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Noodnummers en Buurt WhatsApp 

Bij nood bij de hand in de dorpskrant 
Alarmcentrale (ambulance, brandweer, politie) - bel 112 

AED dorpshuis Nieuwe Kerkplein - code bij bellen 112 
AED zorgboerderij Langstraat - code bij bellen 112 
AED garage Visser Steenweg - code 4423# 

Huisarts Breukers spoednummer: 0113 - 38 32 53 
Huisartsenpost - buiten openingstijden huisarts - bel 0900 - 1785 

Als de sirene gaat: Calamiteitenzender radio Omroep Zeeland ether FM 87,9 MHz - 
DAB+ 208.064 MHz - internet livestream.zeelandnet.nl:8000/omroepzeeland_radio - app 
www.omroepzeeland.nl/app - NL-Alert app 

!ALERT|Schore of Iets minder ALERT Schore of Schore Samen  
Er zijn inmiddels 3 openbare WhatsApp groepen in Schore. Het is voor zowel melders als 
ontvangers prettig als iedere groep voor het bedoelde doel gebruikt wordt. Daarom 
hieronder een overzicht. Kijk bij het doen van een melding naar het logo dat voor de app 
staat om misverstanden te voorkomen. 

!ALERT|Schore - alleen bij noodgevallen 
De app van !ALERT|Schore is alleen bedoeld voor meldingen waarbij ook 
112 gebeld is. Op het moment zijn er 106 deelnemers. Aanmelden kan via 
dorpsraad@hartvoorschore.nl. 
Bij verdachte situatie, maak gebruik van SAAR-methode: 
SIGNALEER, dus kijk goed, wat is de situatie? / ALARMEER, bel 112 / APP, 
meld in de buurtwhatsapp wat er aan de hand is / REAGEER, kijk 
bijvoorbeeld naar buiten of doe het buitenlicht aan 

Iets minder ALERT Schore - van algemeen belang 
Voor meldingen die niet thuishoren in !ALERT|Schore maar wel 
voor meerdere mensen van belang kunnen zijn, hebben we de 
Iets minder ALERT Schore app. Op het moment zijn er 97 
deelnemers. Aanmelden kan via deze link aanmelden Iets minder ALERT 
Schore of scan de code 

Schore samen  - socializen 
De nieuwe app groep Schore samen is bedoeld voor alles wat 
niet belangrijk genoeg is voor de Iets minder ALERT Schore 
groep of om gewoon te kletsen enzo. Iedereen is welkom. 
Aanmelden kan via deze link aanmelden Schore samen of scan 
de code.



Van de redactie 

De afleveringen van ‘De bewogen dagen van Schore’ bevatten doorgaans veel 
jaartallen en cijfers en feiten. Dit keer gaat het o.a. over predikanten en dan 
één in het bijzonder die dingen op zijn eigen manier deed. Zoals Jacob in het 
liedje van Robert Long. Maar dan anders natuurlijk, en in een andere tijd, en 
echt gebeurd, maar toch… Een stukje geschiedenis van Schore dat tot de 
verbeelding spreekt. 

Ook een mooie en inmiddels best lange geschiedenis heeft de Schoorse 
Herfstmarkt. Dit jaar zou het de 37ste editie zijn. Helaas heeft het bestuur, na 
serieus te hebben gekeken wat de mogelijkheden waren binnen de geldende 
coronamaatregelen, moeten besluiten dit jaar over te slaan.  
Toch zitten ze niet stil, want ook ieder jaar organiseren zij begin december de 
Schoorse Kerstmarkt. Omdat deze markt veel kleiner van opzet is, bestaat de 
hoop dat deze wél door kan gaan dit jaar. Helemaal zeker is het nog niet, maar 
hou de berichtgeving hierover in de gaten! 

Wie ook niet stil hebben gezeten zijn alle vrijwilligers die hebben 
meegeholpen bij de verbouwing van het dorpshuis. Er is flink geklust en het 
resultaat mag er zijn, zie de ‘sneakpreview’ verderop in deze dorpskrant. Het is 
al een heel eind maar nog niet helemaal klaar dus vrijwilligers blijven welkom 
(en hard nodig). 

Er zijn nogal wat ‘misschienen’. Veel evenementen hangen af van hoe corona 
zich binnen Nederland, of Zeeland, ontwikkelt, welke maatregelen (gaan) 
gelden en hoeveel zekerheid hierover is op het moment dat de organisatie 
een knoop door moet hakken. Voor de kinderen staat er gelukkig al wel wat in 
de planning. Vrijdag 30 oktober organiseert Schoremorries een aangepaste 
trick or treat tocht met Halloween. En wat betreft het Sinterklaasfeest zetten zij 
alles op alles om er een mooi (alternatief) feest van te maken. 

Veel leesplezier! 

Vriendelijke groet, 

Xandra van der Knaap 

Op de voorkant: vrijwilligers in het dorpshuis - foto’s Stichting Dorpshuis Schore



vectors created by ikatdod / freepik

MARIANNE’S HAARMODE
Lange Geer 23 Hansweert - op afspraak - telefoon 0113 - 381 216

Openingstijden, op afspraak:

Dinsdag 8.30 - 12.00 en 13.00 - 16.00

Zaterdag 8.30 - 12.00

Vrijdag 8.30 - 12.00 en 13.00 - 17.30 en 18.30 - 20.00

Donderdag 8.30 - 12.00 en 13.00 - 17.30

Woensdag kom ik bij u aan huis







Het project Dijkversterking Hansweert 
startte in 2018 met een Verkenning en be-
vindt zich nu in de fase van Planuitwerking. 
Het waterschap heeft het afgelopen jaar het 
zogenaamde Voorlopig Ontwerp uitgewerkt 
en stelde dat in mei 2020 vast. In deze 
nieuwsbrief informeren we u over hoe het 
Voorlopig Ontwerp er precies uitziet en wat 

de volgende stappen zijn. Misschien dat 
u eerder naar een informatiebijeenkomst 
bent geweest die we voor omwonenden 
en belanghebbenden organiseerden. He-
laas kunnen we door het coronavirus nu 
geen grote bijeenkomst organiseren. We 
informeren de bewoners van Hansweert 
en Schore dan ook via deze nieuwsbrief die 

we huis-aan-huis verspreiden. Ook vindt u 
meer informatie op de website van het wa-
terschap: www.scheldestromen.nl/hans-
weert. Voor de bewoners van Hansweert 
die direct aan de dijk wonen organiseren 
we in juli excursies. Zij hebben hiervoor een 
uitnodiging ontvangen.

NWSBRF7

Dijkversterking
HANSWEERT

Waterschap Scheldestromen werkt aan de dijkversterking van Hansweert. De 
dijk voldoet niet aan de nieuwste waterveiligheidsnorm die het Rijk op 1 januari 
2017 in de wet heeft vastgelegd. Dit betekent niet dat de dijk acuut onveilig is, 
maar om in de toekomst de veiligheid tegen overstromingen te kunnen garande-
ren, moet het dijkvak worden versterkt. Het traject waar het om gaat is 5.150 me-
ter lang en loopt vanaf het sluizencomplex Hansweert tot en met de Langeweg in 
Kapelle. De dijk is niet hoog genoeg en is aan de binnenkant onvoldoende stabiel. 

“De dijkversterking bij Hansweert wordt voor het grootste 
deel gefi nancierd 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.”

Voorlopig Ontwerp is klaar

Binnen het project betrekken we alle partij-
en zo goed mogelijk om tot de beste oplos-
singen te komen. We overleggen nauw met 
bewoners, eigenaren van landbouwperce-
len, overheden en het bedrijfsleven. De im-
pact van de dijkversterking op de omgeving 

is immers groot. Met de Westerschelde aan 
de ene kant van de dijk en de dorpskern 
aan de andere zijde, is er weinig ruimte om 
de dijk te verbreden. Dat vraagt om een 
nauwkeurige inpassing van de dijk in de 
bebouwde omgeving. Ook zullen gronden 

moeten worden verworven om de dijkver-
sterking mogelijk te maken en gaan we 
wegen verleggen. Het Voorlopig Ontwerp 
is nu klaar. Ook daarvoor zijn we in gesprek 
gegaan met direct belanghebbenden. Zij 
hebben meegedacht over het ontwerp. 

