DORP inZICHT

Schore
Voorstelling
verenigingen

meer info
Karen Viaene
0498 905 842
Karen.Viaene@middelkerke.be

Inleiding
Beste inwoner van Schore,
Het is mij een genoegen u de folder met de verenigingen uit Schore voor
te stellen. Het is onze bedoeling alle inwoners te informeren over de bestaande verenigingen, zodat uzelf op zoek kunt gaan naar verenigingen of
activiteiten die het best aansluiten bij uw persoonlijke interesses.
Zoals u kunt zien is er in Schore bepaald geen gebrek aan verenigingen:
we telden er niet minder dan 10 en dat voor een dorp met slechts een
200 tal inwoners! Het aanbod is echt divers: wil je deelnemen aan een
autocross, of zingen in een koor, geen probleem, in Schore vind je er een
vereniging voor. Wie nog zou twijfelen: uit het onderzoek van Dorp inZicht
bleek dat alle activiteiten die in Schore worden georganiseerd, positief
beoordeeld worden!
Het aanbod is er dus en dat bloeiende verenigingsleven willen we vanuit
het gemeentebestuur samen met Dorp inzicht ondersteunen. Verenigingen
versterken immers het gemeenschapsleven en het sociale weefsel in de
gemeente.
Ik bedank dan ook graag alle vrijwilligers die zich belangeloos voor hun
vereniging inzetten en wens hen alvast veel succes toe bij hun volgende
activiteiten.
Bewaar dit krantje en haal er de nodige informatie uit.
Veel leesplezier!
Met vriendelijke groeten
Geert Verdonck
Schepen van en voor
samenlevingsopbouw
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Feestcomité
Het Feestcomité van Schore bestaat uit een groep van 9 vrijwilligers
namelijk Diego Demarcke, Noël Devisscher, Gerrie Keirsebilck,
Eric Naeyaert, Tom Proot, Dirk, Jaak en Bjorn Slembrouck en
Eric Vandezande.

Het Feestcomité heeft als doelstelling: het sociale leven in de gemeente
Schore bevorderen door het organiseren van meerdere samenkomsten.
Wij willen het samenleven in onze gemeente gezellig maken en proberen
de inwoners met elkaar in contact te brengen.
Vaste jaarlijkse organisaties zijn:
• Blasius-hutsepot maaltijd (eerste zaterdag van februari)
• Buren Buurten – gratis pannenkoeken festijn (derde zondag van april)
• Rommelmarkt (tweede zondag van juni)
• Aperitiefconcert i.s.m. gemeente Middelkerke, KVLV, Gezinsbond en
OKRA (tweede zondag van augustus)
• Schore – Kermis (vierde zondag van september)
• Mosselsouper (tweede zaterdag van november)
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Tienjaarlijks organiseert het
Feestcomité ook een jubileumverjaardag van onze gemeente.
Verder probeert het Feestcomité
bepaalde zaken te realiseren ter
bevordering van onze gemeente.
Zo hebben wij onze medewerking verleend aan het project “Gewoon eens ongewoon”,
zijn we betrokken geweest bij het ontwerp van onze gemeenschapszaal SCORA, zorgen
we voor de plaatsing en versiering van de kerststallen, geven we aandacht aan jubilea
en hebben wij, in eigen beheer, dorpsvlaggen ontworpen en aangekocht.
Meer informatie bij
eric@vandezande.com
0475 26 57 12

Autocross
Op zondag 19 september 2010 gaat er opnieuw een autocrosswedstrijd
door in de Koussestraat te Middelkerke. Liefhebbers die willen deelnemen,
kunnen zich inschrijven ter plaatse in de tent vanaf 9 tot 10.30 u.
De trainingen beginnen om 10u en de eerste start is om 12.30 u.
Er zijn verschillende reeksen waaronder jeugd, plaatselijke, vrouwen,
protos, verlaagde kevers, toerisme+ en - 1600, sportklasse + en – 1600.
We verwachten ongeveer een 200 tal piloten, tot zondag 19 september.

