 

Pasen 1 april 

Paasonbijt in Hansweert - aanvang 08.30 uur 

Dienst in Schore – aanvang 10.00 uur 

De kinderen mogen voor de kerkdienst eieren zoeken in de kerkentuin. 

In alle diensten gaat voor dhr. H. ten Klooster uit Goes, de cantorij zingt met ons mee. 

Iedereen is van harte welkom, zowel bij het Paasontbijt (wel even aanmelden graag) als 

bij de kerkdienst. 

Predikant, ds. Marjan de Vries heeft op 4 februari j.l. afscheid genomen van onze 

gemeente, zij heeft een beroep aangenomen in Naaldwijk.! 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tekening gemaakt door 

Youri Chamuleau - 8 jaar









Vragen over Schore aan de fracties deel 1 van 2 

Vraag 1: Als we het hebben over de leefbaarheid van Schore, wordt 

er vaak gekeken naar voorzieningen die er niet (meer) zijn en zaken 

die voor verbetering vatbaar zijn. Als we eens kijken naar wat er al 

wél is in Schore wat bijdraagt aan een goede leefbaarheid, waarvoor 

en op welke manier zou jullie partij zich dan inzetten voor het behoud 

ervan? (antwoord van maximaal 60 woorden) 

Gemeentebelang: Dorpshuis moet open blijven. Als het met de huidige 

beheerder niet lukt moet er een alternatief komen om het dorpshuis in stand 

te houden. Zorgen voor halte en openbaar vervoer door Schore. Uitvoering 

geven aan een dorpsvisie die gedragen word door de bevolking. Ook zullen 

wij ons blijven inzetten voor betaalbare woningbouw, start grondprijs vanaf 

140.00. 

ChristenUnie: Leefbaarheid in Schore is te borgen als de inwoners actief 

samenwerken om elkaar te ontmoeten en elkaar als dorpsbewoners 

bijvoorbeeld hulp bieden bij alledaagse dingen. Dan floreert een dorp! We 

zijn daarom erg benieuwd naar de input vanuit de dorpsvisie! Laten het niet 

steeds dezelfde mensen zijn die zich inzetten voor Schore! 

VVD: Wij willen ons inzetten voor behoud van het Dorpshuis waar alle 

inwoners gebruik van kunnen blijven maken. Wij zijn dan ook zeer benieuwd 

naar de dorpsvisie en de bijbehorende uitvoeringsagenda waarin de inwoners 

zelf aangegeven hoe zij dit zien en wat hiervoor nodig is. Wij vinden dat de 

kleinere kernen leefbaar moeten blijven voor hun inwoners. 

PvdA: De PvdA Kapelle meent dat Schore geen slaapdorp mag worden en 

hecht aan goede voorzieningen. De PvdA denkt aan een voorziening in de 

vorm van een dorpshuis voor het verenigingsleven. Maar ook hecht de PvdA 

eraan dat de verkeerveiligheid naar Schore is gegarandeerd en dat er mooie 

wandelroutes rondom Schore zijn. 

D66: D66 Kapelle vindt kwaliteit en bereikbaarheid van voorzieningen van 

groot belang voor de leefbaarheid. Essentieel is burgers nauw te betrekken bij 

beslissingen welke voorzieningen hoe behouden moeten blijven, afhankelijk 

van nut, financiële ruimte en draagvlak inwoners. Beter openbaar vervoer kan 

hierbij helpen, zeker voor voorzieningen die beter centraal geboden worden. 



Ook samenwerking met omliggende gemeenten en eigen initiatief is 

belangrijk.  

SGP: Er is op dit moment een mooie voorziening in Schore voor verschillende 

doelgroepen die een vorm van hulp of dagbesteding nodig hebben. De 

zorgboerderij ‘Rust na Onrust’ is bezig een prominente plaats te verwerven.. 

De exploitant probeert ook dorpsbewoners zoveel mogelijk erbij te betrekken. 

Dit moeten we koesteren en zo nodig faciliteren. Ook hecht de SGP aan het 

dorpshuis. 