In gesprek met de omgeving

Drie fasen in het project

Voorkeursalternatief

Voorlopig ontwerp

Projectplan Waterwet Oplevering

Verkenning Planuitwerking Realisatie
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Voorlopig Ontwerp in vijf deelgebieden

In het Voorlopig Ontwerp is het dijktraject verdeeld in vijf gebieden. 
We lichten we de plannen per deelgebied toe. Het gaat hierbij om: 

1. Kanaalzone

2. Slibdepot

3. Dorpsrand Werfdijk

4. Dorpsrand Zeedijk

5. Landelijk gebied

Binnen de deelgebieden is het ontwerp voor vijf zogenaamde 
maatwerklocaties al verder in detail uitgewerkt. Deze zijn:  

1. Lange Geer

2. Pluimpot/Mastgat

3. Sportvelden

4. Gemaal Schore 

5. Hoogspanningsmast 

Aan de westkant van het Kanaal door Zuid-Beveland verhogen we tussen het sluizencomplex en het slibdepot de kruin van de dijk met 
maximaal 1 meter grond. Bij het sluizencomplex brengen we een grondwal langs de muur van de sluis aan.

De dijk tussen het slibdepot en het voormalige sluizencomplex gaan we verhogen en verbreden met grond. De verbreding van de dijk is 
aan de kant van de zee, waardoor het oude sluizencomplex in de huidige vorm behouden kan blijven. De camperplaatsen moeten we van-
wege de verbreding van de dijk wel verplaatsen. Samen met de gemeente Reimerswaal wordt gekeken naar de inpassing van de nieuwe 
camperplaatsen. Tevens bekijkt de gemeente de mogelijkheden voor een opwaardering van het slibdepot en sluizencomplex.

1. Kanaalzone

2. Slibdepot



Langs de Dorpsrand Werfdijk ligt een stukje 
dijk ingeklemd tussen woningen van de 
Veerweg en Aannemingsmaatschappij 
Van der Straaten. Aan zowel de locatie van 
de woningen langs de Veerweg als Aan-
nemingsmaatschappij Van der Straaten 
verandert niets. Door de beperkte ruimte 
is gekozen voor een betonnen keermuur 
op de dijk van circa 1 meter hoog. Aan de 

binnenkant van de dijk (aan de kant van de 
Veerweg) plaatsen we een stalen wand in 
de dijk. De wand wordt onttrokken aan het 
zicht, doordat we deze wegwerken onder 
het maaiveld. De opgang Lange Geer naar 
de Westhavendijk vervalt omdat de weg te 
steil wordt door de verhoging. De vrijgeko-
men ruimte benutten we om de Veerweg 
direct aan te sluiten op de Scheldemond. 

Dit vindt in samenhang plaats met de aan-
passing van de verbinding Scheldemond en 
Werfdijk. Verder verlagen we een deel van 
de dijk langs de Lange Geer. Zo is het oude 
sluizencomplex beter te zien. De verkeerssi-
tuatie, de ontsluiting rondom Aannemings-
maatschappij Van der Straaten en de dijk 
aan de voorzijde van het bedrijf werken we 
nu verder uit.

In dit deelgebied hebben we twee maat-
werklocaties verder uitgewerkt: Pluimpot/
Mastgat en de sportvelden. Ter hoogte van 
Pluimpot/Mastgat wordt de dijk met grond 
verhoogd. Ook verbreden we de dijk door 
een verhoogde steunberm in de grond in 
combinatie met een stalen wand. De stalen 
wand neemt aanzienlijk minder ruimte in 

dan grond. De stalen wand plaatsen we 
op dezelfde manier als langs de Veerweg, 
aan de binnenkant van de dijk. De wand 
is straks niet meer te zien, doordat we ook 
deze wand wegwerken onder het maaiveld. 
Op de steunberm komt een nieuwe weg die 
circa 2 meter hoger ligt dan de huidige weg. 
Deze weg komt zo dicht mogelijk tegen de 

overgang van het talud van de dijk en de 
steunberm aan te liggen. De bestaande vij-
vers en het speelterrein blijven als functies 
behouden, maar de vorm en ligging zullen 
veranderen. De komende periode stemmen 
we dit in nauw overleg af. Dit gebeurt door 
de gemeente Reimerswaal met de omwo-
nenden.
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4. Dorpsrand Zeedijk

3. D orpsrand Werfdijk
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Colofon

Heeft u vragen over het project Dijkverster-
king Hansweert in het algemeen of naar aan-
leiding van deze nieuwsbrief? Stuur dan een 

e-mail naar: hansweert@scheldestromen.
nl. Onze medewerkers doen hun best om uw 
vragen zo snel mogelijk te beantwoorden. Kijk 

daarnaast voor meer informatie op de web-
site van waterschap Scheldestromen: www.
scheldestromen.nl/hansweert. 

Vragen?

Het landelijk gebied bestrijkt het grootste 
deel van de dijkversterking en is overwe-
gend agrarisch gebied. Dit deelgebied loopt 
vanaf de sportvelden van Hansweert tot het 
einde van de Schoorse Zeedijk en eindigt 
aan de Weg langs de Zeedijk. Het tracé ligt 
binnen de gemeentegrens van gemeente 
Kapelle. De dijk moet in dit traject verhoogd 
en verbreed worden. Dit voeren we groten-

deels uit met grond. We verbreden de dijk 
door een steunberm. Voor de verbreding 
van de dijk moet grond van derden wor-
den aangekocht. Op de nieuwe steunberm 
leggen we een nieuwe weg aan, om de 
bestaande weg te vervangen. De nieuwe 
weg komt enkele meters hoger te liggen 
dan de huidige weg. Rond gemaal Schore 
en het gebied rond de hoogspanningsmast 

(Schoorse Zeedijk-Eeweg) is er te weinig 
ruimte om een dijkversterking met alleen 
grond uit te voeren. Op deze locaties ver-
sterken we de dijk met grond in combinatie 
met stalen wanden. Hiermee blijven de 
functies van het gemaal en de andere ob-
jecten behouden. Ook het huidige wegen-
stelsel kunnen we hierdoor grotendeels in 
de huidige vorm behouden.

De volgende stappen

De volgende stap in de planuitwerkingsfase 
waarin we nu zitten is dat we het Voorlo-
pig Ontwerp nog meer in detail uitwer-
ken. Hiermee maken we de vorm en de 
omvang en het oppervlak dat de dijk zal 
innemen steeds concreter. Ook vragen we 
vergunningen aan om het werk te kunnen 
uitvoeren. Zo dienen we een projectplan in 

voor de Waterwet, is een wijziging van de 
bestemmingsplannen van de gemeenten 
Kapelle en Reimerswaal nodig en vragen 
we een vergunning aan voor de Wet natuur-
bescherming. Onze planning is de vergun-
ningsaanvragen begin 2021 in te dienen bij 
de bevoegde gezagen. Dat zijn de instanties 
die beslissen over de vergunningen. Hierna 

volgt de ter inzage legging en kunnen be-
langhebbenden zienswijzen indienen. Ons 
doel is dat begin 2022 de eerste spade in de 
grond kan en we dan starten met de daad-
werkelijke uitvoering van het project. Het 
werk zal ongeveer drie jaar duren.  

De ligging van de sportvelden (voetbal-
velden) wordt in het Voorlopig Ontwerp 
gedraaid, waarbij we beide velden naar het 
noorden verplaatsen. Het trapveld houdt 
hetzelfde oppervlak als nu. De windsingels 

(de bomenrij) rondom de velden blijven in 
principe behouden. Als ze toch weg moe-
ten, planten we nieuwe windsingels aan. 
Ook komt er een nieuwe vijver als compen-
satie voor het gedeeltelijk dempen van de 

huidige vijvers. Deze vijvers zijn belangrijk 
voor de afvoer van het overtollige hemelwa-
ter van de kern Hansweert. 