Meer informatie bij
Frans Vermote
0498 68 55 55 - Frans.Vermote@telenet.be
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DAVIDSFONDS Spermalie
Algemeen werkt het Davidsfonds
dagelijks aan een beter Vlaanderen
voor alle inwoners. Het gelooft dat daarvoor meer Vlaanderen nodig is,
en tegelijk een grote openheid op de wereld.
Het Davidsfonds heeft christelijke wortels, de durf om te vernieuwen en
ook al eens tegen de stroom in te gaan. Het pleit onder meer voor een
solidaire samenleving en inhoudelijke verdieping.
Het Davidsfonds is actief op het vlak van cultuur, met de focus op
geschiedenis, kunst, taal en lezen. Jaarlijks organiseert het meer dan
10.000 activiteiten en 100 internationale cultuurreizen. Universiteit Vrije
Tijd Davidsfonds biedt ieder jaar 150 cursussen aan en Davidsfonds
Uitgeverij brengt 120 boeken en CD’s op de markt.
Als klein onderdeel telt Davidsfonds Spermalie ca. 65 leden en is het
vooral actief met een aantal jaarlijks terugkerende activiteiten zoals:
- optreden van Willem Vermandere op de Spermaliehoeve, met gratis
toegang voor onze leden (alle gezinsleden);
- kerstconcert en lenteconcert in de kerk van Schore in samenwerking met
het Middelkerkse Camerlinckxkoor;
- daguitstap naar Frans-Vlaanderen met een plaatselijke gids;
- tentoonstelling in de kerk van Schore van het grote boeken/CD-pakket,
dit  ter gelegenheid van de kermis in Schore;
- bezoek aan een museum of tentoonstelling...
Je wordt lid voor één jaar door aankoop van twee boeken of CD’s. Als lid
geniet je veel voordelen zoals korting bij tentoonstellingen en optredens
en ontvang je regelmatig het cultuurmagazine “omtrent”.
Meer info bij bestuursleden Davidsfonds Spermalie in Schore:
- Noël Devischere
Bruggesteenweg 47
tel. 051 55 54
- Robert Maes 		
Schorestraat 5 		
tel. 051 55 53
- Björn Slembrouck
Schorestraat 47		
tel. 051 55 57
- Jaak Slembrouck
Bruggesteenweg 51
tel. 051 55 56
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KVLV
KVLV – Vrouwen met vaart verenigt vrouwen op het platteland. Zoals in zowat elke
Vlaamse gemeente is ook KVLV in Schore
een actieve vrouwenvereniging.
Ons hoofddoel is vrouwen in ons dorp
samenbrengen en aan de hand van de aangeboden activiteit zorgen voor
een gezellige, leerrijke, creatieve, informatieve, ... namiddag of avond.
In onze afdeling zijn alle vrouwen welkom
jong of niet meer zo jong,
thuis- of buitenhuiswerkenden,
vrouwen met veel tijd of met wat minder tijd,
jonge mama’s, moekes met pubers,
lieve oma’s, sportievelingen,
creatievelingen, genieters,
denkers, dromers,
...
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We bieden onze leden een waaier van activiteiten aan kaderend binnen de thema’s :
creativiteit : creatief met verschillende materialen, bloemschikken,
lekker en gezond koken en eten : kooklessen met proevertjes
gezondheid en conditie : infovergaderingen over gezond lichaam en gezonde geest,
zorgzaam samenleven, platteland, milieu, natuur met een specifiek aanbod voor
actieve landbouwsters of tuiniersters
binnen de agra-werking
De meeste activiteiten gaan door in de
ontmoetingsruimte Scora.
Met de afdelingen van Mannekensvere
en Slijpe worden een aantal bijeenkomsten samen georganiseerd.
Het eerste jaar ben je onthaallid en
hoef je het lidgeld niet te betalen.
Het lidgeld voor een jaar bedraagt 27 euro en voor die prijs krijg je :
- het ledenblad ‘Vrouwen met vaart’ 10 maal in de brievenbus.
- korting op de aankoop van kvlv-boeken bv. ‘ons kookboek’
- korting op kvlv-reizen
- korting of gratis deelname aan de plaatselijke activiteiten
- je maakt deel uit van het sociaal netwerk in ons dorp
- jij (en eventuele  gezinsleden) zijn verzekerd tijdens alle kvlv-activiteiten
De bestuursploeg bestaat uit een zestal vrijwilligers :
Voorzitter
Ria Vermander
058 23 33 27 - ria.vermander@telenet.be
Secretaris
Greet Verstrynge
Gewestverantwoordelijke Monique Bonte
Wijkverantwoordelijke
Lieve Bonte
Anna Boone
Agra-verantwoordelijke
Angelique Martens
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OKRA
OKRA Schore werd in 1980 gesticht onder de naam ‘Bejaarde Bond’.
Later wordt algemeen de naam veranderd naar OKRA. OKRA Schore telt
39 leden, de huidige voorzitter is Raoul Keirsebilck.