CDA: Het CDA vindt dat in alle kernen het van belang is dat er een locatie is 

waar de inwoners elkaar kunnen treffen. Een locatie waar culturele en muzikale 

activiteiten kunnen plaatsvinden. Een plek waar ook ruimte is voor de jeugd 

om zichzelf te zijn en zelf invulling kunnen geven aan hun vrije tijd. Een 

dorpshuis is onmisbaar vindt het CDA.  



Vraag 2: Google eens op de woorden ‘kloof politiek burger’ en er 

verschijnt binnen 0,26 seconden een overzicht van ongeveer 316.000 

resultaten… Op welke manier zorgt jullie partij voor binding en 

wederzijdse communicatie met de inwoners van Schore? (antwoord 

van maximaal 30 woorden) 

Gemeentebelang: Regulier overleg met de werkgroep Schore. Instellen van 

kwartaal overleg in Schore. Hier zijn dan inwoners, college en raadsleden 

welkom om informatie uit te wisselen. 

ChristenUnie: Voor een direct contact met Schore zorgen wij door ons 

Twitteraccount. Dat werkt erg effectief! En in de nieuwe raadsperiode wordt 

Schorenaar Erik Breedveld ons tweede beëdigd steunfractielid! 

VVD: Schore is een kern met betrokken inwoners, de dorpsraad is heel actief 

en wij willen graag ondersteuning bieden waar mogelijk. 

PvdA: Schorenaren kunnen altijd met ons contact opnemen als er iets speelt 

en wij komen graag langs om met de Schorenaren over allerlei onderwerpen 

van gedachten te wisselen. 

D66: D66 Kapelle wil regelmatig overleg met de Dorpsraad Schore, en 

laagdrempelig contact met inwoners opzetten, zowel online als via persoonlijk 

contact. Gemeente en inwoners maken samen de "doe-democratie"! 

SGP: Het gemeentebestuur zoekt actief contact met de samenleving, luistert 

naar gevoelens en argumenten. Dit staat letterlijk ons verkiezingsprogramma. 

Daarnaast is de SGP altijd te benaderen via mail/telefoon (https://

kapelle.sgp.nl). 



CDA: Het CDA zal contact blijven houden met o.a. de dorpsraad in Schore die 

na de dorpsvisie invulling zal kunnen blijven geven aan de verbindende rol 

zowel binnen als vanuit Schore.  

Vraag 3: We kiezen voor de komende 4 jaar onze gemeenteraad. Het 

effect van de besluiten die de gemeenteraad neemt strekt vaak 

verder dan die termijn van 4 jaar. Als we 10 jaar in de toekomst 

kijken: wat is er veranderd of juist gelijk gebleven in Schore en welk 

aandeel heeft jullie partij hierin gehad? (antwoord van maximaal 50 

woorden) 

Gemeentebelang: Als er in de komende 10 jaar geen gemeentelijke 

herindeling heeft plaats gevonden dan zal Schore nauwelijks zijn gegroeid in 

aantallen bewoners maar Gemeentebelang zal zich in blijven zetten voor 

behoud van voorzieningen zoals Dorpshuis, openbaar vervoer door Schore en 

passende woningbouw. 

ChristenUnie: In de toekomst kijken valt niet mee.. Wij hebben wel beeld bij 

de ‘eigenheid’ van Schore en de Schorenaren. En, denk je niet over je 

toekomst na, dan heb je er geen.. We roepen jullie dus op om actief mee te 

denken. Daar kun je dus zelf iets aan doen!  

VVD: Wij zouden graag zien dat Schore over 10 jaar een bloeiende dorpskern 

is en dat de betrokkenheid onderling nog steeds goed is, als wij daaraan bij 

kunnen dragen zullen wij ons steentje bijdragen daar waar dit mogelijk en 

verantwoord is. 



PvdA: Over tien jaar is Schore een levendige dorpsgemeenschap, waar 

iedereen van jong tot oud goed kan wonen en leven. Er is een 

multifunctionele accommodatie waarin een aantal voorzieningen bij elkaar zijn 

gebracht, bijvoorbeeld een eetgelegenheid, welzijnsvoorzieningen (een 

fysiotherapeut een afhaalpunt voor boeken en medicijnen) en zalen voor het 

verenigingsleven.  