5. Landelijk gebied
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Buitenbingo 

In het najaar is het vaak prima weer om lekker buiten te spelen. Ga samen met 
je vriendjes en vriendinnetjes op zoek in Schore naar alles wat op de 
buitenbingo kaart staat. Lukt het je om alles op je kaart af te strepen? 

bingokaart van www.kids-n-fun.nl

e i k e l w o l k m i e r r u p s

j o n g e  b o o m g r o t e  b o o m b l o e m s p o r e n

l o s s e  t a k p a a r d s c h a a p v e e r t j e

b l o e s e m s p i n v o g e l k e v e r



 

Fysiotherapie Yerseke-Hansweert 
 
In onze praktijk bieden wij verschillende behandelvormen aan; 
 

 Fysiotherapie 
 Manuele therapie 
 Kinderfysiotherapie 
 Oedeemtherapie, lymfedrainage 
 Handentherapie 
 CRAFTA, kaakfysiotherapie 
 Etalagebenen (Claudicatio Intermittens) 
 Dry needling 
 Medische trainingstherapie 
 Medical taping/kinesiotaping 
 KISS-kinderen 
 Reuma 
 De Rugschool 
 Oncologische training 
 Aangesloten bij; Schoudernetwerk, Fyranet, MS netwerk, 

Claudicationet, ParkinsonNet 
 Fitness (op abonnement & op medische basis) 
 Bekkenbodem en zwangerschap gerelateerde klachten 
 Doelgroep training voor onder andere; COPD, reuma en artrose, 

hart- en vaataandoeningen, oncologie, Parkinson en kinderen 
 Aanmeten van braces 
 NIEUW: Psychosomatische fysiotherapie 

 

In de meeste gevallen kunt u zonder verwijzing van de (huis)arts bij 
ons terecht. 

Hansweert 
Eendracht 1e 
4417 CA Hansweert 
 
Yerseke 
Oesterstraat 9 
4401 EL Yerseke 
 
0113-571679 
administratie@safyr.nl 
www.safyr.nl 



Schore op social media 

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

JUNI 2020 

Naast de Vlakebrug wordt hard gewerkt aan de 
nieuwe hoogspanningsverbinding. Benieuwd 
naar hoe het er uiteindelijk uit gaat zien? De 
maquette en meer informatie is te vinden in het 
stationshuis Kruiningen-Yerseke. Op afspraak kun 
je een bezoek brengen! 
(ingekort) De dorpskrant is weer bij iedereen 
bezorgd! 
(ingekort) De verbouwing van ons dorpshuis  is in volle gang! Help jij 
zaterdag 27 juni mee om deze week nog een aantal dingen af te ronden? 
We starten om 7.30 uur!  



Vandaag is er hard gewerkt in het dorpshuis 
om verschillende werkzaamheden af te 
krijgen zodat de aannemer maandag weer 
verder kan!Tijdens de koffie was er iets 
lekkers van Bakkerij Vroonland. Stichting 
dorpshuis wil iedereen die is komen helpen 
heel hartelijk bedanken! 



JULI 2020 
(ingekort) Help jij mee om zoveel mogelijk likes te 
verzamelen zodat Dries met ons mooie dorp Schore 
de zomerspelen van #gmzld kan winnen? 
Helaas heeft Stichting Schoorse Herfstmarkt moeten 
besluiten de markt dit jaar over te slaan. 
(ingekort) Ons dorpshuis is bijna klaar! De klus moet 
afgerond worden met schilderwerk, hiervoor hebben 
we jou nodig. Wat is er te doen: Voorstrijkmiddel op 
de muren; Muren schilderen; Kozijnen & deuren 
schilderen. 
Nog even een mooi plaatje van ons dorp voor het 
slapen gaan!  

AUGUSTUS 2020 
(ingekort) Hou jij van muziek én dansen? Meld je dan 
aan voor de nieuwe groep Country Line Dance in 
Hansweert! Meer info tcld@zeelandnet.nl 
In het dorpshuis wordt vandaag hard gewerkt! De 
muren krijgen allemaal een mooie kleur. Fijn dat 
zoveel dorpsbewoners weer een handje komen 
helpen, bedankt! Heb je deze ochtend nog een paar 
uurtjes tijd? Alle hulp is welkom! 

SEPTEMBER 2020 
Er wordt hard gewerkt aan een nieuwe website voor 
Schore! Benieuwd naar het resultaat? Hou onze 
kanalen in de gaten!  
De duofiets van Schore is officieel in gebruik 
genomen! Waarnemend burgemeester Fons 
Naterop heeft de duofiets afgelopen zaterdag 
onthuld. https://www.internetbode.nl/regio/reimerswaal/

321903/-per-fiets-bekijk-je-dorp-op-andere-manier-# 
Dorpsraadlid André is geïnterviewd voor het blad 
'Wij zijn Kapelle!'. Vol trots vertelt hij over ons mooie 
dorp! Heb jij het al gelezen? 



Wij zijn Schore! 
In het krantje ‘wij zijn Kapelle!’ dat onlangs huis-aan-huis is bezorgd, worden 
Schorenaren Esther, André en Hennie aan het woord gelaten. Leuk! 
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(opgenomen op verzoek van en tekst door Werkgroep en Stichting Dorpshuis Schore)  

Update: Verbouwing Dorpshuis 

Sinds de start van de verbouwing is er veel 

werk verzet de laatste periode. Dit is niet 

zonder slag of stoot gegaan. Als stichting 

hebben we de rug recht weten te houden 

en is het einde van een mooi resultaat 

eindelijk in zicht.  Alle lof voor de 

vrijwilligers die zichtbaar, maar ook 

onzichtbaar keihard gewerkt hebben aan 

het tot nu toe geweldige resultaat. 

Nu de verbouwing bijna klaar worden alle 

ideeën werkelijkheid. Het is leuk om te 

zien dat het plan waar de stichting lang 

voor gestreden heeft nu daadwerkelijk 

zichtbaar wordt. Op de afbeeldingen 

hiernaast alvast een kleine ‘teaser’. 

Alhoewel het dorpshuis niet het gehele 

budget heeft gekregen om een complete 

vernieuwing te realiseren, hebben we met 

het geld dat we als stichting de laatste 

jaren gespaard hebben er toch voor 

gezorgd dat bijna alle plannen 

werkelijkheid zijn geworden. 



Opening dorpshuis 

De planning is om het dorpshuis officieel te openen op vrijdag 27 november. 

Hierover wordt het dorp t.z.t. geïnformeerd. Voor het zover is, zijn er nog 

aardig wat afwerkpunten en moet er nog flink opgeruimd worden. 

Hulp gevraagd voor de laatste loodjes 

Zaterdag 3 oktober starten we met het opruimen van de oude spullen. We 

kunnen daarbij zeker wat hulp gebruiken! Daarvoor zoeken we vrijwilligers. 

Heb je e.v.t. een aanhangwagen in bezit dan is deze meer dan welkom. (Als 

COVID-19 het natuurlijk toelaat.) Aanmelden kan bij één van de onderstaande 

personen of mailen naar dorpshuis@hartvoorschore.nl. 

Vragen? 

Voor vragen kunt u terecht bij leden van de stichting of werkgroep: Daniël 

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

Leendertse, Jacolien Bindervoet, Peter Schuitert of Léon Jansen. Mailen kan 

ook: dorpshuis@hartvoorschore.nl 

Groeten van de Werkgroep en Stichting Dorpshuis Schore 



 
 

 

  

 

Thematisch onderwijs 
Het thema voor de komende weken is Communicatie. 
Van rebussen tot spreekbeurten, van dans/drama tot het 
lezen van boeken, van gebarentaal tot het schrijven van 
een opstel, van Facebook tot 
programmeren……allemaal communicatie en wij leren 
hierover. 

Ook tijd en 
aandacht voor 
bewegen.  
Dansclinic in de 
grote gymzaal. 
 

 De veilige school ! 
Samen leven door samen leren; 
Aandacht voor “ik en de ander” 

 Respect 
 Bekwaamheid 
 Eigenheid 
 Veelzijdigheid 

Bent u op zoek naar een school waar aandacht en respect is voor ieder kind 
en waar in een kleinschalige setting kinderen goed onderwijs krijgen? Kom 
dan eens kennismaken op  
obs de Eendracht! Bel: 0113-320090 om een afspraak te maken. 

Vanaf 07:45 uur is de 
school open. Ontbijten 
op school is mogelijk en 
gratis. 

School in Beweging! 

Werken met Snappet: 
- Direct weten of je goed 
bezig bent! 
- Combinatie van werken 
op papier en op je eigen 
tablet! 
- Instructie op niveau! 

Vanaf dit schooljaar geen ouderbijdrage! 





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

De Nederlands Hervormde kerk van Schore 

Vorige keer hebben we de ‘droge’ cijfers over de ontwikkeling van de 

bevolking van Schore bekeken. Komende edities gaat het over enkele 

bijzonderheden uit de geschiedenis van de kerkgemeente van Schore.  

Midden in de woonkern op de kruising 

van wegen werd in de 13e eeuw de 

eerste kerk gebouwd. Vanaf die tijd 

vormde Schore een eigen parochie met 

een zelfstandig bestuur bestaande uit 

een college van schout en schepen. 