Wij bezorgen aan onze leden maandelijks een ‘OKRA Magazine’ met allerhande nuttige informatie (van wetgeving tot gezondheidszorg, sport…) en
een activiteitenkalender met wat in de regio georganiseerd wordt.
Wij organiseren een namiddaguitstap met een bezoek aan een bedrijf,
waarna wij koffie met boterhammen of pannenkoeken eten. Met Nieuwjaar
krijgt ieder lid een doos pralines, met Pasen een paashaas. Wij fietsen
mee in ‘toeren in de moeren’. Het seniorenfeest in het Casino wordt ook
bijgewoond.
In september hebben wij een koffienamiddag met taart en boterkoeken.
De boterkoeken worden geschonken door het feestcomité. In november
hebben wij een feestmaal in de Schoorbakkehoeve aan heel democratische
prijzen, de kas legt hiervoor bij.
Meer informatie bij
Raoul Keirsebilck, 0498 68 66 68
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Onze-Lieve-Vrouwekoor
“Mannekensvere en Schore”

en

Het gemengd koor werd opgericht in het voorjaar van 1987. Aan de wieg
stonden E.P. René Vermeire en zuster Francine Van de Putte. Zuster
Francine nam de dirigeerstok voor haar rekening en leidde het koor. De
zangaangelegenheden bestonden hoofdzakelijk in het opluisteren van
huwelijks-, begrafenis- en jubileumdiensten.
Op 1 januari 1997 mochten we een vrouwelijke organiste verwelkomen.
Ans Maertens, tevens lerares aan de muziekschool te Middelkerke. Ze
bleef het koor begeleiden tot ze les gaf te poperinge.
Carlo Brackx uit Sint-Pieters-Kapelle
werd aangesproken en begon als
orgelist op 18 november 2001.
Christiane Janssens waagde het als
koorleidster en algauw kreeg ze de
volledige steun van de groep.
We zijn een groep mensen die
graag zingen, uit hart en ziel.
We leren graag bij en luisteren geboeid hoe Carlo het ons allemaal
aanleert. Onze activiteiten bestaan erin om de diensten op te luisteren
op hoog- en feestdagen, begrafenissen en huwelijken. Om de 14 dagen
houden we zangherhalingen.
We mogen terecht fier zijn op onze koorleden en dat vernemen we van de
mensen die naar ons komen luisteren.
Meer informatie bij:
Gerrie Keirsebilck, 051 555 130
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parochie Onze-Lieve-Vrouw
Onze parochie is onderdeel van de Federatie Spermalie onder het Centraal
Kerkbestuur Middelkerke.
Momenteel is er een beurtrol wat betreft de zondagsmis: afwisselend om
de drie weken in Mannekensvere, Sint-Pieters-Kapelle en Schore telkens om 10.45 u.
Een overzicht voor de lopende periode is te vinden aan de ingang van de kerk en in
“Kerk en Leven”.
Meer informatie bij:
- Priester Daniël Loobuyck
in Leffinge - tel. 059 30 05 64
- Simonne Vandoolaeghe
Schorestraat 39 - tel. 051 55 50 44
wat betreft:
- aanvragen eucharistievieringen en vormselviering
			