D66: D66 wil dat jullie over 10 jaar zeggen dat jullie meer invloed hebben op 

wat belangrijk is voor Schore, en op wat veranderd is. En dat zowel jullie 

sociale samenhang, als jullie betrokkenheid bij naastliggende dorpen 

verbeterd is. D66 zal inzetten op betrekken van, en luisteren naar inwoners.  

SGP: Schore heeft (bijna) een dorpsvisie. De SGP zal aan de hand van deze 

visie meedenken en meewerken aan een concrete actielijst om de 

leefbaarheid van Schore, waar nodig, te bevorderen en in stand te houden.  

CDA: Als het aan het CDA ligt, is de saamhorigheid binnen Schore verder 

versterkt. Is er een groep mantelzorgers, de één actiever dan de ander, die 

ogen en oren zijn om daar waar nood is dit dan wel te signaleren en te zorgen 

voor professionele hulp dan wel zelf elkaar ondersteunen.  



En de winnaar is… oplossing en winnaar  

Oplossing volwassenen puzzel - zoek de zelfde 

In de vorige dorpskrant stond een 

puzzeltje waarin dezelfde winterfiguurtjes 

gezocht moesten worden. Heb je ze 

allemaal kunnen vinden? 

Elders in deze dorpskrant staat weer een 

nieuwe puzzel. Iedereen kan de 

oplossing inzenden en kans maken op 

een leuk prijsje. 

Winnaar kerst-knutsel 

Om de kerstmarkt nog eens extra gezellig te 

maken, stond er in de vorige dorpskrant een 

kerst-knutselplaat, die kinderen konden 

versieren. Er was helaas maar één inzending, 

maar wel een héle mooie!! Kevin heeft zijn 

uiterste best gedaan om er een echt kunstwerk 

van te maken. En dat is bijzonder goed gelukt! 

Dus, enige inzender of niet, Kevin heeft zijn prijs 

dik verdiend!! 

Kevin Dorrepaal (4 jaar) won een leuke luister-cd 

over het visje Nemo.  



Nieuws van de dorpsraad 

Toekomstvisie & Dorpshuis Schore 

De toekomstvisie van Schore gaat de laatste fase in! 

Het concept is besproken met de groep Schoorse 

visionairs en wordt nog een laatste maal rondgestuurd om de puntjes op de i 

te krijgen. Alle verzamelde waardevolle informatie wordt verwerkt in een 

rapport: de uiteindelijke toekomstvisie. Voordat het zover is, willen we ook 

meer duidelijkheid hebben over het dorpshuis. Ook daar wordt vooruitgang 

geboekt! Een aantal leden van het Schoorse verenigingsleven hebben hun 

hoofden bij elkaar gestoken en concrete plannen gemaakt. De besprekingen 

met de gemeente lopen. Optisport blijft nog even nog uitbater van het 

dorpshuis, maar een lange termijn oplossing is in zicht. Als dorpsraad zouden 

we graag in het voorjaar onze plannen aan alle geïnteresseerden presenteren, 

dus we werken nog even hard door.  

 

Gemeenteraadsverkiezingen 

De strijd is weer losgebarsten en de verschillende partijen in de gemeente 

Kapelle weten Schore dit jaar goed te vinden. Als dorpsraad hebben we de 

afgelopen jaren hard gewerkt om Schore beter op de kaart te krijgen, ook bij 

de gemeente. Voor deze verkiezingen hebben we bij alle partijen aandacht 

gevraagd voor de toekomstvisie die op handen is en dat we de gemeente 

nodig zullen hebben bij onze uitvoeringsplannen. We blijven aandacht vragen 

voor Schoorse zaken!  

HET verkiezingsdebat van de gemeente Kapelle, mis het niet! Kom op 

maandagavond 19 maart om 19.30 uur naar de Vroone en bepaal zelf welke 

partij uw stem verdient.  

 

Blijf op de hoogte! 

Volg ons op Facebook, Twitter en Instagram. En kijk ook eens op onze 

vernieuwde website www.hartvoorschore.nl Tussen het andere werk door zijn 

we deze aan het aanvullen en verbeteren. Daar kunt u ook de resultaten van 

de Schoorse enquête vinden bij het kopje “Downloads”. Valt u iets op of heeft 

u vragen? Laat het ons weten! 