Van katholiek naar protestant 

Eerder lazen we over de stichting van de parochie Schore omstreeks 1250. 

Waarschijnlijk heeft de cisterciënzer abdij van St. Bernhard (uit de omgeving 

van Antwerpen) hieraan bijgedragen. Deze abdij had een kloosterhoeve in de 

buurt van Schore. Deze kloosterhoeve werd overgenomen door het klooster 

Jeruzalem uit Biezelinge. De parochie Schore heeft bestaan tot aan de 

reformatie (16e eeuw).  

Nadat in het najaar van 1578 de katholieke eredienst op Zuid-Beveland werd 

vervangen door de protestantse, ging in 1619 de katholieke parochie in 

Schore over in de protestante gemeente (toen nog gereformeerde gemeente 

genoemd).  

Op 21 augustus van dat jaar kreeg de kerkgemeenschap onder leiding van de 

kerkenraad, en met medewerking van de ambachtsheren, toestemming van de 

classis Zuid–Beveland een ‘dienaar van het woord’ (predikant) te mogen 

beroepen. Bij de vergadering hierover zijn ook de predikanten uit Kapelle, 

Afbeelding 1: Kerk te Schore



Biezelinge en Kruiningen aanwezig . De eerste predikant die te Schore en 1

Vlake werd beroepen was Joannis Dambrinus De Jonghe, de zoon van de 

Kapelse dominee. 

In 1620 telt de protestante gemeente 

nog niet veel leden; slechts 19 leden 

voor Schore en Vlake. Deze leden 

zitten veelal nog vast in leefgewoonten 

die worden afgekeurd door de 

protestanten. Zo mag een protestant 

kerklid op zaterdag niet naar de 

herberg of bij een paapse (katholieke) 

familie een verjaardag vieren. Het 

bedrijven van hoererij met de 

dienstmaagd wordt als een schadelijk 

zonde geacht. Van de kerkleden wordt 

gevraagd dit soort verkeerde daden te 

melden, waarna de predikant samen met de ouderling op huisbezoek ging om 

de kwestie te bespreken. 

Om de jeugd te onderwijzen in het christelijk geloof, werd er een bekwame 

schoolmeester aangesteld die tevens de voorlezer en de voorzanger van 

psalmen in de kerk was. 

Omstreden predikant 

In 1702 werd dominee Gosuinus Buijtendijck in de gemeente Schore-Vlake 

aangesteld. Dit was een zeer bijzondere man. Al snel na zijn aantreden werd 

hij ervan beschuldigd zich, tijdens een reis per beurtschip  naar Goes, te 2

hebben bezig gehouden met een kaartspel en daarbij geld gewonnen te 

 Respectievelijk ds. Joannes Dambrinus den Oude, ds. Abraham Happart en ds. Loweijs van den 1

Veste.

 Beurtvaart was een vorm van scheepvaart, waarbij passagiers, vracht en vee volgens een 2

dienstregeling langs een vast traject werden vervoerd. Het was het eerste openbaar vervoer in 
Nederland.

Afbeelding 2:  Parochie Schore vóór 1612



hebben. Wanneer dit wordt gemeld bij de classis van Zuid-Beveland, valt dit 

niet in goede aarde. Buijtendijck voert tot zijn verdediging aan dat hij het 

gewonnen geld aan de koster heeft gegeven om een paar schoenen voor zijn 

zoon te kunnen kopen. Hij betuigt diep berouw over deze daad. Maar de 

bevestiging van zijn aanstelling wordt ongeveer 10 maanden uitgesteld en in 

die tijd komt hij onder streng toezicht te staan van de classis van Goes. De 

kerkenraad staat echter volledig aan de kant van Buijtendijck en stelt alles in 

het werk tot zijn verdediging. Er worden brieven geschreven aan het classicaal 

bestuur en afgevaardigden van de classis wordt de toegang tot de 

kerkenraadsvergaderingen geweigerd. 

Het gedrag en de leer van Buijtendijck blijft omstreden. In 1710 lopen de 

gemoederen op en de gemeente raakt verdeeld. Dit werd zelfs buiten 

Zeeland werd bekend. Er volgt een onderzoek en in een classisvergadering 

vallen harde woorden, waarbij Buijtendijck weigert de vergadering te verlaten. 

Buijtendijck wordt ervan beschuldigd atheïst  te zijn en wordt uiteindelijk op 3

19 februari 1712 uit zijn ambt gezet. 

Op 15 maart 1712 worden er tijdens een extra vergadering van de classis te 

Goes leden van de kerkenraad van Schore en Vlake uitgenodigd. Veel vragen 

zijn aan hen gesteld maar uit het notulenboek van die periode, dat overigens 

tot 1722 zoek was, blijkt dat er vrijwel geen antwoorden zijn gegeven. Op 

Schore worden ook de kerkenraad en de schoolmeester, die hadden 

gesympathiseerd met Buijtendijcks opvattingen, afgezet. 

In de periode 1619 tot 1997 hebben er maar liefst 40 predikanten  in Schore 4

gestaan. 

Bas is dijkendeskundige en aangesloten bij de Heemkundige Kring de Bevelanden, lid van de 

Archeologische Werkgroep Nederland en vrijwilliger bij Natuurmonumenten. Als AWN-lid schrijft hij 

geregeld artikelen over de bedijkingsgeschiedenis van Zeeland.

 Iemand die niet in God gelooft.3

 Een overzicht van de predikanten is te vinden bij de publicatie van dit hoofdstuk op 4

www.hartvoorschore.nl en kan op verzoek worden toegestuurd per mail. Mail verzoek naar 
dorpskrant@hartvoorschore.nl.





Pen en papier 

Actie schoenendoos 
(opgenomen op verzoek van en tekst door Heleen van der Weele) 

De protestantse gemeente Hansweert/Schore doet ook dit jaar weer mee met de 
actie schoenendoos. Deze doos is bedoeld voor kinderen uit ontwikkelingslanden. 
Niet alleen de kerk wordt gevraagd hieraan mee te doen maar we vragen of zoveel 
mogelijk mensen mee willen doen. Des temeer kinderen kunnen we blij maken met 
een doos. 

Formulieren met informatie zijn (vanaf 5 oktober) te krijgen op het schooltje aan de 
Boomweidelaan 44. 

Wat heb je nodig en hoe werkt het? 
Formulier waarop staat voor wie je de schoenendoos wilt vullen (jongen/meisje en 
welke leeftijd) 
Schoenendoos (max. 12 cm. hoog en 34 cm. lang) 
Spulletjes aanschaffen die op het formulier staan met eventueel iets extra’s, of 
tekening of foto 
De doos versieren of leuk inpakken 
Spulletjes erin doen 
Het formulier erin stoppen en een postelastiek er om heen doen. 
Deze doos inleveren bij het schooltje (vanaf 3 november t/m 9 november) 
!! Let op, de verzendkosten zijn voor rekening van de diaconie 

Hartelijk dank, namens de diaconie 



'Luchtvervuiling door houtkachels' 
(opgenomen op verzoek van en tekst door Longfonds) 

Er vindt tussen 12 en 24 oktober een gezamenlijke inhaalcollecte plaats van de 
Hartstichting, ReumaNederland en het Longfonds.  

Wij kunnen met elkaar behalve een financiële bijdrage leveren in plaats hiervan of 
daarnaast ook op een andere manier bijdragen aan het welzijn van anderen. Veel 
mensen hebben op een of andere manier te lijden van een vervuilde omgeving. In 
het geval van longpatiënten is dat een vervuilde lucht. Een gezondere leefomgeving 
is voor hen van levensbelang. Daarom vraag ik graag uw aandacht voor de 
samenvatting van het artikel in de NRC d.d. 27 juli 2020 van Erik van der Walle: 
'Luchtvervuiling - Haarden en houtkachels zorgen voor fikse uitstoot en in menige 
buurt voor discussie, ook in de politiek.'  

Minister Wiebes daagde eind 2019 de Tweede Kamerleden uit door te zeggen dat 
'de allerergste luchtvervuilers de open haarden en de barbecues zijn' en dat 'de 
politiek zijn vingers daar niet aan wil branden'. 'U durft het niet te verbieden'.  
De uitstoot is fors. Onderzoeksbureau CE Delft gaat ervanuit dat een open haard 
250 maal meer milieuschade teweegbrengt dan een moderne cv-ketel. Per eenheid 
warmte stoot een open haard 75 keer meer fijnstof uit dan een moderne 
biomassaketel. Terwijl tevens al gepubliceerd werd dat de gevolgen van de 
verbranding van moderne biomassa, zoals nu in Europa grootschalig gebeurt in 27 
energiecentrales, al tot 1.700 doden en 30.000 extra gevallen van bronchitis leiden. 
Particuliere verbranding van biomassa heeft in 2019 geleid tot 40.000 doden en 
130.000 gevallen van bronchitis. Inmiddels hebben 15.000 mensen zich 
geabonneerd bij 'stookalert' dat sinds 2019 bestaat. Je krijgt dan bijvoorbeeld een 
berichtje op dagen dat je de houtkachel beter uit kunt laten.  

