
De naam klinkt al heel gezellig en dat is het gesprek ook dat ik heb 
met Annelies en Ko Sinke, over hun bedrijf Dikke Toren Shoppie.
Vier jaar geleden is het allemaal begonnen. Annelies had zelf een 
model staan van de Dikke Toren uit Zierikzee. Een vriendin van 
Annelies wilde graag voor haar trouwen net zo’n toren, maar de 
man die dit maakte, bleek dat niet meer te doen. Hij was 
inmiddels verhuisd naar Brabant, maar had nog wel de mal om er 
één te maken en Annelies en Ko besloten de uitdaging aan te gaan 
en kochten deze mal. Er zat geen patent op en aan de hand van de 
bijgeleverde beschrijving gingen ze aan de slag. Zo hebben ze een 
maand of vier verschillende exemplaren gemaakt voor vrienden en 
via via ging het balletje steeds meer rollen. Een nogal uit de hand 
gelopen hobby, waar ze veel plezier aan beleven.
In 2017 schreven ze zich in bij de Kamer van Koophandel. Ze namen 
contact op met een bedrijf in 3D printen, waardoor ze ook een klei-
nere en dus wat goedkopere, Dikke Toren konden maken. Annelies 
neemt de zakelijke kant van de onderneming voor haar rekening en 
Ko maakt de gipsen afgietsels en schildert het product daarna in 
brons of zilver.
Er borrelden steeds meer mogelijkheden en ideeën op. En ze 
zochten contact met andere ondernemers en organisatoren van 
evenementen. Zo werd er voor het Dikke Torentoernooi 
(tennis) nog een iets kleiner exemplaar gemaakt. Ook voor 
toeristen natuurlijk een heel leuk cadeautje om mee te nemen na 
een bezoek aan Zierikzee. Het maken van een dikke toren kost 
ruim twee uur. Het speciale kunstenaarsgips wordt in een siliconen 
mal gegoten. Daarna moet het een tijd uitharden (een grote toren 
ongeveer een week) en daarna schildert Ko hem in de gewenste 
kleur. Een product wordt netjes in noppenfolie verpakt en 
desgewenst verstuurd.
Er zijn plannen om een verkooppunt te starten bij…....de Dikke 

Toren uiteraard! In het verleden zijn de onderhandelingen 
gestrand, mede door het eindigen van het contract van de VVV 
met de Dikke Toren. Nu valt deze onder het Stadhuismuseum en ze 
hopen in het voorjaar van 2021 verdere afspraken te kunnen 
maken. Hopelijk lukt het om dit te realiseren, want daar “hoort” de 
dikke toren toch thuis!
Er kwam tevens vraag naar andere toepassingen van de toren 
zoals een spaarpot en een sleutelhanger. En  via uitvaartverzorging 
Schouwen- Duiveland is zelfs een urn mogelijk.
In 2019 stonden ze op de Havendagen, deelden hun visitekaartjes 
uit en hier komen nog steeds opdrachten uit voort. Ook bij andere 
gelegenheden presenteren ze zich, zoals de Havendagen en 
kerstmarkt. Maar nu helaas even niet…
De website www.dikketorenshoppie.nl  is onlangs vernieuwd en 
het is zeker de moeite daar eens een kijkje te nemen voor alle 
mogelijkheden. Daar is ook de prachtige skyline van Zierikzee te 
bewonderen. Deze is zo’n 2,5 jaar terug ontwikkeld. Een 
kunstenares uit Zierikzee heeft een heel gedetailleerd exemplaar 
van klei gemaakt met een formaat van 90x15 cm. Zo staan de twee 
molens erop en kun je de bootjes in de haven zien liggen. In deze 
skyline is een ijzeren staaf verwerkt en ook op andere punten is 
dit object verstevigd. Dikke Toren Shoppie heeft het gebruiksrecht 
voor de skyline gekocht. Ook de 
Nobelpoort is inmiddels 
verkrijgbaar en ze zijn nog op zoek 
naar een kunstenaar die een ont-
werp kan maken voor de Zuidha-
venpoort. Wie gaat deze uitdaging 
aan?
Ideeën genoeg in ieder geval voor 
de verdere doorontwikkeling!
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Lorem ipsum dolor sit amet, 
elit. Maecenas consectetur 
enim at imperdiet mollis. Vi-
vamus vestibulum purus sed 
commodo iaculis. Vestibulum 
semper metus id auctor con-
dimentum. Nulla scelerisque 
ante erat, vel pharetra sem lo-
bortis vel. Donec blandit viver-
ra ipsum a tempor.