Vragen over Schore aan de fracties deel 2 van 2 

Vraag 4: Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen hebben de 

inwoners van de gemeente Kapelle 7 partijen waaruit ze kunnen 

kiezen. Waarom doet een Schorenaar er verstandig aan juist op jullie 

partij te stemmen? (antwoord van maximaal 40 woorden) 

Gemeentebelang: Gemeentebelang bekijkt situaties vanuit de belangen van 

de inwoners. Gemeentebelang was de enigste partij voor openhouden school. 

Er werd beloofd om samen met werkgroep een dorpsvisie op te stellen. Deze 

moet snel worden vastgesteld, financiën mogen hier niet leidend zijn. 

ChristenUnie: ChristenUnie Kapelle is dichtbij, benaderbaar en luistert! 

Schorenaren mogen zich vertegenwoordigd weten in de persoon van Erik 

Breedveld, ons beëdigd steunfractielid in de nieuwe raadsperiode. We roepen 

jullie dan ook op om van zijn inzet en betrokkenheid gebruik te maken! 

VVD: Wij zijn duidelijk en transparant in onze communicatie richting inwoners. 

We doen geen beloftes die we niet na kunnen komen. We zeggen wat we 

doen en doen wat we zeggen. 



PvdA: De PvdA Kapelle gaat zich de komende vier jaar inzetten voor goede 

voorzieningen voor Schore en heeft daarbij de steun van de Schorenaren heel 

hard nodig. 

D66: Stem op D66 als je vindt dat er meer gedaan moet worden aan 

duurzaamheid en een gezonde leefomgeving, als je vindt dat inwoners meer 

invloed en betrokkenheid moeten krijgen, en iedereen gelijke kansen moet 

krijgen ongeacht afkomst, religie of levensinstelling. 

SGP: De zwakkere moeten vanuit de Bijbelse naastenliefde zorg en 

ondersteuning of zelfs bescherming ontvangen. Een stem op de SGP is een 

stem voor het gezin als veilige haven voor jongeren, een thuis voor 

volwassenen en een steunpilaar voor ouderen. 

CDA: Het CDA heeft vanuit haar grondbeginselen oog voor de medemens. 

Zeker wanneer die medemens ouder wordt en langer op zijn eigen stek blijft 

wonen is zorg voor elkaar belangrijk. Het CDA zal dat maximaal ondersteunen.  

Vraag 5: Ieder verkiezingsprogramma heeft meerdere speerpunten. 

Noem er eens één uit jullie programma die met name voor Schore 

interessant is? (antwoord van maximaal 20 woorden) 

Gemeentebelang: Dorpshuis in stand houden, eventueel alternatief beheer/

exploitatie als de huidige beheerder het niet lukt. En dat mag geld kosten. 

ChristenUnie: Voor ChristenUnie Kapelle geldt: ‘Iedereen doet mee!’ Lees 

maar na: www.kapelle.christenunie.nl Check onze website! Doe je mee? 

VVD: Wij stimuleren initiatieven voor zorg op kleine schaal, zodat ouderen zo 

lang mogelijk in hun eigen kern kunnen blijven wonen. 



PvdA: De PvdA Kapelle staat voor goede wandel- en fietsroutes in een mooie 

en groene omgeving. Dit past bij Schore. 

D66: D66 wil sterk inzetten op participatie, in samenspraak tussen 

Schorenaren en de gemeente beslissen wat er in Schore moet veranderen. 

SGP: Een prettige Schoorse samenleving staat hoog in ons vaandel, daarom 

heeft de SGP oog voor ‘kleine ergernissen’ in de samenleving! 

CDA: Jongeren en jonge gezinnen moeten blijven wonen in de kernen. 

Geschikte woonruimte, goedkopere huur en koop zullen beschikbaar moeten 

zijn.  

Vraag 6: Nog iets anders dat jullie aan de inwoners van Schore willen 

meegeven? (antwoord van maximaal 10 woorden) 

Gemeentebelang: Gemeentebelang denkt eerst aan de leefbaarheid dan aan 

de centen. 

ChristenUnie: Ongevraagd stemadvies: 21 maart, ChristenUnie Kapelle, 

nummer 5, Erik Breedveld! 