Volgens het Longfonds hebben 1,2 miljoen mensen in Nederland een longziekte, 
van wie 750.000 aangeven geregeld met benauwdheid te kampen door houtstook. 

Dijkwelsestraat 9 - 4421 AE Kapelle

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

Houtbouw

Betonwerk

Montage



'Tot voor kort kregen wij alleen in het stookseizoen dagelijks klachten, maar door de 
komst van buitenkachels, pizza-houtovens en vuurkorven krijgen we nu ook in de 
zomer dagelijks klachten. Houtstook is een hete aardappel in de landelijke politiek, 
die niemand durft door te slikken.' Ook stagneert het de positieve ontwikkeling van 
schonere auto's. We stevenen af op 40% roetvervuiling door houtkachels en open 
haarden. Bovendien is er per jaar, om alle kachels en haarden in Nederland aan de 
praat te houden, ruim een miljard kilo hout nodig.  

Houtkachels? Geen politicus brandt er de vingers aan. Houtkachels stoten relatief 
meer fijnstof uit dan moderne biomassacentrales. Toch schrikt de overheid terug 
voor strenge maatregels, zij zoekt het in goede voorlichting. Persoonlijk heb ik nog 
nooit iets van voorlichting van de overheid mogen ontvangen hierover en was dan 
erg geschrokken van het artikel in de NRC. Het leidde bij ons thuis tot het 
verwijderen van twee open haarden en een pelletkachel (ja helaas, ook deze zijn 
mede-boosdoeners). Natuurlijk hebben we de politiek hier niet voor nodig, want we 
kunnen ook onze eigen verantwoordelijkheid nemen. U hoeft niet direct zo 
rigoureus de open haard te verwijderen, maar sta eens wat vaker stil bij de 
luchtvervuiling die we zelf veroorzaken wanneer we de barbecues, vuurkorven of 
open haard aansteken. De longpatiënten zullen u dankbaar zijn! 



Kinderen schrijven 
Of tekenen, in dit geval. Mooie 
koppoter van Djani (4 jaar). 

“De koppote
r is een tekening van een 

menselijke figuur, waarbij de romp 

ontbreekt. De benen sluiten gewoonlijk 

direct aan op het ronde of ovale hoofd. 

Soms sluiten ook de armen direct aan het 

hoofd, of worden ze haaks op de benen 

getekend. De ledematen worden getekend 

als lijnen.” 



Iets minder ALERT Schore 

De Iets minder ALERT Schore groep is bedoeld voor allerhande 
meldingen (m.u.v. noodgevallen) en updates die voor alle 
deelnemers van de groep (op het moment zijn dat er 90) van 
belang (kunnen) zijn. Reacties op deze berichten die gericht zijn 
aan één persoon kunnen, vanuit de app, privé beantwoord worden (en dat wordt 
steeds beter gedaan!). 

Er worden regelmatig gratis dingen aangeboden. Altijd goed want wie weet waar je 
iemand nog een plezier mee kan doen. Weggooien is zonde en het scheelt weer 
een ritje naar de kringloop! Wel graag iets maar één keer aanbieden om de app een 
beetje overzichtelijk te houden. 

Een samenvatting van de meldingen in de periode juni, juli, augustus en een stukje 
september: magere kat, hulp dorpshuis, mishandelde kat, plaat hout gevraagd, 
gasstoring, gratis trolley, vraag over geschiedenis Schore, oude telefoons en 
cartridges, hulp gevraagd dorpshuis, klok, klapstoeltjes, buitendeuren, aanbieding 
bakker, bootje, strandstoeltje, Wimpy kwijt, voortgang dorpshuis, windpark Kapelle, 
landgoed Schore, zomerspelen, bezorger gevraagd, flitsalert, oude bakker, platen 
gevraagd, lampen, burgernetbericht, poes gevonden, brievenbus, verkeerd 
bezorgde post, hulp gevraagd dorpshuis, wandelwagen, aandacht voor Pieter, 
scheepswerf, Puk kwijt, mamafiets, sim-kaart, reisbench, cd’s, regensilo, 
tuinmeubels, zand, kookboeken, portemonnee kwijt, rotsen, schouwlampje 
gevraagd, kast, bbq pakket, metalen palen, lamp, vos aangereden, glas bij 
Kanaalweg, papierkliko kwijt en gevonden, rekenmachientje, vogelkooi, stencilset, 
slaapbank, winterbanden, melkkannetjes, melding rottigheid, krielkipjes, hondje 
kwijt en gevonden, japanse kwartels, inpak noodles gevraagd, kaasauto, bed, 
hondje gevonden, weggewaaid kapje, cavia’s, gegevens imker gevraagd, zalf 
gevraagd, kastjes, post verkeerd bezorgd, info boom of plant, kast in de herkansing, 
tv meubel, oliebollenactie, tv meubel in de herkansing, en nog een keer de kastjes 
in de herkansing, hangertjes, tv meubel nóg een keer aangeboden, fotograaf 
gevraagd, post niet ontvangen, terriër aangevallen - poes gevlucht, vriezertje, 
pakketje verkeerd bezorgd, Ludwig on the loose… 

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



Nieuwe klepel in klok toren kerk Schore 
Sinds 8 juli jl. heeft de klok van de kerk in Schore 
een nieuwe klepel. De oude klepel dateerde van 8 
april 1950. Ruim 70 jaar heeft hij dus letterlijk in 
Schore van zich laten horen.  
De klepel vertoonde platte kanten en moest - om 
het geluidsniveau op peil te houden - steeds harder 
worden afgesteld. Dit kwam op de lange duur de 
kwaliteit niet ten goede.  

       ’s Werelds grootste klokken-
gieterij ‘de Koninklijke Eijsbouts’ heeft de nieuwe klepel gegoten 
en ook opgehangen. De monteur heeft de klepel nu zo afgesteld 
dat deze minder hard slaat, maar wel een voller/ronder geluid 
heeft. 

Goed hoorbaar is ook dat hij minder snel op gang komt. 
De nieuwe klepel is gegoten van gesmeed ijzer, van smeedstaal 
dus. De klok zelf is van gegoten brons, een legering van koper 
en tin. 
 
De toren van de Protestantse Gemeente Hansweert-Schore is eigendom van de 
Kerkelijke Gemeente en niet, zoals dikwijls wordt gedacht, van de Gemeente Kapelle. 
Het uurwerk is wél van de Gemeente Kapelle. Tevens neemt Kapelle het onderhoud 
voor haar rekening. 
 
Graag neem ik u even mee terug in de tijd met een stukje geschiedenis betreffende 
de kerkgebouwen in Schore. 
De allereerste kerk in Schore werd gebouwd in 1225. De nonnen van het 
Jeruzalemklooster in Biezelinge hadden in die tijd het recht gekregen om een pastoor 
in de kerk van Schore te benoemen. Waarschijnlijk was het 
een houten kerk, zoals in de meeste dorpen in die tijd. 
De tweede kerk in het dorp was een Katholieke dorpskerk en 

werd gebouwd in 1513.  
Ruim 100 jaar later - in 1619 - werd deze 
kerk in gebruik genomen door de 
Hervormde Kerkgemeenschap.   
Na bijna 300 jaar werd de kerk in 1913 
gesloopt. De toren bleef echter staan. 
Architect W. Bierens uit Kapelle kreeg in 
datzelfde jaar 1913 de opdracht voor 
het ontwerpen van een nieuwe kerk.          
Deze werd in 1915 in gebruik         
genomen.  

De nieuwe klepel in de klok  

De oude klepel 

Kerk anno 1619 Kerk 1915. Foto ca. 1920 



Ook de klok, gegoten in 1531 door Pieter van de Ghein, bleef in dezelfde toren 
hangen. 
 