Proin sagittis rutrum nisl, pla-
cerat cursus augue accumsan a. 
Ut turpis sapien, accumsan ut 
turpis at, porttitor iaculis mas-
sa. Quisque gravida nec orci 

sed faucibus. Praesent ultrices 
sapien a consectetur blandit. 
In orci neque, ullamcorper non 
magna quis, consequat suscipit 
odio. Aenean gravida odio vel 
cursus bibendum. Mauris ut elit 
sit amet sem elementum com-
modo. Interdum et malesuada 
fames ac ante ipsum primis in 
faucibus. Phasellus ac hendre-
rit orci. Etiam fermentum sem 
id nunc gravida, in venenatis 
erat ultricies. Nullam porttitor 
tellus eget magna interdum 
faucibus. Maecenas et biben-
dum purus. Phasellus ultrices 

aliquam aliquet. Phasellus et 
ligula lobortis, vulputate lectus 
quis, rhoncus tortor. Vestibu-
lum aliquet luctus sagittis. Ali-
quam a magna quam. Curabitur 
interdum, augue nec facilisis 
dictum, purus purus cursus 
sapien, in volutpat magna tel-
lus ut felis. Proin nec pretium 
libero. Donec non faucibus 
mauris, sed consectetur urna. 
Ut ultricies tempus mauris. 
Donec ligula dui, sollicitudin 
eu orci non, semper interdum 
quam. Donec iaculis, neque sit 
amet commodo ornare, nul-
la nulla aliquet lorem, sed ac-
cumsan urna eros id metus. In 
elementum ipsum vitae dictum 
malesuada. Ut volutpat, dolor 
id interdum mollis, nunc tortor 
consequat felis, quis commodo 
odio tellus vitae sem.

Class aptent taciti sociosqu 
ad litora torquent per conubia 
nostra, per inceptos himenae-
os. Nulla congue vehicula nibh, 
id euismod mauris. Nulla tinci-
dunt tellus arcu, non molestie 
nibh efficitur et.

Proin sagittis rutrum nisl, pla-
cerat cursus augue accumsan a. 
Ut turpis sapien, accumsan ut 
turpis at, porttitor iaculis mas-
sa. Quisque gravida nec orci 
sed faucibus. Praesent ultrices 
sapien a consectetur blandit. 
In orci neque, ullamcorper non 
magna quis, consequat suscipit 
odio. Aenean gravida odio vel 
cursus bibendum. Mauris ut elit 
sit amet sem elementum com-
modo. Interdum et malesuada 
fames ac ante ipsum primis in 
faucibus. Phasellus ac hendre-
rit orci. Etiam fermentum sem 
id nunc gravida, in venenatis 
erat ultricies. Nullam porttitor 
tellus eget magna interdum 

faucibus. Maecenas et biben-
dum purus. Phasellus ultrices 
aliquam aliquet. Phasellus et 
ligula lobortis, vulputate lectus 
quis, rhoncus tortor. Vestibu-
lum aliquet luctus sagittis. Ali-
quam a magna quam. Curabitur 
interdum, augue nec facilisis 
dictum, purus purus cursus sa-
pien, in volutpat magna tellus 
ut felis. Proin nec pretium libe-
ro. Donec non faucibus mauris, 
sed consectetur urna. Ut ul-
tricies tempus mauris. Donec 
ligula dui, sollicitudin eu orci 
non, semper inter. Phasellus ac 
hendrerit orci. 
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samen leven, samen feesten. bent u er ook? 

onze wijkkrant in een nieuw jasje!
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Lorem ipsum dolor sit amet, 
elit. Maecenas consectetur 
enim at imperdiet mollis. 
Vivamus vestibulum purus 
sed commodo iaculis. Ves-
tibulum semper metus id 
auctor condimentum. Nul-
la scelerisque ante erat, vel 
pharetra sem lobortis vel. 
Donec blandit viverra ipsum 
a tempor.

Proin sagittis rutrum nisl, 
placerat cursus augue ac-
cumsan a. Ut turpis sapien, 
accumsan ut turpis at, port-
titor iaculis massa. Quisque 
gravida nec orci sed fauci-
bus. Praesent ultrices sa-
pien a consectetur blandit. 
In orci neque, ullamcorper 
non magna quis, consequat 
suscipit odio.