VVD: Alleen doeners maken dingen echt beter!! 

PvdA: Sluit Schore in je hart en kom ervoor op! 

D66: Bravo voor jullie enthousiasme, sociale samenhang en positieve 

instelling! 

SGP: Stem SGP voor een (ge)zinvolle samenleving! 

CDA: De eigenheid van Schore is om trots op te zijn. 



En de winnaar is… 13 jaar en heel veel ouder 

Reclamezin voor Schore 

Van sommige slagzinnen weten we het zo, voor andere moeten we misschien 

even graven. Waar horen onderstaande slagzinnen bij? Puzzel opgelost? Dan 

vormen de beginletters (in de vetgedrukte vakjes) 3 woorden. Gebruik deze 3 

woorden bij het maken van een leuke reclamezin voor Schore. Degene die 

alles goed heeft ingevuld en de beste slagzin voor Schore bedenkt 

(beoordeling door onafhankelijke jury), wint een leuke prijs! 

naam:        leeftijd: 

adres:        telefoon: 

reclamezin voor Schore: 

Wil je kans maken op een prijs? Vul deze bladzijde in (kopie maken mag) en 

zorg dat jouw inzending uiterlijk vrijdag 1 juni binnen is bij de redactie via 

dorpskrant@hartvoorschore.nl of in de bus op Boomweidelaan 69. Succes!

Ik ben toch niet gek! M E D I A M A R K T

Wast door en door schoon

Wir Leben Autos

Aandacht maakt alles mooier

Stilt de stevige trek

Vier uur ??? Dat zouden meer mensen moeten doen! — —

Heerlijk, helder, ???

The future is bright, the future is ???

Komt wel goed, schatje…

Stop een tijger in je tank

Alleen als 'ie ijs- en ijskoud is

Hamsteren!!! —

gebruik ieder hokje



Weet je nog, toen? 

Nico van der Meer stuurde ons dit mooie terugblikje. Inzendingen met 

verhalen over Schore zijn altijd van harte welkom. 

Nico: Op de oude verkeerspost Hansweert waar ik mijn werk had, kreeg je 

vaak dezelfde 

Scheldevaarders aan de 

lijn en ging je op den 

duur stemmen herkennen 

van loodsen en schippers 

die regelmatig de rivier 

op en af voeren. Zo ook 

die specifieke, heldere 

stem van die Vlaamse 

loods Stan, die zich, altijd 

even opgewekt meldde 

als hij ons blokgebied 

binnen voer of verliet. 

Tijdens een uitwisseling op het Zandvlietsluizencomplex trof ik ook Stan. We 

raakten aan de praat en hij nodigde mij uit om, “bij gelegenheid“ met hem 

eens mee te varen van of naar Antwerpen. Er kwam een dag dat ik vrij was en 

Stan mij belde en vroeg me naar Vlissingen te komen om met hem mee te 

varen met een groot containerschip. Hoewel ik zelf voorheen vele reizen over 

de Zeeuwse wateren had gemaakt met een flinke binnenvaartgastanker was 

dit geweldig imposant, zo’n 35 meter hoog boven het Scheldewater! Het was 

glashelder weer toen we van de rede vertrokken en onderweg kon ik 

warempel af en toe ook de Oosterschelde zien! 

Stan had mij gevraagd waar ik woonde en ik had geantwoord  “In Schore” 

maar van die plaats had Stan geen idee waar die dan wel liggen moest…. 

Enfin, we voeren op een bepaald moment op het traject tussen Terneuzen en 

Hansweert en zaten keurig in de lichtenlijn van Schore, het hoge licht dat bij 

de kippenfarm van Jansen staat. (Het lage licht staat op de dijk aan de 

Westerschelde). Ik vroeg zo langs mijn neus weg, “Hoe heet deze 

lichtenlijn?”en Stan antwoordde prompt, “O, da’s de lichtenlijn van Schore!”. 

1985 - De (bijna voltallige) bemanning van de verkeerspost 

Hansweert op “De Punt” bij Amos, met Nico helemaal links.



“Nou daar woon ik dus !” zei ik 

en gelijk viel de frank bij Stan. 

