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speciale ‘Eendracht In Beweging
weken’. 4 keer per jaar staat 1 van 

keer het thema ‘Ontwikkeling’. 

meedoen aan de wedstrijd ‘Wie bouwt de hoogste toren’. Ouders 



Van de redactie 

Het gras bij de buren is altijd groener. Toen ik, vlak voor we met vakantie gingen, 
naar onze tuin keek bedacht ik dat het waarschijnlijk waar is. Ik hoopte het althans 
van harte voor ze, want ons grasveldje was veranderd in een versleten tapijtje van 
verschoten geel en onbestemd bruin. De zon had er flink op staan branden en wij 
hadden, i.v.m. de waterschaarste, niet gesproeid. Tjonge, wat is het héét geweest 
deze zomer!  

Hopelijk blijft het nu ook nog even lekker weer, zodat de kinderen fijn buiten kunnen 
spelen op hun lievelingsplek in Schore. In deze dorpskrant vertellen ze met 
tekeningen en verhaaltjes welke plekken dat zijn. Helaas stond niet overal een naam 
op, en kan ik geen kleuren printen in de dorpskrant, maar voor alle kinderen die iets 
moois hebben ingeleverd: dank jullie wel! 

Nu ik het toch over de Schoorse kinderen heb: kijk ook even naar het oproepje van 
de Schoremorries. De organisatie is op zoek naar één of meer nieuwe vrijwilligers. 
En dat gezegd hebbende… Ook de SHM doet alvast een oproep voor vrijwilligers 
voor volgend jaar. En mocht je (ook) ergens anders een handje willen helpen: de 
dorpsraad doet een algemene oproep voor vrijwilligers en heeft een overzichtje 
gemaakt van de verenigingen en stichtingen in Schore. Ook als je nog niet zeker 
weet of iets bij je past / of je iets kunt toevoegen: neem gewoon eens vrijblijvend 
contact op. Soms is een vereniging al met een paar uurtjes extra hulp enorm 
geholpen. En het is leuk om te doen bovendien! 

Voor het ‘redactionele stuk’ ben ik in gesprek gegaan met Leo de Jonge van 
Veiligheidsregio Zeeland. Samen hebben we gekeken naar waar je in je woning het 
best melders kunt plaatsen, om bij een woningbrand een zo groot mogelijke kans te 
hebben veilig te kunnen vluchten. 

Verder in deze dorpskrant deel 2 van De bewogen dagen van Schore, een nieuwe 
vraag (en antwoord) in de rubriek Schore vraagt? Gemeente antwoordt!, een 
uitgebreide editie van Dorpsgenoten en nog veel meer. Ik wens iedereen veel 
leesplezier! 

Vriendelijke groet, 

Xandra van der Knaap 

Op de voorkant: Djani geeft zijn pasgeboren broertje Jayce een liefdevol kusje







De bewogen dagen van Schore - deel 2 
door Bas Chamuleau 

De strijd om het land is begonnen 
De bevolking op Zuid-Beveland nam vanaf de 10e eeuw gestaag toe 
waardoor ook de behoefte aan goede landbouwgrond toenam. De akkers 
rond de houten woningen van de veeboeren werden voorzien van sloten en 
aardenwallen. 

Met de uitbreiding van de akkers op de hoger gelegen en zoete kreekruggen 
werden de grondwallen rond de nederzettingen langzamerhand 
aaneengesloten. Door samenwerking tussen lokale bestuurders, 
ambachtsheren en de graaf van Holland en Zeeland werden de grondwallen, 
de voorgangers van onze dijken, op elkaar aangesloten. 

Omstreeks de 12e eeuw werd zodoende een groot deel van het eiland Zuid-
Beveland omsloten door een ringdijk. Het zeewater werd daardoor 
buitengesloten waardoor de landbouwakkers konden worden uitgebreid naar 
de lagere gelegen gronden. Door het uitblijven van de getijden binnen de 
polders werd hier geen slib meer op het land afgezet waardoor het landniveau 
niet meer hoger werd.  

Het overtollig binnenwater in de polder werd door het graven van sloten en 
aanbrengen van sluizen in de “zeedijken” afgevoerd. Door de “snelle” afvoer 
van het regenwater via sloten en sluizen ging de klei en daaronder het veen 
inklinken. Het landniveau kwam hierdoor steeds lager te liggen. 

Het land buiten de dijken groeide wel aan omdat hier nog slibafzettingen uit 
het zeewater kon plaatsvinden. Het duurde niet lang voordat ook dit 
vruchtbare land (schor) met dijken werd omringd. Er werden nieuwe polders 
aangelegd waardoor het oppervlak van het bedijkte land in de loop van de 
tijd toenam. 

In de bodem bevond zich nog het veen dat eertijds was overstroomd. 
Het veen diende als brandstof in het verder vrijwel boomloze land van 



Zeeland. Daarnaast werd het vooraf geëxploiteerd voor de groeiende 
zoutindustrie. Uit het zoute veen werd het zout gedestilleerd. Zout 
was geld waard (de woorden “soldij” en “salaris” zijn er van afgeleid) 
omdat het zeer geschikt was voor het conserveren van voedsel. 

Doordat het veen werd weggehaald uit de bodem (moerneren genoemd), 
kwam het land veel lager te liggen. Ook de vruchtbare klei werd met het 
moerneren volledig vergraven, waardoor het land niet meer geschikt was voor 
de landbouw, zoals de Yersekemoer en het weidegebied aan de 
Maartenbroersweg. 

Lange tijd werd het veen uit de bodem, vanonder het schor, buiten de 
zeedijken gehaald. Dat bracht het zeewater dichter naar de dijken toe, die 
daarmee in gevaar kwamen. Ook het land rond Schore werd gemoerneerd. 
Hiermee gingen niet alleen vruchtbare landbouwgronden verloren maar kwam 
ook het grondniveau mogelijk 1 meter lager te liggen. Op sommige plaatsen 
in Schore ligt dit nu 1,2 meter onder NAP. Daardoor is het gevaar van 
overstroming van Schore sterk toegenomen. In de loop van de eeuwen 
moesten dijken steeds worden aangepast en met grote inzet worden 
onderhouden. 
Recente dijkverzwaringswerken en toekomstige dijkversterkingswerken zijn 
nog het gevolg van de moernering in 
het verleden, waarbij het landniveau 
onder het zeeniveau kwam te liggen. 
Bij graafwerkzaamheden in 2016 in 
de omgeving van de Steenweg en 
de Eeweg, waren de 
moerneringsputten duidelijk in de 
bodem waar te nemen. 

Door het toenemen van de 
bedijkingen tijdens de 
Middeleeuwen was er steeds minder 
ruimte voor het zeewater in de grote getijdengeulen zoals de Honte 
(Westerschelde) en (Ooster-)Schelde. De vloedhoogte nam daardoor steeds 
verder toe terwijl de geulen zich verdiepte door uitschuren van de bodem. 

moernering Steenweg



Hier kwam nog bij dat de dijken, die waren aangelegd om de polders en haar 
bewoners te beschermen tegen overstromingen, tijdens de 15e en 16e eeuw 
slecht werden onderhouden. Dijken zakten in en dijkbekleding werd niet tijdig 
hersteld. Als gevolg van dit alles werd Zeeland vanaf de 14e eeuw geteisterd 
door grote overstromingen. 

Ook in oost Zuid-Beveland was de situatie in de 16e eeuw niet best. De 
zeedijk kon het watergeweld tijdens de storm van 1530 niet keren. Dit was 
waarschijnlijk de enige keer dat Schore is ondergelopen als gevolg van een 
dijkbreuk tijdens een storm. Met heel west en oost Zuid-Beveland stond ook 
Schore in die tijd onder water. 