Aenean gravida odio vel cur-
sus bibendum. Mauris ut elit 
sit amet sem elementum 
commodo. Interdum et ma-
lesuada fames ac ante ipsum 
primis in faucibus. Phasellus 
ac hendrerit orci. Etiam fer-
mentum sem id nunc gravi-
da, in venenatis erat ultri-
cies. Nullam porttitor tellus 
eget magna interdum fauci-
bus. Maecenas et bibendum 
purus.

Phasellus ultrices aliquam 
aliquet. Phasellus et ligu-
la lobortis, vulputate lectus 
quis, rhoncus tortor. Vesti-
bulum aliquet luctus sagit-
tis. Aliquam a magna quam. 
Curabitur interdum, augue 
nec facilisis dictum, purus 
purus cursus sapien, in vo-
lutpat magna tellus ut felis. 
Proin nec pretium libero. 
Donec non faucibus mauris, 
sed consectetur urna. Ut ul-
tricies tempus mauris. 

Phasellus ultrices aliquam 
aliquet. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
elit. Maecenas consectetur 
enim at imperdiet mollis. 
Vivamus vestibulum purus 
sed commodo iaculis. Ves-
tibulum semper metus id 
auctor condimentum. Nul-
la scelerisque ante erat, vel 
pharetra sem lobortis vel. 
Donec blandit viverra ip-
sum a tempor. Proin sagittis 
rutrum nisl, placerat cursus 
augue accumsan a. Ut turpis 
sapien.

ayse aliskan

ayse aliskan
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geschreven door

Ook dit jaar organiseerden 
Gors, Zeeuwland, SMWO, 
Betrokken Buur en Hart 
van Poortambacht Buren-
dag  op 23 en 24 september 
in onze wijk.

Het organiseren van deze 
activiteit is 4 jaar geleden 
door Gors opgezet om de 
cliënten van Gors in contact 
te brengen met de buurtbe-
woners en hen meer te be-
trekken in  de maatschappij 
van alle dag. Dit inmiddels 
jaarlijks terugkerend feestje 
vind plaats rondom kinder-
boerderij de Punt en Brug-
zicht aan de Scheldestraat.
Het is een 2 daags evene-
ment met op de vrijdag 
voornamelijk activiteiten 
voor de cliënten van Gors 
en de ouderen in onze wijk 
waarvoor Betrokken Buur, 
een project van het Rode 
Kruis, een High-bingo or-
ganiseerde, wat overigens 
wederom een enorm succes 
was!
De zaterdag is, zoals inmid-
dels traditie is geworden, 
voor iedereen toegankelijk. 
Dit jaar konden  bewoners 
van de wijk  ‘s morgens 
aan lange tafels aanschui-
ven voor een gezamenlijke 
brunch.  Er werd heel wat 
afgekletst aan tafel en de 
reacties waren zeer positief. 
Onze dank gaat uit naar Mi-
ke’s Fruit S-Heer Hendriks-

kinderen die het fruit heeft 
gesponsord. 
Rond elf uur startte de on-
dernemersmarkt die voor 
de 2e keer door Hart van 
Poortambacht werd geor-
ganiseerd met als intentie 
de vele ‘kleine’ zelfstandige 
ondernemers die Poortam-
bacht rijk is, te presente-
ren aan de bewoners van de 
wijk.
Op het terrein van de kin-
derboerderij  waren zo’n 
vijftiental ondernemers uit 
onze wijk druk in de weer; 
van het verkopen van baby 
en kleuter artikelen, mas-
sages, bruidsmode, bewe-
gingstherapie, coaching  tot 
webdesign.  Wist u dat er 
een uitvaartonderneming 
gevestigd is in onze wijk?  
Lieke Bosveld was present 
om hierover informatie te 
verschaffen.
Dit jaar waren er andere on-
dernemers te bezoeken dan 
vorig jaar. Dit geeft alleen 
maar aan hoeveel onderne-
mers in onze wijk bezig zijn!
De gehele dag door waren 
er diverse kinderspelen, een 
springkussen en koffie ritu-
elen door vrouwen uit Erit-
rea te bezoeken. 
Het NME, Stichting Natuur, 
Milieu en Educatie verzorg-
de een ‘afvalquiz’ in samen-
werking met theatergroep 
Lawine om op speelse wijze, 
zowel kinderen als volwas-