Reeds vanaf het begin van de Tweede Wereldoorlog werd Schore zwaar beschoten. 
In 1940 werden veel huizen verwoest. De inwoners waren noodgedwongen geëva-
cueerd. 
Vanaf een torpedojager, die op de Westerschelde lag, werd er door de Fransen op 
Schore geschoten. Men dacht dat de Duitse bezetter hier gelegerd was, wat toen 
niet het geval was. 

Ook het kerkgebouw werd beschoten en beschadigd. 
De spits van de toren werd er in z’n geheel 
afgeschoten en er waren enkele gaten in het dak van 
de kerk. 
De totale schade aan het gebouw viel echter reuze 
mee. Korte tijd later werden er weer kerkdiensten 
gevierd. 
Het is dus een wijd en zijd verspreid misverstand als  
men zegt dat de kerk in de oorlog van 1940-1945 is     
verwoest.  
 

Tóch wilde men een nieuwe kerk bouwen. De kosten van 
herstel en het feit dat men de huidige kerk minder mooi 
vond, vergemakkelijkte de beslissing. Deze nieuwbouw 
zal debet zijn aan eerder vernoemd misverstand. 
Omdat het gemeentehuis van Schore zwaar beschadigd 
was, werd er in het tijdelijke gemeentehuis - in de woon-
kamer van familie Leijs, toen Haaimeet 13 - overlegd 
betreffende de nieuw te bouwen kerk. 
De commissie oorlogsschade uit Middelburg voerde 
waarschijnlijk dit overleg met een door burgemeester 
Trimpe samengestelde plaatselijke commissie. 
Besloten werd om een compleet nieuw kerkgebouw te 
bouwen, dus inclusief toren.  
De toenmalige kerk en toren werden in 1942 gesloopt 
waarna men snel daarna in 1942-1943 het huidige  
kerkgebouw heeft gebouwd. Architect was dhr. J. 
Roodenburgh. 
Tegelijk met de nieuwe kerk werd ook het huidige kerkmuurtje gebouwd. 
Vanaf deze tijd is de toren eigendom van de kerkelijke gemeente geworden. 
Waar in de tussentijdse periode kerkdiensten zijn gevierd is niet bekend. 
De klok van 1531 was ondanks de beschietingen nog intact, maar paste niet in de 
nieuwe toren. Om deze reden werd een nieuwe klok (een klok hangt in een zgn. 
stoel) opgehangen. 

Beschadigde toren mei 1940. De 
foto is genomen vanuit de 
Langstraat. Rechts de vernielde 
bakkerij van Gebr. Stevense 

Kerk na nieuwbouw 1943 



De Gemeente Kapelle schreef een prijsvraag uit voor het bedenken van zinvolle 
randschriften op de klok. Mevrouw H.W.J. van Dijke-van Dalsen uit Kapelle won de 
prijsvraag met de volgende tekst: 

 
Jaren had haar bronzen stem weerklonken, 
tot zij versmoord in oorlogsvlam en vuur en vonken. 
Deez’ nieuwe klok zal roepen als rotssteen in gevaren, 
het ‘Rustig te midden der woedende baren’. 
 

In deze klok is dus nu de nieuwe klepel 
gehangen.  
 

Zeer waarschijnlijk is er in de periode na de 
bouw in 1942-1943 tot 8 april 1950  geen 
klok in de toren aanwezig geweest. 
 

Maar nu, anno 2020, dus wel en nog wel 
met een nieuwe klepel!  
 

Dat hij nog tot in lengte van dagen in 
Schore en omgeving te horen mag zijn. 
 

 
 

De tekst ‘Rustig te midden der woedende 
baren’ is ook terug te vinden boven de 
hoofdingang van de kerk, maar dan in het 
Latijns: ’Saevis tranquillus in undis’. 
Dit was een lijfspreuk van Willem van 
Oranje. 
 

Veel info van vernoemde feiten is verkregen via 
Bas en Koos Oele-Leijs Kapelle. 
Bas was in z’n werkzame leven architect en 
archeoloog en Koos is een geboren Schoorse. 
 

 
Koos Oele was het die in het begin van de jaren 40  
haar slaapkamer moest afstaan aan de burgemeester 
in het tijdelijke gemeentehuis aan de Haaimeet 13. 
 
 
 
           Henk Mallekote, koster kerkgebouw Schore. 

Klok met nieuwe klepel in zgn. stoel 

Hoofdingang kerk met Latijnse tekst:       
‘Saevis tranquillus in undis’ 

Het gemeentehuis na beschieting mei 
1940 



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

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

In deze Corona tijd geen afdelingsavonden, bloemschikavonden en ook geen 
Schoorse Herfstmarkt. Een heel raar afdelingsjaar. In plaats van de slotavond 
hebben wij bij al onze leden een pakket van de Landwinkel bezorgd.  
Geen Schoorse Herfstmarkt dus ook geen bloemschikken voor deze dag 
daarom hebben we als bestuur besloten om bij al onze leden een bolcrysant 
te bezorgen. 
We hopen op deze manier toch nog wat contact met onze leden te hebben. 

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 Anker, 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. Wij hopen in 2021 weer bijeen te 
komen. Dus aan iedereen blijf gezond.



Puzzelpagina 

Oplossing vorige puzzel: Kruiswoordpuzzel 
De juiste woorden waren: horizontaal: 1 schoremorries 3 vlaketunnel 9 
vroonland 8 zorgboerderij 9 tunnel 10 zes 14 agrarisch 18 wintrack 19 kapelle 
20 oerei* 22 gymzaal 24 tulpen 25 dorpsvisie 28 vlaaksezandweg 30 beveland 
31 plattelandsvrouwen - verticaal: 1 smederij 2 annahoeve 5 oranjevereniging 
6 dorpskrant 7 herfst 11 wielrennen 12 bergwerff 13 hexagon 15 
haaimeetsewegje 16 schotland 17 kerkzaal 21 ekoz 23 anker 26 henri 27 
meester 29 alpaca 

* Rectificat-ei 
In de puzzel werd gevraagd hoe het grootste ei-soort heet wat je kunt halen 
uit de eierautomaat. Het antwoord in de puzzel is oerei. Een kleine rectificatie 
is op zijn plaats want het grootste ei in de automaat is de dubbeldooier. Op 
de foto: Léon en Anita met van links naar rechts: dubbeldooier, scharrelei 
(stempel begint met 2NL) en vrije uitloop ei (stempel begint met 1NL). 



Nieuwe puzzel: zoek de verschillen 

De puzzel van deze keer is gemaakt door Dries de Wee. Schapen in een wei 

aan de Westerschelde bij Schore boffen maar: het uitzicht is prachtig. Dries 

heeft dit uitzicht her en der wat aangepast. Zoek de 10 verschillen. Succes!



uit de 
eierautomaat

geopend van 8:00 tot zonsondergang / Zondags gesloten

Steenweg 23, Schore, www.ekozpluimvee.nl

Pluimvee vof



Nieuws van de dorpsraad 
(opgenomen op verzoek van dorpsraad, tekst door André Schrier) 

Verkoop scheepswerf Reimerswaal  
Lau Sinke, één van de directieleden van de Sinkegroep, heeft de werf in 
Hansweert overgenomen. Niet als Sinkegroep, maar als privépersoon. Wat 
Sinke op de locatie bij het kanaal door Zuid-Beveland precies gaat doen is 
nog niet bekend. Aanvankelijk zou het bedrijf helemaal verdwijnen, maar 
omdat er voor vele jaren erfpacht was betaald (2033), besloot Rudi Pieters te 
blijven. De werf ging wel in de verkoop, maar werd bij gebrek aan 
belangstelling in 2018 weer uit de verkoop gehaald. 
Gemeente Reimerswaal en Kapelle zijn ook nog in afwachting van een 
uitspraak van de Raad van State over het gebied waarin de werf zich bevindt. 
RvS zette eind 2017 een dikke streep door een aantal vergunningen en 
plannen voor het gebied. De 2 gemeenten kregen daarbij de opdracht om 
binnen een jaar gezamenlijk één nieuw bestemmingsplan te ontwerpen. En 
rekening te houden met zowel de omwonenden als de aanwezige bedrijven. 
Die procedure loopt nu nog steeds. Uitspraak 26 oktober 2020. 
De Sinkegroep had drie jaar geleden ook belangstelling voor de werf. Samen 
met De Jager Detachering, één van Zeelands grootste uitzendbureaus voor 
buitenlandse arbeidskrachten, plannen voor het gebied. Daarin zou het 200 
tot 250 buitenlandse werknemers kunnen huisvesten. Die plannen zijn echter 
nooit van de grond gekomen. 
Tennet heeft middels mail aan de dorpsraad bevestigd dat één van hun civiele 
aannemers, Strukton/Mobilis het oude pand van de scheepswerf in Hansweert 
betrekken tijdens de bouwfase van het elektriciteitsnet. 
De dorpsraad houdt een vinger aan de pols en heeft de gemeente 
Reimerswaal en Kapelle gevraagd wat dhr. Sinke van plan is met de 
scheepswerf. Het laatste bericht van de gemeente is dat bij een overcapaciteit 
van de scheepswerf in Vlissingen men terugvalt (huren) op de scheepswerf 
Reimerswaal (nieuwe naam is Kaai 85) . 