- aanvragen kerkelijk huwelijk, uitvaart			
- Anna Bonte
Schorestraat 4 - tel. 051 55 51 30
wat betreft:
- aanvragen doopselviering
- Simonne Vandoolaeghe
Schorestraat 39 - tel. 051 55 50 44
of Anna Bonte
Schorestraat 4
wat betreft:

- tel. 051 55 51 30
- inlichtingen abonnement “Kerk en Leven”

Samenstelling kerkfabriek:
Gerrie Keirsebilck
Schorestraat 4
Robert Maes
Schorestraat 5
Hubert Neyrinck
Zwarteweg 15
Dirk Slembrouck
Lekestraat 3
Gabriël Van Hecke
Schorestraat 18

tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

051 55 51 30
051 55 53 27
058 23 33 27
051 55 57 78
051 55 54 29
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De gezinsbond
De Gezinsbond verdedigt de belangen van alle gezinnen, los van religieuze, ideologische of politieke opvattingen en los van de samenstelling van
het gezin (grote en jonge gezinnen, grootouders, gezinnen met veel
of weinig kinderen, éénoudergezinnen, gehuwden of samenwonenden,
nieuw samengestelde gezinnen, enz...)
De Gezinsbond wil als grootste gezinsbeweging in Vlaanderen
• de solidariteit tussen de gezinnen bevorderen
• de belangen van de gezinnen behartigen
• ijveren voor een gezins- en kindvriendelijk klimaat
Zo’n Bond...
... die jouw jong gezin ondersteunt
... die ruimte biedt aan je tiener ... waar grootouders thuis zijn
In de afdeling Schore zijn er jaarlijks verschillende activiteiten :
algemene vergadering, moeder- of vaderdagontbijt, fietstocht,
medewerking aan aperitiefconcert, de Sint aan huis enz....
Tevens wordt er ingespeeld op allerhande gewestelijke, provinciale
en nationale activiteiten.
Het lidgeld bedraagt 35 euro per jaar en als lid geniet je van talrijke
voordelen en diensten.
Alle informatie kan je vinden op www.gezinsbond.be
Meer informatie bij :
Roza Descheemaecker
0496 83 23 17
roza.descheemaecker@telenet.be
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Verbroedering
Schore - Büchenbeuren
Sinds 1967 toen de toenmalige gemeenteraad van Schore besliste om een
verbroedering tot stand te brengen tussen Schore en Büchenbeuren zijn er
regelmatig kontakten tussen de inwoners.
Er zijn vele vriendschappen
ontstaan tussen de mensen uit
beide gemeenten.
Echte vriendschap is het doel
van verbroederen.
In die meer dan 40 jaar zijn er
regelmatig feestbezoeken
wederzijds geweest maar ook
vriendschapsbezoeken tussen
families.
In het weekend van 25 juni tot
27 juni 2010 werd het +40-jarig
verbroederingsfeest gevierd in
Büchenbeuren.
Alle verantwoordelijken van de verbroederingen maken deel uit
van het jumelagecomité in Middelkerke en komen op regelmatige
tijdstippen samen.
Noël en Roza Devisscher - Descheemaecker maken deel uit van
het jumelagecomité en met de hulp van het feestcomiteit in Schore
trachten ze de bezoeken of de ontvangsten in goede banen te leiden.
Meer informatie bij :
Noël en Roza Devisscher - Descheemaecker
0496 83 23 17
roza.descheemaecker@telenet.be
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Ziekenzorg cm
Ziekenzorg is een organisatie die ontstaan is uit de christelijke mutualiteit
met als doel de vrijwillige inzet voor langdurig zieken. Ziekenzorg
nationaal bestaat volgend jaar 60 jaar. Door de jaren heen zijn ook
andere mutualiteiten meer dan welkom bij ziekenzorg.
Op lokaal vlak zetten wij ons met Ziekenzorg Spermalie in voor Slijpe,
Schore, Mannekensvere en Sint-Pieterskapelle.
Met onze 9 vrijwilligers proberen we voor onze mensen nu en dan eens
een hart onder de riem te steken. Dit doen we door af en toe een
bezoekje te brengen, een feestje te organiseren of een vorming te geven.
Elk jaar zijn er ook twee aangepaste uitstappen gepland.
Iedere tweede en vierde dinsdag van de maand proberen we de mensen
een crea-namiddag aan te bieden. Het voornaamste doel hiervan is om de
mensen eens bij elkaar te brengen op een creatieve manier. Met Pasen en
Kerstmis komt een bloemist ons dan helpen om bloemstukjes te maken.
Traditioneel hebben we in oktober de nationale ziekendag. Elk jaar wordt er
voor ons een thema uitgewerkt. Dit jaar is dit: contacten die deugd doen.
De langdurig zieken en partner worden door onze vrijwilligers persoonlijk
uitgenodigd naar onze activiteiten. Denk je dat je ook tot ziekenzorg zou
kunnen behoren en heeft er je nog niemand uitgenodigd neem dan zelf
gerust contact op met een vrijwilliger:
Mannekensvere
Schore
Rattevallebrug
Slijpebrug
Sint-Pieterskapelle
Spermaliestraat
Diksmuidestraat
Monnikenstraat en zijstraten