Er kwam een dag dat Stan 10 

jaar in het Vlaamse loodsencorps 

zat en dat moest gevierd worden 

! Ook ik werd uitgenodigd naar 

St Anneke te komen (Antwerpen 

linkeroever). Het werd een 

uitbundig feest tussen al zijn 

collega’s! Aan het hoofd van de 

lange tafel stonden drie stoelen, 

voor Stan en zijn vrouw Marieke 

en tot mijn grote schrik werd ik 

uitgenodigd op die derde stoel 

plaats te nemen ! Ik was er beduusd en verlegen van… Kortom, op het laatste 

moment miste ik wel de laatste boot van Perkpolder en moest ik helemaal 

omrijden over Antwerpen. Ik denk er nog wel eens met genoegen aan terug 

aan dat onderonsje in St.Anneke, aan Stan. 





dorpskrant@hartvoorschore.nl 

DORPSKRANT 

SCHORE
Mogelijke nieuwe rubriek in dorpskrant: Schore vraagt? Gemeente antwoordt! 

Commissaris van de koning, Han Polman, heeft tijdens zijn bezoek aan Schore een 

suggestie gedaan voor een nieuwe rubriek in de dorpskrant. Zijn idee is door de 

wethouders van de gemeente Kapelle positief ontvangen. Zij hebben alvast hun 

medewerking toegezegd. 

Het idee is 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. 
- De dorpskrant 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. 

Deze mini-poll is om te bepalen of er draagvlak is voor deze nieuwe rubriek. Achter 

antwoorden aangaan heeft namelijk alleen zin als er vanuit de dorpsbewoners 

vragen zullen komen. Geen vragen? Geen rubriek! 

Hoe meer mensen de poll beantwoorden, hoe beter beeld er ontstaat of er al dan 

geen interesse is. Dus ook als het antwoord op onderstaande stellingen ‘nee’ is, 

horen we dat graag!  

Stellingen 

1. Ik denk dat dit een interessante rubriek zou kunnen zijn.   ja 

 nee 

2. Ik heb één of meerdere vragen die ik in deze rubriek   ja 

 zou willen stellen.          nee 

Je kunt het formulier on-line invullen op de site www.hartvoorschore.nl onder het 

kopje dorpskrant, of dit formulier in de bus doen op Boomweidelaan 69. 

Alvast bedankt voor de medewerking!



Schoremorries 

Terugblik disco 

Op verzoek van en in samenwerking met 

jeugdwerk Hansweert hebben we 

vrijdagavond  2 maart een disco georganiseerd. Tussen 19:00 en 21:30 

werden de rolluiken van de jeugdsoos in Hansweert gesloten en gingen de 

discolampen aan. Kinderen waren deze avond zelf de DJ en kozen op de 

computer hun favoriete muziek. Er werd flink geswingd op o.a. Roar van Katy 

Perry en Turn Up the Speakers van 

Afro Jack & Martin Garrix. Om af en 

toe even op adem te komen van al 

dat gedans, kon er ook tafelvoetbal 

gespeeld worden. Het was een hele 

leuke avond! 

Op de planning 

De agenda voor de rest van het jaar ziet er vooralsnog zo uit: 

woensdag 4 april  bingo 

woensdag 13 juni  buitenspeelmiddag 

zaterdag 27 oktober  Halloween 

zaterdag 24 november Sinterklaasintocht



En de winnaar is… 4 tot en met 7 jaar  

Paas-kleur/knutselplaat 

Kun jij van deze gewone witte eieren de allermooiste PAAS-eieren maken? 

naam:        leeftijd: 

adres:        telefoon: 

Wil je kans maken op een prijs? Zorg dan dat jouw inzending uiterlijk vrijdag 

1 juni binnen is bij de redactie (ingescand) via dorpskrant@hartvoorschore.nl 

of in de bus op Boomweidelaan 69. Succes!





Iets minder alert Schore 

In de !ALERT|Schore app zitten op het moment van schrijven 103 personen. Bij 

situaties waarbij de politie gealarmeerd is, kan er een melding in deze app-

groep worden gedaan, zodat iedereen op de hoogte is en eventueel 

passende maatregelen kan nemen en/of nuttige informatie kan delen. Anders 

dan in sommige andere plaatsen, wordt in Schore onze !ALERT|-groep over 

het algemeen gebruikt waarvoor het bedoeld is. 