senen bewust te maken van 
de grote hoeveelheid zwerf-
afval die wij veroorzaken.
Er was een optreden van 
Elly Geelhoed ballet, waar 
niet alleen naar gekeken kon 
worden maar waaraan ook 
kon worden meegedaan. 
Spetterende afsluiting werd 
verzorgd door ‘Hooi Music 
for Kids” met een anderhalf 
durende zang en theater-
show. Wat een feest voor 
ons allemaal. Het waren niet 
alleen de kinderen die niet 
stil konden blijven staan!
Nieuw op de burendag was 
de plantenruilmarkt van HvP 
onder de bezielde leiding 
van een van onze netwerk-
medewerksters Dina Levi. 
De opzet van deze planten-
ruilmarkt was om zonder 
tussenkomst van geld, plan-
ten en/of stekken niet weg 
te gooien maar te ruilen of 
weg te geven.
Hierdoor is het mede mo-
gelijk voor mensen met een 
‘kleine’ portemonnee om 
hun tuin leuk aan te kleden 
met wat planten. 
Een goed verzorgde voor-
tuin doet de straat/wijk 
goed en geeft een positiever 
beeld en ‘woongenot’.
Dina is van plan om dit idee 
verder uit te werken en te 
herhalen. Wilt u haar hier-
in ondersteunen? Stuur 
dan een mail naar Hart van 
Poortambacht. 

Burendag 2016 was weer 
een gezellige, succesvolle 
dag met prachtig weer.
Een dag waarop men met el-
kaar kan kennis maken. Een 
dag waarop samenwerking 
op divers gebied ontwikkeld 
werd.
Burendag in Poortambacht 
groeit ieder jaar in belang-
stelling en alle deelnemende 
partijen zullen zich blijven in 
zetten om jaarlijks de inwo-
ners van de wijk Poortam-
bacht te motiveren samen 
te komen.
Heeft u burendag dit jaar 
gemist? Volgend jaar 23 
september 2017 staat de vol-
gende gepland. Mis het niet!
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Lorem ipsum dolor sit amet, 
elit. Maecenas consectetur 
enim at imperdiet mollis. Vi-
vamus vestibulum purus sed 
commodo iaculis. Vestibulum 
semper metus id auctor con-
dimentum. Nulla scelerisque 
ante erat, vel pharetra sem lo-
bortis vel. Donec blandit viver-
ra ipsum a tempor.

Proin sagittis rutrum nisl, pla-
cerat cursus augue accumsan a. 
Ut turpis sapien, accumsan ut 
turpis at, porttitor iaculis mas-
sa. Quisque gravida nec orci 

sed faucibus. Praesent ultrices 
sapien a consectetur blandit. 
In orci neque, ullamcorper non 
magna quis, consequat suscipit 
odio. Aenean gravida odio vel 
cursus bibendum. Mauris ut elit 
sit amet sem elementum com-
modo. Interdum et malesuada 
fames ac ante ipsum primis in 
faucibus. Phasellus ac hendre-
rit orci. Etiam fermentum sem 
id nunc gravida, in venenatis 
erat ultricies. Nullam porttitor 
tellus eget magna interdum 
faucibus. Maecenas et biben-
dum purus. Phasellus ultrices 

aliquam aliquet. Phasellus et 
ligula lobortis, vulputate lectus 
quis, rhoncus tortor. Vestibu-
lum aliquet luctus sagittis. Ali-
quam a magna quam. Curabitur 
interdum, augue nec facilisis 
dictum, purus purus cursus 
sapien, in volutpat magna tel-
lus ut felis. Proin nec pretium 
libero. Donec non faucibus 
mauris, sed consectetur urna. 
Ut ultricies tempus mauris. 
Donec ligula dui, sollicitudin 
eu orci non, semper interdum 
quam. Donec iaculis, neque sit 
amet commodo ornare, nul-
la nulla aliquet lorem, sed ac-
cumsan urna eros id metus. In 
elementum ipsum vitae dictum 
malesuada. Ut volutpat, dolor 
id interdum mollis, nunc tortor 
consequat felis, quis commodo 
odio tellus vitae sem.

Class aptent taciti sociosqu 
ad litora torquent per conubia 
nostra, per inceptos himenae-
os. Nulla congue vehicula nibh, 
id euismod mauris. Nulla tinci-
dunt tellus arcu, non molestie 
nibh efficitur et.