De kreekrug van Schore 
We gaan in gedachten even terug naar de tijd dat er nog geen dijken waren 
aangelegd. Het land staat dan nog onder invloed van de zee. Dit land lag voor 
een groot deel boven de normale vloedhoogte en werd doorkruist door vele 
getijdengeulen, ook wel kreken genoemd,  zoals we die nu nog kunnen zien in 
het land van Saaftinge. 



Een kreekrug is een door het zeewater met zand opgevulde getijdengeul. 
Kreekruggen zijn dus ontstaan in het oorspronkelijk onbedijkte 
schorlandschap. Het veen in de bodem is door de geulstroom weggeschuurd. 
De opvulling van de geul met zand klinkt na de aanleg van de dijken maar 
weinig in. Terwijl de kleigrond ernaast door de ontwatering veel is 
ingeklonken. Dit werd dan nog eens versterkt doordat op veel plaatsen het 
veen (onder de klei) uit de bodem is weggehaald. De geulopvullingen steken 
daardoor als ruggen boven de kleigronden uit.  

Bodemkundige Van der Meer heeft bij de bodemkartering (beschrijven van de 
bodemsamenstelling) begin jaren 50 van de vorige eeuw westelijk van Schore 
een opgeslibde brede kreek vastgesteld. Deze zou na de bedijking zijn 
gevormd als gevolg van een dijkbreuk. De Eeweg loopt door de bedding van 
deze kreek. 

Bij het graven van een nieuwe watergang in 2016 is gebleken dat de 
opgevulde kreek onder de Eeweg, die aan weerszijden een kreekrug heeft 
gevormd, een oudere geulopvulling is uit de tijd dat er nog geen dijken 
waren, dus van voor het jaar 1000.  

Aangezien de Westerschelde zich pas vanaf die tijd zich hier heeft ontwikkeld, 
mogen we ervan uitgaan dat de geulopvulling hiermee samenhangt. 

De toenemende invloed van de Westerschelde en de zandige bodem van de 
geulopvulling (die gemakkelijk wegspoelde), kan dat een dijkbreuk tot gevolg 
hebben gehad. Het is dan ook 
niet uitgesloten dat op de 
plaats van de kreekopvulling 
ooit een dijkbreuk heeft 
plaatsgevonden. In 1530 is er 
in de omgeving van Schore 
een dijkbreuk geweest, maar 
de precieze locatie is 
onbekend.  

kreekrug Eeweg



De kreekruggen langs de Eeweg zijn nog in het landschap te herkennen. 
Langs de Frisostraat en Eeweg is nog de geringe verhoging van de kreekrug 
te zien. Ook langs de Steenweg en Maartenbroersweg in de omgeving van de 
boerderij Westdorp zijn de hoogteverschillen nog goed te zien. Ten zuiden 
van de Maartenbroersweg zien we ook wat oude holle-bollige weilanden. 
Deze zijn ontstaan door het weggraven van het veen vanonder de kleilaag. 

Vanaf de 10e eeuw ontstonden woningconcentraties op de kreekruggen. Dat 
was de eerste aanzet tot de 
vorming van de dorpen zoals we 
ze nu nog kennen. De woningen 
werden op huisterpen 
(woonhoogten) gebouwd. Door 
het toenemende aantal 
woningen groeiden de 
huisterpen aaneen tot een 
dorpsterp, zoals de dorpskern 
van Schore. De meeste dorpen 
ontstonden op kruisingen van 
doorgaande wegen, wat met Schore ook het geval was. 
Wegen die op de kreekruggen liepen waren van levensbelang voor 
communicatie en transport. 

Zoals we hierboven zagen ligt er onder het dorp Schore een kreekrug. Nog 
voordat er dijken waren aangelegd, is hierop de eerste bewoning ontstaan. 
Niet alleen omdat een kreekrug hoger lag maar ook vanwege de zandige 
grond. Deze zandige grond was vruchtbaar en makkelijk te bewerken. 
Bovendien eerder zoet dan de lager gelegen kleigrond. En van levens belang 
was de beschikbaarheid van zoetwater in de kreekrug.  

Als we naar het centrum van Schore rijden zien we dat het Nieuwe Kerkplein 
hoger ligt dat de rest van de omgeving. De kreekrug waarop het dorp is 
aangelegd was niet zo hoog dat dit boven de hoogste vloeden uit stak. De 
eerste bewoners hebben daarom op de kreekrug extra verhogingen 
aangebracht waarop ze hun woning bouwden, zodat ze droog konden wonen 
ook bij stormvloed. Deze woonhoogten groeiden, door toenemend aantal 

holle-bolle weiland



woningen binnen de nederzetting, door het deponeren van afval, mest en slik 
aan elkaar vast waardoor de gehele kern van Schore tot een verhoging 
(dorpsterp) werd gevormd. 

Onder enkele boerderijen zijn de afzonderlijke woonhoogte uit de tijd van 
voor of kort na de aanleg 
van de eerste dijken zijn 
aangelegd nog te zien. 
Woonhoogten of huisterpen 
zijn nog te vinden onder de 
boerderijen Westdorp, 
Mariahoeve en Rust na 
Onrust. 

Wordt vervolgd… 
Het volgende deel gaat 
over de dijken rond Schore en het onderhoud 
hieraan. 

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. 

oplopende straten Schore





Nieuws van de dorpsraad 

Presentatie Toekomstvisie & Dorpshuis Schore 

Maandagavond 2 juli hebben we onder veel 
belangstelling de dorpsvisie door gepresenteerd, met als onderdeel de 
plannen voor het dorpshuis door werkgroep Dorpshuis. Marten Wiersma trad 
nogmaals op als gespreksleider. Als oud-gedeputeerde en 
ervaringsdeskundige vanuit zijn woonplaats ’s-Heerhendrikskinderen, wilde hij 
Schore helpen. Daarom was hij er bij de aftrap alweer 2 jaar geleden en bij de 
presentatie van de uiteindelijke dorpsvisie. Het is een flink proces geweest 
voor de dorpsraad. We zijn dan ook blij met alle hulp die we kunnen krijgen. 
De werkgroep dorpshuis heeft ontzettend veel gedaan en een prachtig plan 
gepresenteerd dat 
enthousiast ontvangen is. 
Alles is overzichtelijk 
opgenomen in het document 
dorpsvisie zodat u het rustig 
nalezen kunt. Dhr. Keurhorst, 
raadslid SGP nam het eerste 
exemplaar in ontvangst. 
Inmiddels heeft iedereen in 
Schore een dorpsvisie in huis. 

Hoe nu verder? 

De dorpsvisie en de plannen voor het dorpshuis worden dit najaar 
aangeboden aan de gemeenteraad. We zijn als dorpsraad nu volop in gesprek 
met de gemeente Kapelle. We werken een uitvoeringsplan uit en lobbyen om 
als Schore opgenomen te worden in de begroting van de gemeente van 2019. 
De werkgroep dorpshuis is bezig een stichting op te richten om het beheer 
van het dorpshuis straks goed te kunnen organiseren. En ja, daar kunnen we 
wel wat hulp bij gebruiken! Dus laat van je horen voor Schore en steek samen 
met ons de handen uit de mouwen. Vraag vrijblijvend meer informatie bij de 
Dorpsraad Schore dorpsraad@hartvoorschore.nl / de werkgroep Dorpshuis 
dorpshuis@hartvoorschore.nl of spreek ons aan!