Wegenplan gemeente Kapelle 
Gemeente Kapelle werkt aan een wegenplan. In dit plan gaan ze beschrijven 
wat de gewenste functie van wegen en straten is (bijv. 50 of 30 km/u). Hoe ze 



onze wegen willen inrichten. En op welke plekken ze 
aanpassingen willen doen (verkeersveiligheid). Ze deden 
diverse verkenningen en begin dit jaar hielden ze een 
enquête die door velen werd ingevuld. De resultaten 
daarvan worden besproken in de De Vroone. Dit vormt dan 
de basis voor de verdere uitwerking van het plan. 
Dorpsraad Schore heeft dinsdag 15 september jl. een sessie bijgewoond. Het 
blijkt dat  zowel een aantal inwoners van Schore en automobilisten van buiten 
zich niet altijd aan de 30 km/u houden, met name de toegangswegen naar 
Schore. Bij de passerende voertuigen in deze straten blijkt tevens dat er 
trillingen worden geconstateerd in diverse woningen. Alle punten zijn 
geïnventariseerd door de gemeente en zij gaan hiermee aan de slag. 

Zwerfafval 
Zwerfafval is een ergernis van velen. Langs de Nieuwe Schoorseweg in de 
bermen wordt ontzettend veel afval  gedumpt. Blikjes, plastic verpakkingen, 
flesjes, papier etc. Zo ook ligt er langs de Kanaalweg richting Hansweert aan 
beide kanten ook ontzettend veel afval. Dit wordt vanuit rijdende auto’s  
weggegooid. Een beetje asociaal is het wel want het is toch een kleine moeite 
om dit afval thuis in de afvalbak te deponeren. Een gedragsverandering is 
nodig om dit uit te bannen. Hieronder een paar foto’s van een uurtje 
zwerfafval opruimen. 

Nieuwe Schoorseweg Kanaalweg



Bloemenmengsel langs de Kanaalweg en 2 

bloemenbakken 
De dorpsraad heeft bij de gemeente Kapelle een aanvraag 
ingediend voor een geldelijke bijdrage om in de berm van 
de Kanaalweg ,langs het fietspad, richting Hansweert een 
meerjarig bloemenmengsel in te zaaien. Dit is goedgekeurd. In het voorjaar 
2021 zal dit ingezaaid worden. Hopelijk kunnen we dan genieten van een 
prachtige bloemenzee  wat weer goed is voor de biodiversiteit. 
Ook is  door de gemeente toegezegd om 2 grote antraciete  bloemenbakken 
te plaatsen aan het begin van de Haaimeet. 

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

Met vriendelijke groet, 
André Schrier 

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

+31 (0) 113 - 381 550 
Hansweert





Dorpsgenoten 

Geboren 
Peter, Anne-Marie en Mozes van harte gefeliciteerd met de geboorte van Pepijn! 

Overleden 
Hoewel de heer Koenders al lang niet meer in Schore woonde, is hij altijd zeer 
betrokken gebleven bij Schore. Hij las nog altijd onze dorpskrant en een tijdje terug 
stond hij er zelfs nog in. De heer Koenders was vroeger schoolmeester in Schore en 
heeft zich hard gemaakt voor het behoud van OBS de Tunnel door o.a. het schrijven 
van brieven naar Den Haag. 
Wij wensen zijn vrouw en verdere familie veel sterkte toe. 





Afgelopen juli informeerden we de bewo-
ners van Hansweert over de ontwikke-
lingen rondom de dijkversterking. In een 
huis-aan-huis editie van de nieuwsbrief 
presenteerden we het Voorlopig Ontwerp. 
Via excursies kregen de bewoners die 

direct aan de dijk wonen extra uitleg . Zij 
hoorden meer over hoe de dijk eruit komt te 
zien en hoe de wegen worden aangepast. 
Ook kregen zij meer informatie over de 
plannen op hoofdlijn voor de inpassing van 
het park, de vijvers en de voetbalvelden. 

De afgelopen maanden heeft het project-
team de plannen verder ontwikkeld. Het 
ontwerp krijgt steeds meer vorm. Hierbij 
vinden wij vinden het erg belangrijk om 
belanghebbenden mee te laten denken 
over de verdere ontwikkeling van het plan. 

NWSBRF8

Dijkversterking
HANSWEERT

Waterschap Scheldestromen werkt aan de dijkversterking van Hansweert. De 
dijk voldoet niet aan de nieuwste waterveiligheidsnorm die het Rijk op 1 januari 
2017 in de wet heeft vastgelegd. Dit betekent niet dat de dijk acuut onveilig is, 
maar om in de toekomst de veiligheid tegen overstromingen te kunnen garande-
ren, moet het dijkvak worden versterkt. Het traject waar het om gaat is 5.150 me-
ter lang en loopt vanaf het sluizencomplex Hansweert tot en met de Langeweg in 
Kapelle. De dijk is niet hoog genoeg en is aan de binnenkant onvoldoende stabiel. 

“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.”

Plannen omgeving krijgen steeds meer vorm

Drie fasen in het project

Voorkeursalternatief

Referentieontwerp

Projectplan Waterwet Oplevering

Verkenning Planuitwerking Realisatie
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De omgeving betrekken we nauw en den-
ken mee over zaken als: waar (her)plaat-
sen we speeltoestellen? Waar planten we 
bomen? Hoe maken we optimaal gebruik 
van de vijvers? En hoe sluiten we bestaande 
wegen op nieuwe wegen aan? De resultaten 
hiervan leggen we vast in een zogenaamd 

inrichtingsplan. 

Via deze nieuwsbrief geven we inzicht in 
hoe de plannen er op dit moment uit zien. 
Door de Coronamaatregelen hebben we 
ervoor gekozen geen grote bijeenkomst 
te organiseren. Via de impressies in deze 

nieuwsbrief geven we u een beeld hoe de 
omgeving rondom de te versterken dijk 
langs de zuidrand van Hansweert eruit zou 
kunnen zien. Heeft u vragen, suggesties of 
ideeën? Dan horen wij die graag. U kunt ons 
mailen via hansweert@scheldestromen.nl. 



Nieuwe situatie Scheldemond – Veerweg - Werfdijk 
Bij de dijk ter hoogte van de Scheldemond, 
Veerweg en Werfdijk is het van belang dat 
het oude sluizencomplex niet wordt aan-
getast, de Veerweg kan blijven liggen en 
het talud van de dijk minimaal opschuift 
richting Van der Straaten B.V.. Om hiervoor 
te zorgen treffen we extra maatregelen. We 
plaatsen een damwand in de dijk die niet 
zichtbaar is en een muurtje op de kruin van 
de dijk. Ook verbreden we de dijk richting 

het slibdepot om het oude sluizencomplex 
te sparen. Het kruispunt op de dijk met 
Lange Geer komt te vervallen. De dijk gaat 
hier namelijk zo ver omhoog dat de Lange 
Geer er niet opnieuw op aangesloten kan 
worden. We brengen wel een dijktrap terug. 
Zo behouden we de wandeling vanuit het 
dorp richting ‘rondje Amos’ en het praat-
huis. Daarnaast leggen we op de kruin van 
de dijk een pad aan dat langer is dan in de 

huidige situatie. Het nieuwe pad loopt vanaf 
het praathuis in westelijke richting tot aan 
de speelplekken voorbij de kruising met 
Boomdijk. Langs de muur op de kruin ko-
men banken. Omdat de dijkopgang Lange 
Geer vervalt, graven we hier een gedeelte af 
en richten we de rand van het sluizencom-
plex opnieuw in. Dit betekent dat er meer 
ruimte ontstaat rondom de woningen in de 
bocht Veerweg - Lange Geer.