Lia Bonny - voorzitster - 058 237185
Monique Bonte - 051 555 327
Lena Vandebroucke
Sabine Gamme
Carlo en Gaby Brackx
Rita Jonckheere
Vera D’Hoore
An Vanhercke

Er wordt aan onze leden geen lidgeld gevraagd maar daarom rekenen we
op de steun van iedereen. Tweemaal per jaar vragen we een klein financieel
gebaar via onze kaarting in het najaar en de tombola in het voorjaar.
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DORP inZICHT Schore
In maart 2009 ging Dorp inZicht in
Schore van start. We wilden te weten
komen wat de inwoners van Schore zelf
denken over hun dorp. Wat loopt er
goed, en waar is er ruimte voor verbetering? Alle inwoners vanaf 12 jaar
kregen de kans om een vragenlijst in te
vullen, bijna 90% van de mensen vulde
de vragenlijst in.

Schore

DORP inZICHT

resultaten
vragenlijsten

In november 2009 stelden we de
resultaten van het onderzoek voor.
Op hetzelfde moment organiseerden
we ook een denkoefening rond de
herinrichting van de dorpskern.
De vrijwilligers van Dorp inZicht hadden een plan opgemaakt, waarop alle
aanwezigen hun bedenkingen konden formuleren. Ondertussen werd het
plan samen met alle bedenkingen overgemaakt aan het gemeentebestuur.
Wanneer er een ontwerpbureau wordt aangesteld om de dorpskernvernieuwing uit te tekenen, zullen onze plannen aan hen worden overgemaakt.
meer info

Karen Viaene
preventiedienst
0498 905 842
karen.viaene@middelkerke.be
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Enkele van onze vragen werden ondertussen al gerealiseerd. Op het kruispunt van
de Brugsesteenweg en de Schorestraat staat
een vlaggenmast, bij festiviteiten worden
de vlaggen opgehangen. Het groen aan
de Schorestraat komende van Pervijze
werd ook aangepakt. De verwilderde
struiken werden weggenomen, en in de
plaats wordt nu gras aangeplant. Verder
werd op onze vraag de glascontainer enkele
meter verplaatst.

Van het Büchenbeurenplein willen we
een echte ontmoetingsplaats maken.
Petanquepleintjes, enkele picknicktafels
en zitbanken, een afdak, nieuwe voetbalgoals en een barbecue staan op ons
verlanglijstje. Hiervoor dienen we een
subsidieaanvraag in bij de Koning
Boudewijnstichting. Eind december weten
we of onze aanvraag wordt aanvaard.
Dorp inZicht is een open groep: iedere inwoner van Schore kan op elk moment aansluiten. Kom gerust eens langs op een vergadering om te zien of het u aanspreekt.
Karen Viaene zit de vergaderingen voor en staat in voor contacten met de gemeente.
Contactgegevens
Karen Viaene
Karen.Viaene@middelkerke.be
0498 905 842
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