Dorpsgenoten 

Er zijn afgelopen periode behoorlijk wat nieuwe mensen bijgekomen in 
Schore. We plaatsen het pas als we hier toestemming voor hebben en soms 
duurt het even voor we iemand hebben kunnen spreken. Dus sommige 
‘nieuwe’ bewoners wonen hier al weer een tijdje en anderen ontbreken nog in 
deze dorpskrant en staan er wellicht volgende keer in. 

Nieuwe bewoners 
In maart zijn vanuit Kruiningen Kenneth Nijsten (26) en Yvonne van Asselt 
(22) komen wonen aan de Boomweidelaan 36. Ze werken in ploegendienst 
bij Lamb Weston en in hun vrije tijd hebben ze hun handen vol aan hun 
dieren. Hun hond Tygo, kruising Stafford/Pitbull, is lief en erg enthousiast 
naar mensen toe maar speelt niet graag met andere honden. Verder zijn er 
nog 9 tamme ratten in huis en 2 gerbils. Yvonne heeft als hobby ringrijden 
en heeft 3 eigen paarden: Jolly, Jami en Anne. Kenneth sleutelt als hobby 
graag aan scooters.  
Aan de Steenweg 30 wonen Paul (53) en Bertina (51) Vermeulen met hun 
hond Brammetje (13). Zij zijn vanuit Fijnaart naar Schore gekomen in 
verband met Pauls werk in Middelburg. Hij werkt in de scheepvaart. Bertina 
werkt een paar dagen per week in een kledingwinkel. Ze zijn inmiddels 
helemaal gesetteld in Schore en wonen prima naar hun zin.  
Jean-Pierre van Ertvelde (22) en Naomi Maas (22) woonden in Hansweert 
voordat zij begin dit jaar het ‘topvisje’ aan de Steenweg 21 kochten. Naomi 
heeft paarden die zij nu aan huis kan houden. Met haar bedrijfje Nstables 
verhuurt zij hier ook paardenboxen. Daarnaast vindt ze het leuk om voor 
erbij paardrijles te geven aan volwassenen en kinderen. Jean-Pierre is 
vrachtwagenchauffeur. 
Michael Timmerman (24) is vanuit Yerseke komen wonen aan de 
Boomweidelaan 37. Hij heeft voor Schore gekozen omdat het een rustig 
dorpje is. Michael werkt als vrachtwagenchauffeur en levert aan de EMTE 
supermarkten. Zijn hond Boef (2) is een bakbeest van zo’n 65kg maar een 
echte allemansvriend die geen vlieg kwaad doet. 

Allen van harte welkom in Schore! 



Geboren 
Het gezin van Lennart en Veronique is uitgebreid met nog een jongetje: Jayce. 
Hij schittert samen met zijn grote broer Djani op de voorkant van deze 
dorpskrant.  

Peter en Willianne van den Berge hebben in juli een dochtertje gekregen: 
Hannah. Zij is geboren met een hartafwijking en hieraan al een keer 
geopereerd. Deze operatie is mislukt. Hannah ligt nog op de IC waar zij moet 
aansterken voor opnieuw een operatie. Het is onzekere tijd vol zorgen en we 
wensen Peter en Willianne dan ook heel veel sterkte! 
 



Dit is mijn favoriete plek in 
Schore. Ik kan er al mijn emoties 
kwijt. En ik speel er ook veel 
met mijn vrienden. Ik vind de 

schommels het leukst. Ik speel 
er ook met mijn buurjongetje 

Djani. Daarom is het mijn 
favoriete plek. (Carmen)
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CO? Lucht! - Brand? Vlucht!    (tekst: Xandra) 

Brandmelders 
Eigenlijk weten we het natuurlijk wel: die ene scheef opgehangen stoffige 
rookmelder in het trapgat (met mogelijk lege batterij) is redelijk zinloos, zo niet 
compleet nutteloos. Het is niet zo dat je écht denkt dat er bij jou nooit brand 
uit zal breken, want je wéét dat het ook jou kan gebeuren, maar op een of 
andere manier neem je toch geen actie. Af en toe zeg je tegen elkaar: “We 
moeten nog goede brandmelders hebben. En misschien hebben we ook CO-
melders nodig. Daar moeten we eens naar kijken.” Maar dat ‘eens’ blijft, laten 
we zeggen, vrij lang in het vat zitten. Althans, zo gaat dat bij ons thuis. 

Wakker worden! 
En dan zit je op een avond lekker te Netflixen en zie je een docu over een 
man die omkomt door CO-vergiftiging. Hij gaat slapen in een ruimte waar CO 
vrijkomt en wordt dus niet meer wakker. Je beseft: Wakker worden! Actie 
nemen! Kan ook jou gebeuren! Nou, niet helemaal natuurlijk, want wij hebben 
geen zwembad in de tuin waarvan het pomphuis onder het gastenverblijf is 
gebouwd, maar toch… De volgende dag ben ik me gaan verdiepen in wat er 
te koop is, wat je dan nodig hebt, waar je het moet ophangen… Het werd een 
beetje een bomen-bos verhaal. Terwijl het eigenlijk vrij simpel is, zo leerde ik 
tijdens het gesprek dat ik had met Leo de Jonge van Veiligheidsregio Zeeland. 

Onafhankelijke en duidelijke informatie 
Leo werkt voor de Veiligheidsregio Zeeland (en de brandweer) en houdt zich 
bezig met het informeren van burgers op het gebied van brandveilig leven. 
Dat is natuurlijk een heel breed begrip dat niet in een simpel verhaal is samen 
te vatten. Voor dit artikel heb ik me voornamelijk gericht op de plaatsing van 
CO- en rookmelders. 
Er is heel veel informatie te vinden (ook over wat je kunt doen om brand te 
voorkomen - stekkers eruit enzo) waarmee je zelf aan de slag kunt op de 
website https://www.zeelandveilig.nl/gevaren/brand. Als je vragen hebt dan 
kun je contact opnemen met Veiligheidsregio Zeeland door een mail sturen 
naar brandveiligleven@vrzeeland.nl of te bellen met 0118 - 421 100.





Verschil tussen rookmelder en CO-melder 
Rook zie je en ruik je. Een rookmelder is een instrument dat de rook in de 
ruimte ‘ziet’ en daarop een alarmsignaal afgeeft. CO (koolmonoxide) is een 
gas wat je niet ruikt, niet proeft en niet ziet. Een CO-melder is een instrument 
dat de CO-waarde in de ruimte meet en twee soorten signalen afgeeft: een 
alarm als de CO-waarde in de ruimte erg hoog is en een alarm als er 
gedurende een langere tijd een bepaalde hogere CO-waarde in de ruimte is. 

Iets meer over CO 
Koolmonoxide (CO) ontstaat bij onvolledige verbranding (bij kachels en cv-
installaties bijvoorbeeld). Bij een goede verbranding zijn de vlammen mooi 
helder geel of blauw. Als de vlammen (fel) oranje zijn, bestaat de kans op 
koolmonoxide. CO is een gas dat je niet kunt zien, proeven of ruiken. Het 
wordt 250 keer sneller in je bloed 
opgenomen dan zuurstof en je kunt je 
voorstellen dat als er te veel 
koolmonoxide vrijkomt in je woning, je er 
behoorlijk ziek van kunt worden. Als je 
organen onvoldoende zuurstof krijgen, 
kun je bewusteloos raken of zelfs 
overlijden. De symptomen van een CO-
vergiftiging lijken bovendien op die van 
een griepje. Koolmonoxide is dus een 
gevaarlijk gas waarvoor je gewaarschuwd 
wilt worden. 