Oude sluis

Bestaand Impressie

Doorsnede Oude sluis



Nieuwe situatie Parkzone
Als je vanaf de Veerweg naar het westen kijkt, 
komt de dijk dichter bij het dorp te liggen. Dat 
betekent dat de groene rand van het dorp met 
speelvoorzieningen verandert. We hebben 
dit aangegrepen om een nieuw ontwerp te 
maken voor de hele zuidelijke dorpsrand. 
Ons doel is dit ook straks een mooie en fijne 
parkachtige rand van het dorp blijft, die van 
oost naar west loopt en als één geheel wordt 
beleefd. We hebben hiervoor verschillende 
ideeën uitgewerkt. Om te beginnen plaatsen 

we tussen de Boomdijk en de voetbalvelden 
een damwand die niet zichtbaar is. Die zorgt 
ervoor dat de dijk minder ruimte in beslag 
neemt en de weg die we moeten verleggen 
verder van de woningen komt te liggen. De 
rotonde bij Boomdijk verplaatsen we naar de 
kruising Boomdijk-Eendracht-Kanaalstraat. 
Zo is er meer ruimte om de speelplekken aan 
beide kanten van de Boomdijk beter te verbin-
den. Een nieuw element in de parkrand is het 
centrale pad. Dot loopt vanaf de Veerweg tot 

aan de voetbalvelden. Verspreid langs dit pad 
liggen de speelplekken en de vijvers. De vijver 
tussen Mastgat en de voetbalvelden geven we 
opnieuw vorm. Hiermee wordt de vijver een 
mooi centraal element in dit deel van het park. 
De vijver krijgt een langgerekte vorm, in lijn 
met het wandelpad. Een nieuwe (water)speel-
plek tussen de vijver en de huidige open plek 
richting de tennisbanen maakt de parkzone 
compleet.

Parkzone

Bestaand

Bestaand

Impressie

Impressie

Boomdijk

Doorsnede Parkzone



Eindredactie: waterschap Scheldestromen
Illustraties: Witteveen & Bos
Vormgeving: Rudy Visser

W  scheldestromen.nl/hansweert
E  hansweert@scheldestromen.nl
T  088 2461000
september 2020

Colofon

Heeft u vragen over het project Dijkverster-
king Hansweert in het algemeen of naar aan-
leiding van deze nieuwsbrief? Stuur dan een 

e-mail naar: hansweert@scheldestromen.
nl. Onze medewerkers doen hun best om uw 
vragen zo snel mogelijk te beantwoorden. Kijk 

daarnaast voor meer informatie op de web-
site van waterschap Scheldestromen: www.
scheldestromen.nl/hansweert. 

Vragen?

Nieuwe situatie voetbalvelden 
Doordat we nog kritischer en beter naar het dijkontwerp hebben 
gekeken kan het clubhuis van de voetbalvereniging op de huidige 
locatie blijven staan.  Ook is het nog mogelijk bomen te planten 
achter het clubhuis als de sloot tussen het clubhuis en de dijk wordt 

omgelegd. Op dit moment onderzoeken we  samen met de ge-
meente en de voetbalvereniging hoe we de voetbalvelden kunnen 
inpassen. 

Doorsnede voetbalvelden



Vakmanschap in Vers

koop je bij de
BETER BROOD

ECHTE BAKKER

Kerkplein 2, Tel (0113) 57 14 94, Yerseke
info@bakkervroonland.nl    www.vroonland.echtebakker.nl

Vroonland
De EcEE htcc ett Bakker



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

Nieuwtjes van de zorgboerderij. 

Vanwege het corona virus draaien wij nog steeds met een beperkte 
groep mensen. Dit betekent 12 cliënten op het schooltje en 6 op de 
boerderij. Dit om de 1.5 meter te kunnen garanderen. Hier zal 
waarschijnlijk voorlopig nog geen verandering in komen, zolang het 
virus nog niet onder controle is. Het is moeilijk werken, omdat de 
grootste groep geheugenproblemen heeft. We moeten dus vaak 
herhalen. Tot op heden is er geen besmetting geconstateerd, ook niet 
bij naasten van de cliënten. 

Een van onze begeleidsters, Nelleke Minnaard, is vrijdag 11-9 in het 
huwelijk getreden. Alle mensen hebben meegeleefd en we zijn ze 
wezen bewonderen bij het Gemeentehuis van Kapelle. Een stralend 
paar op een stralende dag. 

Met de dieren gaat het goed. De dekking van de alpaca’s is 
waarschijnlijk niet gelukt. De merrie rent zo hard rondjes door de wei 
dat de hengst na een tijdje bekaf de strijd opgeeft. Het paardje heeft 
nog steeds veel last van hoefbevangenheid. We hebben al heel veel 
verschillende behandelingen en medicatie uitgeprobeerd. Momenteel 
heeft ze weer een nieuwe kuur. We hopen dat deze gaat helpen. Ook 
zijn er weer aardig wat kuikens bij en hebben we de konijnen moeten 
vangen voor hun jaarlijkse inenting. 

Lisa Dorrepaal zal haar stage dierwelzijn bij ons lopen. Ze werkt al 
geruime tijd met de dieren dus dat gaat goed komen. Ook hebben we 
met Rima een geweldige vrijwilligster gevonden met een groot hart 
voor dieren. Daar zijn we heel blij mee. 



De duo fiets is afgelopen zaterdag 12-9 
officieel in gebruik genomen. Het was een 
feestelijke gebeurtenis met een beperkt 
aantal genodigden. Een 
stoet, met alpaca’s voorop 
en daarachter de 
versierde fiets met als 
bestuurders Ismael en 
Willem de Smidt (Willem 
speelde op een 
buikdraaiorgel en is 
dorpsomroeper) kwamen 
aan bij het schooltje.  
Burgemeester Naterop 
maakte daarna samen met 
Ismaël een ritje door het 
dorp. Het was een mooie 
optocht. We zijn heel 
dankbaar dat de stichting 
het bedrag via diverse 
sponsoren bijeen vergaard 
heeft.Ieder die er aan 
bijgedragen heeft, 
nogmaals heel veel dank. 

We hebben ook een aantal vrijwilligers die wel eens een stukje met 
onze mensen willen gaan fietsen. De mensen vinden het schitterend!! 

De fiets is voor € 5,- per keer te huur. Vooraf graag reserveren 
(06 - 5226 4327). 



Dan komen er dagelijks vaak kinderen 
spelen bij ons op de boerderij. We hebben 
vaste afspraken met de kinderen: Niet 
tijdens zorgboerderij tijden, altijd eerst 
vragen, niet over de hekjes klimmen als er niemand is. 
De meeste kinderen houden zich er goed aan maar tegenwoordig 
gebeurt het steeds vaker dat er kinderen in de wei zijn terwijl er 
niemand van de leiding aanwezig is. Omdat er veel dieren rondlopen 
is het van belang dat er iemand is ook als er iets met een van de 
kinderen zou gebeuren. De kinderen mogen dus gerust komen, liever 
niet meer dan 4 tegelijk, maar dan moeten we er wel zijn. 

Groetjes Team Rust na Onrust



Tijdsbeeld 

Inzendingen: het hoe of wat 
Heb je (informatie over) iets wat geschikt is voor in onze dorpskrant? Laat 
het even weten! Bijdragen vanuit het dorp zijn zeer waardevol! 
Inzendingen of vragen het liefst per mail via dorpskrant@hartvoorschore.nl 
maar door de brievenbus bij Xandra (Boomweidelaan 69) mag natuurlijk 
ook altijd! 
Informatie over het plaatsen van een advertentie in of sponsoring van de 
dorpskrant bij Lennart de Neef via dorpskrant@hartvoorschore.nl.  

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

Bijdragen voor de volgende dorpskrant uiterlijk inleveren op: 

vrijdag 11 december 2020

onrust over mogelijke verkoop en bestemming scheepswerf wereldwijd 
meer dan 900.000 corona doden rel veronica inside DORPSHUIS SCHORE 
IN VERBOUWING beelden van wolf op de Veluwe zwemmers in 

problemen door muien EXPLOSIE BEIROET mondkapjes verplicht BIDEN VS 

TRUMP steekpartijen in Nederland recordhoogte goudprijs  chatdienst 

criminelen gekraakt voetbalwedstrijden zonder supporters Grapperhaus 
overtreedt coronaregels GEDOE OVER TIKTOK AANGEPASTE 

HALLOWEENTOCHT SCHORE   nertsen besmet sportscholen weer 
open  SCHOORSE HERFSTMARKT AFGELAST drillrappers mogelijk 
leven op Venus hitterecords gebroken kattenbeul actief in Schore ….