Neemt niet weg dat er soms meldingen zijn die geen aanleiding zijn tot het 

bellen van 112, maar waarbij wél hulp of info van dorpsbewoners gevraagd 

wordt. Roy van der Maas heeft hiervoor de ‘iets-minder-alert-Schore’-app in 

het leven geroepen. Ook deze groep is niet bedoeld voor onzinnige prietpraat 

maar kan wél gebruikt worden om mededelingen te doen die voor een 

grotere groep van belang kunnen zijn, of waarbij hulp 

gevraagd wordt van de deelnemers. 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… 

Dat soort zaken.  

De iets-minder-alert-Schore’-groep heeft nu nog maar 50 deelnemers en het 

zou heel fijn zijn als veel mensen zich aanmelden. Hoe meer deelnemers, hoe 

effectiever! Je hoeft niet bang te zijn dat je WhatsApp overspoelt wordt met 

onzin: In een maand tijd zijn er slechts 3 berichten geplaatst, die allemaal 

zinvol waren. 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: 

Heb je eerst nog een vraag? Stuur dan even een mailtje 

naar dorpskrant@hartvoorschore.nl







En de winnaar is… 8 tot en met 12 jaar  

Vreemde geschriften 

Er zijn vreemde geschriften gevonden in Schore. Kun jij helpen ze te vertalen? 

zaaggolf

jas

hand

vuist

mixer

python

wolk

schip

boom

Misschien kunnen de plaatjes je helpen om de tekst hierboven te ontcijferen?

naam:        leeftijd: 

adres:        telefoon: 

Wil je kans maken op een prijs? Zorg dan dat jouw oplossing uiterlijk vrijdag 

1 juni binnen is bij de redactie via dorpskrant@hartvoorschore.nl of in de bus 

op Boomweidelaan 69. Succes!

e e n  — -  t r a m p o l i n e  — -  i n  — -  d e

g y m z a a l  — -  i s  — -  l e u k



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!  

Overleden 

Op vrijdag 2 februari is Johanna Francina Potter-Boogert overleden. Jopie 

woonde aan de Steenweg 19 en is 76 jaar geworden. Correspondentieadres: 

Fam. Potter, Boomweidelaan 46. 

tekening gemaakt door 

Redouane Ayyar - 6 jaar

tekening gemaakt door 

Naomi Geers - 9 jaar



Wordt verwacht: De bewogen dagen van Schore 

Feuilleton over Schore door Bas Chamuleau 

Een poosje geleden vroeg Sebas Chamuleau namens de dorpsraad aan zijn 

vader Bas ‘een stukje’ te schrijven over de geschiedenis van Schore voor in de 

dorpskrant. Niet geheel toevallig aan zijn vader, want 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. Aan dijkenonderzoek liggen historische onderzoeken ten 

grondslag en zodoende heeft Bas ook veel algemene kennis over de 

geschiedenis van Zeeland. 

Op speciaal verzoek is Bas dus in de geschiedenis van Schore gedoken om 

daar een artikel over te schrijven. Van het één kwam het ander en er ontstond, 

stukje bij beetje, een uitgebreid historisch overzicht. Ik kreeg het stuk voor in 

de dorpskrant op de mail, samen met de inhoudsopgave waar de andere 

hoofdstukken in genoemd werden. Ik vond het zonde om slechts één 

hoofdstuk te gebruiken en zocht dus contact met Bas met de vraag of ik het 

hele document, als een soort feuilleton, zou mogen plaatsen in de dorpskrant. 

Er moet nog wat geschaafd en geschreven worden, maar Bas ziet het zitten 

om zijn werk met ons te delen. We gaan lezen over de bodem en bedijkingen, 

de landbouw, de bewoners, het Cisterciënzerklooster St. Bernhard, de 

veldwachter, het kanaal, het bestuur en nog veel meer. Kortom: vanaf editie 

2018-2 wordt het feuilleton ‘De bewogen dagen van Schore’ een vast 

onderdeel in onze dorpskrant. 
(tekst: Xandra van der Knaap)



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 8 juni 2018