Paar eye-openers over brand 
Een brand ter grootte van een voetbal is nog wel zelf te blussen. Binnen 3 
minuten echter staat de betreffende ruimte volledig in brand. Ben je in de 
ruimte waar de brand ontstaat, dan heb je dus 3 minuten om te vluchten. 
Een rookmelder reageert binnen 50 seconden als er rook wordt 
gedetecteerd. Dus als je het alarm hoort heb je eigenlijk nog maar een 
minuut of 2 om te vluchten. 
Vuur hoeft niet per se fysiek in contact te komen met een ander brandbaar 
object. Door de hitte van de oorspronkelijke brandhaard gaat materiaal 



vergassen. Dit gas kan vlam vatten en zo de hele ruimte snel in lichterlaaie 
zetten. 
Een kamerdeur kan de brand zo’n 10 tot 15 minuten tegenhouden. Ben je 
in een andere ruimte dan waar de brand ontstaat, heb je de deuren 
gesloten en je wordt op tijd gewaarschuwd, dan heb je dus veel meer tijd 
dan 3 minuten om te vluchten. 
In Zeeland staat schoorsteenbrand op nummer 1 van meest voorkomende 
branden. De tweede plaats is voor brand in de keuken (bijvoorbeeld vlam in 
de pan). Op nummer 3 staat brand door elektrische apparaten (denk aan 
laptop, mobiele telefoon of wasdroger). 

Soorten melders 
Er zijn heel veel verschillende melders op de markt. De meest voorkomende 
op een rijtje: 

CO-melders worden geplaatst bij verbrandingshaarden (zoals kachel en cv-
ketel). Het zijn meetapparaten waarvan de een beter is dan de ander en 
sommigen ronduit slecht. Op https://www.inspectieresultaten.nvwa.nl/
productonderzoek/co-melders en https://www.consumentenbond.nl/cv-
ketel/koolmonoxide#no4 staan overzichten van CO-melders.  
Rookmelders zijn simpeler apparaatjes dan CO-melders. Zo’n 99% van de 
rookmelders doet het gewoon goed. 
Hittemelders kunnen worden toegepast in bijvoorbeeld de keuken (in plaats 
van een rookmelder) maar reageren minder snel dan een rookmelder. 
Een Combi-melder is een CO- en rookmelder in één. Vaak minder geschikt 
omdat de optimale plaats van een CO-melder meestal verschilt van die van 
een rookmelder. 
Er zijn losse melders die een signaal geven als de rook of CO gedetecteerd 
wordt door het apparaat zelf. Stel dat een losse melder in de bijkeuken een 
melding geeft, hoor je dat mogelijk niet boven in je slaapkamer. 
Er zijn ook melders die met elkaar in verbinding staan: als de ene melder 
een alarm geeft, gaan ook de gekoppelde apparaten een signaal afgeven. 
Hoe eerder je gewaarschuwd wordt, hoe meer tijd je hebt om te vluchten! 
Er zijn melders die op het lichtnet worden aangesloten (bedraad dus) en 
melders die werken op een batterij/accu (draadloos overal te plaatsen). Er 
zijn batterijen die wel 7 tot 10 jaar (!) meegaan. 



De plaatsing van CO- en rookmelders 
Leo vertelde me dat je bij het maken van een plan voor plaatsing van CO- en 
rookmelders van boven naar beneden werkt en uitgaat van de slechtst 
mogelijke situatie: namelijk dat je ligt te slapen. Wist je trouwens dat je in je 
slaap niet kunt ruiken? Je wordt dus niet wakker van een brandlucht! Een 
alarm met minimaal 85 dB werkt daarentegen in principe prima als wekker. Het 
doel van CO- en rookmelders is dat je op tijd gewaarschuwd wordt en kunt 
vluchten. Dat vluchten doe je bij voorkeur via de route die je normaal ook zou 
nemen naar buiten. Met dit in gedachten kun je melders plaatsen. 

Als praatplaatje had ik de plattegrond van 
onze eigen woning meegenomen. Boven 
aan de trap hebben we een overloop, 
waarop alle deuren uitkomen. Een prima 
plek voor een rookmelder. Deze wordt aan 
het plafond geplaatst. Bij een schuin dak 
kan het op het schuine vlak geplaatst 
worden, maar 30 tot 50 cm onder de nok 
vandaan. Tips van Leo: Testen van de 
melder kun je met een stok doen en 
monteren werkt heel prima met 
montagekit. Omdat er verder op onze bovenverdieping geen 
verbrandingstoestellen zijn, volstaat die ene rookmelder op de overloop. 

Dan de beneden verdieping. Als we van boven naar beneden lopen komen 
we uit in de hal bij de voordeur: één rookmelder aan het plafond is prima. Tips 
van Leo: Plaats een speciale vluchtsleutel dicht bij de buitendeur zodat je die 
blindelings en snel kunt vinden en houdt de vluchtweg vrij van obstakels. 
Eigenlijk hebben we nu de basis al gehad: de vluchtweg van slaapkamer naar 
de buitendeur. 

Maar in de woonkamer hebben we een gashaard  en in de garage een cv-ketel 
= verbrandingstoestel = CO-melder. Deze koolmonoxidemelder komt op 1,3 
meter vanaf de haard / cv-ketel, ook aan het plafond. 
Nog meer nodig? Niet per se. Toch heb ik nog een vraag over de keuken. 
Daarin hebben we ingebouwde ovens die heel heet worden. En in de loze 



hoek onder het aanrechtblad zit bijvoorbeeld de waterkoker die soms ook 
best warm wordt. Is het dan niet verstandig ook in de keuken een rookmelder 
op te hangen? Nee, zegt Leo. Omdat je in de keuken aan het bakken en 
braden bent en er dus, ondanks de afzuigkap, soms rook in de keuken is, is 
een rookmelder niet echt heel handig. Wat wel zou kunnen is een hittemelder. 
Die reageert weliswaar langzamer dan een rookmelder maar is een goed 
alternatief. Echt nodig is het niet, maar het gaat er ook om waar je zelf een 
goed gevoel bij hebt. In dat opzicht denk ik dat ik voor de zekerheid toch 
liever ook een rookmelder in mijn bijkeuken hang. Daar staan immers nog al 
wat elektrische apparaten (brandoorzaak nummer 3…). En dan laat ik die 
hittemelder achterwege. 

Klaar? 
Ja dus. Twee rookmelders en twee CO-melders. En dan optioneel die extra 
rookmelder. Dat is alles. Zo simpel kan het zijn. Ik had dat niet verwacht. Wij 
hebben best een grote woning en ik dacht dat het nog een hele puzzel zou 
worden met wat waar moest komen. Dat valt dus erg mee. Ik moet nu alleen 
nog even kijken welk merk goed is en er ook nog een béétje schappelijk 
uitziet (laten we eerlijk zijn, die dingen zijn vaak gewoon ronduit lelijk). Ik kies 
in ieder geval voor een gekoppelde versie, zodat als er in de garage een 
melding komt, ik die ook direct boven op de overloop hoor. 

Helemaal klaar? 
Nee, toch niet. Want hoe noodzakelijk het 
ook is om goede melders in huis te 
hebben, het begint natuurlijk bij het 
voorkómen van brand of de gevolgen 
daarvan te beperken. Daarvoor is er een 
hele mooie folder uitgebracht met checklist 
die per ruimte bekijkt wat je hebt of wat 
nog ontbreekt (en je dus zou moeten 
hebben). En daar staan soms dingetjes in 
waar je in eerste instantie misschien niet 
aan zou hebben gedacht. Zoals de 
zichtbaarheid van je huisnummer. Wel zo handig dat de brandweer kan zien 
waar ze moeten zijn in geval van brand!  



Daarnaast is er een hele handige app beschikbaar op de 
App Store of Google Play Store: de Woningcheck app. 
Die voert je van ruimte naar ruimte en geeft precies aan 
waar de verbeterpunten binnen jouw woning zitten. 

Informatieve site 
Op de site https://www.zeelandveilig.nl/gevaren/brand 
staat veel handige en overzichtelijke informatie. 

Persoonlijk advies op de kerstmarkt 
Mocht je er met de websites of de app toch niet helemaal uitkomen kom dan 
naar de kerstmarkt op zaterdag 8 december. Veiligheidsregio Zeeland is daar 
aanwezig om antwoord te geven op al je vragen omtrent brandveilig wonen. 
De verschillende folders die je kunnen helpen bij het brandveiliger maken van 
je woning kun je dan ook meenemen. En wil je, net als ik, dat een 
onafhankelijke deskundige even met je meekijkt, neem dan een plattegrond 
van je woning mee. Aan de hand hiervan kunnen ze gericht aangeven wat 
voor jouw woning de beste oplossingen zijn. 

Naar de winkel! 
Weet je eenmaal wat je nodig hebt? Op naar de winkel! Je kunt terecht bij een 
bouwmarkt waar ze doorgaans een aantal van de meest gangbare melders 
verkopen. Bij een gespecialiseerde winkel heb je keuze uit een veel groter 
assortiment. Kijk bijvoorbeeld eens op www.brandpreventiewinkel.nl. Lezers 
van deze dorpskrant krijgen 5% korting op hun bestelling met de kortingscode 
DORPSKRANTSCHORE (geldig tot en met 31 december 2018). 
Tip: Als je best een aantal dingen nodig hebt (ik koop bijvoorbeeld ook gelijk 
melders voor bij mijn ouders thuis én een goede rookmelder voor op Robbins 
studentenkamer) kan het lonen om vooraf een offerte aan te vragen. 

Tot slot de 4 belangrijkste tips van Leo op een rijtje 
Hang rookmelders op en zorg dat ze werken 
Zet apparaten uit als je gaat slapen of weg gaat 
Zorg dat de vluchtweg vrij is van obstakels 
Hang een vluchtsleutel in de buurt van de vluchtweg





En de winnaar is… oplossingen en (geen) winnaar  

Oplossing En de winnaar is… 4 tot en met 7 jaar  
Het lievelingsfruit van het meisje is een banaan. 

Oplossing En de winnaar is… 8 tot en met 12 jaar  
Als alle woorden in de woordzoeker waren weggestreept, bleef de volgende 
zin over: In deze vakantie kun je de mooiste herinneringen maken 

Oplossing En de winnaar is… 13 jaar en heel veel ouder  
Het was misschien even zoeken naar de juiste getallen, maar de meesten 
stonden in de dorpskrant zelf. De oplossing: 
A = aantal deelnemers aan Schoorse avondvierdaagse vorig jaar = 35 
B = inwonersaantal Schore peildatum 1 januari 2018 ÷ lengte van het schip 
Zwaantje 8 = 476 ÷ 28 = 17 
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 = 42 ÷ 14 = 3 
A + B + C = 35 + 17 + 3 = 55 

Vorige keren waren er al weinig inzendingen voor de puzzels en dit keer geen 
enkele. Daarom komt er voortaan nog wel een puzzel of kleurplaat o.i.d. voor 
verschillende leeftijden in de dorpskrant, maar verbinden we hier geen prijsjes 
meer aan. 



NWSBRF2

HANSWEERT

In deze zomereditie van de nieuwsbrief over de dijkversterking Hansweert blik-
ken we terug op wat we het afgelopen halfjaar hebben gedaan en kijken we ook 
een stukje vooruit. Natuurlijk willen we van de gelegenheid gebruik maken om al
onze lezers een mooie zomer en prettige vakantie toe te wensen!

“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.”

Stand van zaken

Speuren naar vleermuizen 



Dijkateliers Hansweert



Publieksparticipatie in de praktijk

Eindredactie: waterschap Scheldestromen

Druk: Zalsman, Zwolle

Vormgeving en fotografie: Rudy Visser, 
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W scheldestromen.nl/hansweert
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juli 2018

Colofon

Vragen?

Tijdens de eerste informatieavond op 8 februari dit jaar, werd dijkgraaf Toine Poppelaars aangesproken door mevrouw Van 
’t Westende uit Hansweert. Zij maakte zich zorgen over mogelijke sloop van haar woning vanwege de geplande dijkverster-
king. In gezelschap van Bert de Smet (portefeuillehouder Waterkeringen van het waterschap) en Alex de Smet, omgevings-
manager bij het waterschap kwam hij zelf polshoogte nemen. Hij maakte hiervan het volgende verslag:







Herfstmarkt 2018 

Terugblik 
Het was een prachtige dag die we samen met alle vrijwilligers weer mooi voor 
elkaar hebben gekregen. Het herfsttintje kwam van een regenbui aan het eind 
van de morgen, maar gezien de ijsverkoop bij het kraam van ’t Anker hebben 
we het idee dat veel mensen toch eerder in een nazomer stemming zaten. Het 
is mooi om te zien hoe inwoners van Schore zich inzetten om de markt tot een 
succes te maken, dit jaar weer meer lokale standhouders, een mooie expositie 
in de kerk en de theetuin waar uit veel verschillende Schoorse zelfgebakken 
taarten gekozen kon worden.  

Dank aan vrijwilligers 
Zoals gezegd, we doen dit als bestuur niet alleen en willen daarom alle 
vrijwilligers bedanken die hebben geholpen (met vooraf excuus als we iemand 
vergeten): Mark & Bianca, Annette, Romy, Marco & Monique, Ella, Joran & 
Rebecca, Jeroen, Myra, Marleen, Mischa met zijn vrienden Chimaero en 
Harmen, Jan Bom, Rinus Joosse, Ad Pak, Wim in ’t Anker als vrijwilliger bij 
rommelmarkt. Bryan voor hulp bij opbouwen. 
Wim Karelse voor opslag rommelmarktspullen en gebruik van trekker, kar, 
heftruck en kisten. 

Voor de stroom: fam de Jonge, fam vd Griend, fam Rootsaert, fam Bom en 
Loek en Chantal. Ook Luc & Petra, Rima en Henk bedankt voor de 
mogelijkheid ook al bleek die niet meer nodig. We hebben op het laatste 
moment e.e.a. moeten veranderen i.v.m. met het afzeggen van de 
poffertjeskraam.

Bij de volgende groep gaan we er zeker een paar vergeten, het was een 
enthousiaste groep jongeren die kwam helpen met opruimen van de 
rommelmarkt, Max, Kristie, Daan, Keano en de rest: bedankt! Volgend jaar 
weer? 

De attracties, optredens en muzikale omlijsting zijn mede mogelijk gemaakt 
door al onze sponsoren, ook jullie allemaal bedankt! 



Kerstmarkt 2018 en SHM 2019 
Voor volgend jaar kunnen we zeker nog extra hulp gebruiken, met name 
opbouwen/afbreken en een paar extra handjes bij de rommelmarkt. 

Zet alvast in de agenda: 8 december 2018 kerstmarkt / 21 september 2019 
herfstmarkt 

Namens het bestuur: Patrick Leendertse, Léon Jansen, Marco Carper, Jacco 
Stevense. 







Schore vraagt? Gemeente antwoordt! 

Vraag-antwoord rubriek tussen inwoners uit Schore en de gemeente naar het 
idee van commissaris van de koning, Han Polman. 

Plannen en vergunningen kerk Schore 
Na jaren te koop gestaan te hebben, was de kerk in Schore eindelijk verkocht. 
Bij omroep Zeeland stond te lezen “De koper van de kerk in Schore heeft zich 
teruggetrokken. Volgens rentmeester Peter Nieuwenhuyzen van de kerk, ziet 
de koper te veel beren op de weg, door allerlei procedures die nog moeten 
worden doorlopen. Zo moeten de omgevingsvergunning en het 
bestemmingsplan worden aangepast, omdat het kerkgebouw een 
woonfunctie krijgt. Dat proces kan pas van start gaan, als het koopcontract is 
ondertekend…” 

De vragen: 
Klopt het dat pas na de verkoop dergelijke plannen en vergunningen 
worden aangepast? 
En als dat zo is, waarom wordt dat niet alvast geregeld zodat eventuele 
kopers zo veel mogelijk zekerheden hebben? 

Het antwoord van Evert Damen: 
In het bestemmingsplan Schore is er al rekening mee gehouden, dat de kerk 
in de toekomst mogelijk een andere functie krijgt als één of meer woningen. 
Daarom is er een zogenaamde wijzigingsbevoegdheid opgenomen in het 
bestemmingsplan, waarmee de huidige bestemming Maatschappelijk kan 
worden gewijzigd naar Wonen. Hiervoor is nog steeds nodig dat er een aparte 
procedure voor wordt gevoerd, maar het bestemmingsplan geeft dus wel de 
mogelijkheid daarvoor aan. 
Het kerkgebouw is een beschermd Rijksmonument. Dat betekent dat voor 
wijzigingen aan het gebouw er vergunningen nodig zijn. De eigenaar / 
initiatiefnemer moet die vergunningen en de wijziging van het 
bestemmingsplan aanvragen. De gemeente mag dat niet op eigen initiatief 
doen. 
De gemeente beoordeelt die aanvraag en als aan alle voorwaarden wordt 
voldaan dan moet ze de vergunningen verlenen. De gemeente vraagt hiervoor 
advies aan de gemeentelijke erfgoedcommissie. Als het om een kerkgebouw 
gaat wat een nieuwe bestemming krijgt, moet ook de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed daar advies over uitbrengen aan de gemeente. Voor het 



aanvragen van die vergunningen en de wijziging van de bestemming, moet er 
vooraf veel werk worden verzet. Er moeten o.a. tekeningen worden gemaakt. 
Er moeten zaken worden uitgezocht zoals hoe het gebouw bijvoorbeeld wordt 
geïsoleerd en verwarmd voor de nieuwe functie, zonder dat dit de 
cultuurhistorische waarden aantast. Hoe ga je om met de kerktuin bij een 
nieuwe functie? Gaat het om 1 woning of om meerdere? Het maken van die 
tekeningen en alle zaken die daarbij komen kijken, kosten geld. Voor de 
vergunningen en het wijzigen van het bestemmingsplan, moeten leges 
worden betaald aan de gemeente. De procedure is openbaar, dat betekent 
dat die openstaat voor burgers om een zienswijze in te dienen. Dit laatste 
borgt de rechten van belanghebbenden (zoals buren). 

Kortom er komt dus best veel bij kijken, er gaat tijd en geld in zitten en het 
gaat echt om maatwerk. Je kunt de vergunningen pas aanvragen wanneer je 
weet hoe het plan exact is. Wanneer je dat nu al zou doen, dan zou de kerk 
die vergunningen en de wijziging van de bestemming moeten aanvragen en 
ook die kosten moeten betalen. De kans is echter groot dat de nieuwe 
eigenaar een ander plan heeft en zou er opnieuw een vergunningprocedure 
doorlopen moeten worden. De gemeente wil graag meedenken met de kerk 
en een eventuele nieuwe eigenaar, om de aanvragen zo goed mogelijk te 
begeleiden en de procedures niet langer te laten duren dan nodig. Dit 
hebben we ook gedaan met de vorige potentiële kopers. En daarom hebben 
we ook contact met het kerkbestuur over ontwikkelingen. 

Ook een vraag voor de gemeente? Laat het weten! 
Ook een vraag aan de gemeente waarvan het antwoord voor meer mensen in 
Schore interessant kan zijn? Mail je vraag naar de dorpskrant (of briefje in de 
bus op Boomweidelaan 69) en wie weet staan vraag en antwoord in de 
volgende dorpskrant. 





Pen en papier 

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

Reacties oproepje 
Informatie over hoe het was in Schore in de oorlog 
In de vorige dorpskrant deed meneer Hebbink een oproepje voor informatie 
over Schore in de oorlog zodat hij een betere gesprekspartner kan zijn voor 
zijn ‘maatje’. De reacties die hierop kwamen heb ik doorgestuurd naar meneer 
Hebbink en hierop kwam deze reactie: “Beste Xandra, Dankjewel voor je 
reacties. Ik kon alvast in de “krantenbankzeeland” de naam van de 
onderhavige persoon vinden Dat geeft mij enig houvast. Nogmaals dank.” 
Meer informatie blijft welkom: 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!! 

Duurzaamheidsmarkt op 6 oktober 
Zaterdag 6 oktober 2018 wordt in de Vroone de duurzaamheidsmarkt 
DuurzaamTuus georganiseerd. DuurzaamTuus is een informatief evenement 
waar trends, innovaties en nieuwe mogelijkheden op het gebied van 
duurzaamheid bij (ver)bouw, wonen, werken en welzijn in de spotlights worden 
gezet. De compacte DuurzaamTuus beurs is een belangrijk informatiemedium 
voor mensen die bewust en gericht op zoek zijn naar duurzame oplossingen in 
en rondom het huis, werk en vrije tijd. Naast informatie krijgt u advies op het 
gebied van allerlei energiemiddelen voor nu en in de toekomst. Niet alleen 
mensen die willen verduurzamen kunnen terecht op DuurzaamTuus. De beurs 
is ook geschikt ter oriëntatie om te besparen, want samen besparen is goed 
voor een betere wereld. De gemeente faciliteert deze energiemarkt en is ook 
zelf aanwezig met duurzame onderwerpen. In opdracht van de gemeente zal 
ook het Duurzaambouwloket aanwezig zijn. Gratis toegangskaarten kunt u 
aanvragen via www.duurzaamtuus.nl/gratistoegangskaarten/



Protestantse Gemeente Hansweert-Schore 
Namens de Protestantse Gemeente Hansweert-Schore willen we 
het Schoorse Herfstmarkt Comité bedanken voor de goede 
organisatie. Samen met de dames van de Theetuin hebben wij 
een gezellige drukke dag gehad, iedereen heeft genoten van een 
heerlijk kopje koffie of  thee met gebak! Ook dank aan Leny de 
Jonge en Hennie van Rijn die exposeerden in de kerk, de 
belangstelling was enorm. 
 

Per 1 oktober hebben wij een kerkelijk werker aangenomen, nl. 
dhr. Erik Tramper uit Krabbendijke. 
 

Protestantse Gemeente Hansweert-Schore, 
Els Mallekote 





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/ 

JUNI 2018 
Er lijkt weinig animo te zijn voor de twee kerkgebouwen van de 
Protestantse Gemeente Nederland (PKN) Hansweert-Schore. Op de kijkdag, 
die vandaag werd georganiseerd om de verkoop van de kerken te 
stimuleren, kwamen welgeteld nul kijkers af. https://
www.omroepzeeland.nl/nieuws/106307/Kerkelijke-kijkdag-geen-succes 
(ingekort) Facebook Hansweert van nu: Wie van zeilboten houdt, moet 
zaterdag 16 juni op de sluizen en buitenhaven gaan kijken. Daar gaat in de 
loop van de ochtend de 16e Schelderegatta van start, een jaarlijkse 
zeilwedstrijd tussen Hansweert en Antwerpen.  
Heeft er dan echt niemand interesse in het kerkgebouw van Schore? 
https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/106493/Heeft-er-dan-echt-niemand-
interesse-in-de-kerkgebouwen-van-Hansweert-en-Schore en https://
www.pzc.nl/bevelanden/niemand-wil-de-kerken-van-hansweert-en-schore-
kopen~a7eeee73/ 
Jo de Roo uit Schore heeft zijn eigen toertocht; de Jo de Roo Toertocht. 
http://www.internetbode.nl/regio/beveland/algemeen/262241/oudste-
toertocht-zeeland-onverminderd-populair-?redir 



Wim van der Weele starring  in een verkooppromo kerken. Goed gedaan 

Wim, nieuw Schoors presenteertalent ontdekt  #PZC https://www.pzc.nl/

bevelanden/br-niemand-wil-de-kerken-van-hansweert-en-schore-
kopen~a7eeee73/ 
Ondertussen in de Langstraat 
Schore... #wk18 (versierd met 
Belgische vlaggen, zie foto).  
Het was weer een groot feest voor 
jong en oud in Schore, de Hill Billy 
dorpsbbq! Perfect verzorgde avond, 
bedankt Dorpsvereniging 'De 
Schorenaeren' voor de organisatie! 
Dank aan de omwonenden voor het 
begrip voor misschien wat overlast. 
Leuk dat er zoveel belangstelling 
was. Het was een heerlijke avond 
met muziek, goed weer, lekker eten 
en een superleuke sfeer. Schore 
mag dan een goed bewaard 
geheim zijn, dat telt ook voor de 
jaarlijkse barbecue. Echter het 
geheim verspreidt zich snel, het 

wordt ieder jaar drukker . De dorpsvereniging heeft voor een leuke video 

gezorgd: https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=2123452621243799&id=1620721041516962 



JULI 2018 
Vanavond is onder veel belangstelling de dorpsvisie door dorpsraad Schore 
gepresenteerd, met als onderdeel 
de plannen voor het dorpshuis door 
werkgroep Dorpshuis. Dhr. 
Keurhorst, raadslid SGP nam het 
eerste exemplaar in ontvangst. Deze 
zomer wordt bij iedereen in Schore 
thuis de dorpsvisie bezorgd. Tevens 
zal deze online op 
www.hartvoorschore.nl komen te 
staan. https://www.internetbode.nl/
regio/reimerswaal/algemeen/263161/eigenzinnig-schore-wil-dorpsgevoel-
behouden- 
Gisterenavond bij de presentate dorpsvisie is door werkgroep dorpshuis 
(Françiëlla Chamuleau, Leon Jansen en Daan Visser) een plan voor het 
dorpshuis gepresenteerd. https://www.pzc.nl/bevelanden/dorpshuis-schore-
moet-flink-opgeknapt-worden~a1866541/ 
Tijdens de presentatie van onze dorpsvisie, was er onverwacht nieuws over 
de kerk; deze is verkocht. https://www.pzc.nl/bevelanden/kerk-van-schore-
is-verkocht~a00d831e/ en https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/106785/
Eindelijk-een-koper-voor-kerk-Schore-Dit-geeft-wel-een-dubbel-gevoel 
Mag de 135 meter lange hotelboot Rossini wel of niet afmeren bij de 
Scheepswerf Reimerswaal? Nee, vinden omwonenden, die zeggen overlast 
te ervaren. Jawel, zegt werfdirecteur Rudi Pieters. ,,We mogen daar zelfs 
ruimteschepen aan laten leggen.’' https://www.pzc.nl/bevelanden/drijvend-
hotel-bij-scheepswerf-reimerswaal-houdt-gemoederen-bezig~ab619582/ 
Skyline Schore kan iedere dag 

anders zijn  Deze keer is 

Schore tussenstation voor 
windmolen torens. Paar 
weken ervoor kwam de boor 
voor bouw van windmolens in 
IJmuiden over het Kanaal 
door Zuid-Beveland.  





AUGUSTUS 2018 
De koper van de kerk in Schore heeft zich teruggetrokken.. https://
www.omroepzeeland.nl/nieuws/107033/Koper-kerk-Schore-haakt-af-kerken-
weer-in-de-verkoop 
In Museum Het Voorhuis te Bleskensgraaf (3e dinsdag van de maand en 
elke zaterdagmiddag tussen 14.00 en 16.30 uur geopend; daarbuiten op 
afspraak) liggen 3 poeziealbums (1938) ter inzage van Jaantje en Maatje 
Hirdes, dochters van Francois Hirdes en Maatje Leuntje Stevense (uit 
Schore!) Meester Lambregtse was hun schoolmeester, hier ziet u zijn 
tekening en gedicht.  Zie ook onze website of maak telefonisch een 
afspraak met ons secretariaat: 0184 422 749 

 Stichting Dorpsraad Schore bestaat 10 jaar!   

 De huidige 

samenstelling bestaat uit 
Lisette Booij die in 2014 
aantrad, een jaar later 
gevolgd door Sebas 
Chamuleau en Anita van 
der Jagt en hierna Irna 
Rijk, Sandra Aagenborg 
en Romy Leendertse. We 
hebben de afgelopen 
jaren veel gedaan, met name onze zichtbaarheid en bereikbaarheid 
vergroot. Dit o.a. door te beginnen met social media en de website 
www.hartvoorschore.nl. Kleine acties zoals grafitti praathuisje Schore, 
contactavonden met verenigingen, oprichten buurtwhatsapp !ALERT|schore 
tot en met het grote project de dorpsvisie Schore. Deze is afgelopen juni 
gepresenteerd. We gaan nu aan de slag om de visie werkelijkheid te laten 
worden. We hebben gisteren gezellig samen teruggekeken op het 
afgelopen jaar en vooruit op wat gaat komen. 
Onder het genot van een compleet verzorgde 
bbq van Boerderijwinkel "in 't Anker", met zelfs 

ons logo op de salade.  Heerlijk scharrelvlees 

met de juiste skills en liefde gebakken door 
echtgenoot Jeroen. Romy gaat ons helaas 



verlaten, omdat ze gaat studeren in Utrecht. Romy bedankt voor al je inzet! 
We zijn hard op zoek naar nieuwe leden voor de dorpsraad. Wie wil ons 
kleine gezellige team komen versterken? Mail dorpsraad@hartvoorschore.nl 
Onder veel belangstelling 
is vanochtend de naam van 
de nieuwe nevenlocatie van 
Zorgboerderij Rust na 
Onrust onthuld. Rein 
Varkevisser heeft de naam 
d'Ouwe Schoole bedacht 
en onthulde deze samen 
met burgemeester Huub 
Hieltjes. 
—GEVONDEN-- Plaats 
gevonden: Schore 
Diersoort: Kleine roofdieren Ras: FRET Kleur: onbekend Signalement: Kleine 
bruine fret met witte snoet. Url : https://www.amivedi.nl/detail/?
meldingid=1378997 
Van wie is deze kat? Zwart met witte bef en witte vlek op z'n buik, witte vlek 
aan een kant van z'n neus en witte pootjes/sokjes. Verder helemaal zwart en 
waarschijnlijk nog geen jaar oud. Erg schuw, lijkt zwerfkat. Loopt in buurt 
van kerktuin. 
Donderdag 30 augustus wordt dhr. Jo Koenders, oud-schoolmeester van de 
lagere school Schore 102 jaar! Hij heeft zich de laatste jaren enorm ingezet 
voor behoud van obs De Tunnel. Hij laat weten dat vrienden en kennissen 
van vroeger uit Schore en Zeeland van harte uitgenodigd zijn op zijn 
verjaardagsfeestje van 11.00 uur tot 12.30 uur in het zaaltje van 
verzorgingshuis Cardia Landscheiding in Den Haag. Wij sturen hem namens 
de dorpsraad uiteraard een verjaardagskaart. 
Hij vindt het enorm leuk om post uit Zeeland 
te ontvangen. Zeker nu hij door broze 
gezondheid steeds minder kan.  Wie hem wil 
verrassen met een verjaardagskaart kan het 
sturen naar: Dhr. J. Koenders, Cardia 
Landscheiding - kamer 426, Isabellaland 150, 
2591 SL  Den Haag.  



Nieuwe inwoners van #Schore krijgen sinds vandaag van Dorpsraad Schore 
een extraatje bij inschrijving in de Gemeente Kapelle. Een Welkom-in-
Schore-set: een welkomstkaart met informatie, Schore stickers en een 
recente dorpskrant. Nieuwe inwoners vinden deze in hun welkomsttas van 
de gemeente Kapelle. p.s. inwoners die sinds 2018 in Schore zijn komen 
wonen, hebben als het goed is een welkomstskaart met stickers persoonlijk 
in de bus ontvangen. Indien niet, mail dorpsraad@hartvoorschore.nl. Vanaf 
vandaag ligt deze set dus in het gemeentehuis. 



SEPTEMBER 2018 
Dhr. Jo Koenders laat weten dat hij 
dankbaar is voor de felicitaties  die hij uit 
Schore mocht ontvangen voor zijn 102e 
verjaardag. Hij werkt nu aan zijn levensboek 
waarin hij het ook over zijn tijd in Schore 
heeft. Onlangs besteedde het Cardia 
Magazine een artikel aan het platinum 
huwelijk van meneer en mevrouw Koenders. 
Artikel in De Bode: De dorpsraad van 
Schore bestaat tien jaar. Gefeliciteerd! Wil 
je meedenken? De raad zoekt nog 
vrijwilligers!https://www.internetbode.nl/
regio/reimerswaal/algemeen/267094/dorpsraad-schore-al-10-jaar-vinger-
aan-de-pols- 
Op zaterdag 6 oktober 2018 vindt in De Vroone de volgende editie van de 
duurzaamheidsbeurs ‘DuurzaamTuus’ plaats. Tijdens deze dag worden de 
trends, innovaties en nieuwe mogelijkheden op het gebied van 
duurzaamheid in de sportlight gezet. Laat u gratis informeren. Reserveer 
tickets via www.duurzaamtuus.nl 
Sandra en Loek hebben veel moeite gedaan om het zwerfkatje dat in 
Schore liep te vangen. Er wordt nu goed voor hem gezorgd in het 
dierenasiel de Bevelanden in Goes. Natuurlijk zou het leuk zijn als Draakje 
een eigen thuis krijgt. Misschien bij iemand in Schore? https://
www.dierenasielgoes.nl/modules/mxdirectory/singlelink.php?
cid=3&lid=1302 





Vrouwen van Nu 

Via dit stukje willen wij als Vrouwen van Nu afdeling Schore ook weer ons 
steentje bijdragen aan deze krant. 

Het fietstochtje van dinsdag 21 augustus 2018 werd door 7 dames en 3 
mannen gefietst. Er werd een bezoek gebracht aan het museum van dhr. 
Zweemer te Kruiningen. Een zeer interessant museum over de twee 
wereldoorlogen en de ramp van 1953. Men kan hier wel een dagje 
doorbrengen. Daarna koffie bij De Plantage en met een lusje naar huis 
gefietst. Het vertrek is altijd om 13.30 uur vanaf het Dorpsplein. Op deze 
fietstochtjes zijn ook niet leden van onze afdeling van harte welkom. 

Als afsluiting van het eerste deel van ons afdelingsjaar brachten we een 
bezoek aan het bedrijf van de fam. Goud aan de Weelweg te Waarde. We 
kregen eerst een welkomstdrankje en uitleg over het ontstaan van het bedrijf. 
Daarna een uitgebreide rondleiding over het bedrijf. Na deze rondleiding 
werd er onder het genot van een drankje genoten van een uitgebreide en zeer 
goed verzorgde BBQ. Een zeer geslaagde avond. 

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 - 342 393 
Vice voorzitter Hetty in t Ánker tel.nr. 0113 - 341 478 
Secretaresse Lenie van der Borgt. Tel.nr. 0113 - 382 858. 
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. Deze avond is een open 
avond wat betekent dat een ieder welkom is. Voor deze avond hebben we 
uitgenodigd dhr. J. Hamelink. Hij geeft een lezing over Schotland. Maar het 
belooft een mooie Schotse avond te worden. De avond begint om 19.45 uur 



met koffie/thee (voor eigen rekening). Dus Schorenaren schroom niet en kom 
kijken en luisteren op 9 oktober 2018 in het Dorpshuis te Schore. 

Op de Schoorse Herfstmarkt van zaterdag 15 september 2018 waren wij weer 
aanwezig met 2 kramen. Dit jaar hadden wij alleen een verloting met zeer 
mooie bloemstukken. Onze kramen waren dan ook weer een mooie blikvanger 
en lieten ook zien wat onze bloemschiksters allemaal in hun mars hebben. 
Zonder onze enthousiaste bloemschiksters was dit alles niet mogelijk. Wij 
waren in de loop van de middag al onze loten kwijt en daarom was de 
Schoorse Herfstmarkt voor ons weer een succes. We bedanken dan ook 
iedereen die of loten heeft gekocht of op een andere wijze onze vereniging 
heeft geholpen of gesteund. 



Onze Missie: 

Wij brengen goed onderwijs, een uitdagende leertijd voor 
kinderen en een goede professionele werksfeer. 

Kortom: wij staan voor kwaliteit. 

Ben u benieuwd, dan bent u van harte welkom om een 

kijkje te komen nemen. U kunt contact opnemen met de 
school, telefoon 0113 - 381 945 of met directeur 

Annelies Baarends telefoon 06 - 5246 6926 

R.-K. Basisschool Schuttevaer - Keeten 2 - 4417CD HANSWEERT  

telefoon 0113 - 381 945 

e-mail schuttevaer@prisma-scholen.nl 

www.schuttevaer-hansweert.nl



Brandweerpuzzel 



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 63 
deelnemers. Langzaam maar zeker komen er dus meer mensen bij en het zou 
heel fijn zijn als nog meer mensen zich aanmelden. Hoe meer deelnemers, hoe 
effectiever! In de periode mei / september is het volgende aan bod geweest: 
dorps-BBQ, meedenk-avond burgemeester Kapelle, melding fikkie-stoken, 
kinderfeest-alert, presentatie dorpsvisie, gratis af te halen tafels, oproep voor 
nieuwsitem, loslopende hond, aanbod salontafel en fauteuil, melding feestje, 
ligstoelen aangeboden, gevonden fiets, gevonden hond (en baasje 
gevonden), weggelopen kat, huis te koop, zwerfkat, aangeboden 
infraroodhemel, bananendozen en toiletvloeistof, afval-app, aanbod ministeck, 
spamberichtje (spammer verwijderd), gevonden OV-chipkaart, aankondiging 
ophalen spullen SHM, melding van de dorpskrant, 2- en 3-zitter aangeboden, 
stickers aangeboden, oproep SHM voor vrijwilligers (en paar aanmeldingen), 
vraag over eindtijd feest SHM, ligusterhaag op te halen, 
melding tuinfeest. 

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



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 7 december 2018