Proin sagittis rutrum nisl, pla-
cerat cursus augue accumsan a. 
Ut turpis sapien, accumsan ut 
turpis at, porttitor iaculis mas-
sa. Quisque gravida nec orci 
sed faucibus. Praesent ultrices 
sapien a consectetur blandit. 
In orci neque, ullamcorper non 
magna quis, consequat suscipit 
odio. Aenean gravida odio vel 
cursus bibendum. Mauris ut elit 
sit amet sem elementum com-
modo. Interdum et malesuada 
fames ac ante ipsum primis in 
faucibus. Phasellus ac hendre-
rit orci. Etiam fermentum sem 
id nunc gravida, in venenatis 
erat ultricies. Nullam porttitor 
tellus eget magna interdum 

faucibus. Maecenas et biben-
dum purus. Phasellus ultrices 
aliquam aliquet. Phasellus et 
ligula lobortis, vulputate lectus 
quis, rhoncus tortor. Vestibu-
lum aliquet luctus sagittis. Ali-
quam a magna quam. Curabitur 
interdum, augue nec facilisis 
dictum, purus purus cursus sa-
pien, in volutpat magna tellus 
ut felis. Proin nec pretium libe-
ro. Donec non faucibus mauris, 
sed consectetur urna. Ut ul-
tricies tempus mauris. Donec 
ligula dui, sollicitudin eu orci 
non, semper inter. Phasellus ac 
hendrerit orci. 
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Lorem ipsum dolor sit amet, 
elit. Maecenas consectetur 
enim at imperdiet mollis. 
Vivamus vestibulum purus 
sed commodo iaculis. Ves-
tibulum semper metus id 
auctor condimentum. Nul-
la scelerisque ante erat, vel 
pharetra sem lobortis vel. 
Donec blandit viverra ipsum 
a tempor.

Proin sagittis rutrum nisl, 
placerat cursus augue ac-
cumsan a. Ut turpis sapien, 
accumsan ut turpis at, port-
titor iaculis massa. Quisque 
gravida nec orci sed fauci-
bus. Praesent ultrices sa-
pien a consectetur blandit. 
In orci neque, ullamcorper 
non magna quis, consequat 
suscipit odio.

Aenean gravida odio vel cur-
sus bibendum. Mauris ut elit 
sit amet sem elementum 
commodo. Interdum et ma-
lesuada fames ac ante ipsum 
primis in faucibus. Phasellus 
ac hendrerit orci. Etiam fer-
mentum sem id nunc gravi-
da, in venenatis erat ultri-
cies. Nullam porttitor tellus 
eget magna interdum fauci-
bus. Maecenas et bibendum 
purus.

Phasellus ultrices aliquam 
aliquet. Phasellus et ligu-
la lobortis, vulputate lectus 
quis, rhoncus tortor. Vesti-
bulum aliquet luctus sagit-
tis. Aliquam a magna quam. 
Curabitur interdum, augue 
nec facilisis dictum, purus 
purus cursus sapien, in vo-
lutpat magna tellus ut felis. 
Proin nec pretium libero. 
Donec non faucibus mauris, 
sed consectetur urna. Ut ul-
tricies tempus mauris. 

Phasellus ultrices aliquam 
aliquet. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
elit. Maecenas consectetur 
enim at imperdiet mollis. 
Vivamus vestibulum purus 
sed commodo iaculis. Ves-
tibulum semper metus id 
auctor condimentum. Nul-
la scelerisque ante erat, vel 
pharetra sem lobortis vel. 
Donec blandit viverra ip-
sum a tempor. Proin sagittis 
rutrum nisl, placerat cursus 
augue accumsan a. Ut turpis 
sapien.
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Ook dit jaar organiseerden 
Gors, Zeeuwland, SMWO, 
Betrokken Buur en Hart 
van Poortambacht Buren-
dag  op 23 en 24 september 
in onze wijk.

Het organiseren van deze 
activiteit is 4 jaar geleden 
door Gors opgezet om de 
cliënten van Gors in contact 
te brengen met de buurtbe-
woners en hen meer te be-
trekken in  de maatschappij 
van alle dag. Dit inmiddels 
jaarlijks terugkerend feestje 
vind plaats rondom kinder-
boerderij de Punt en Brug-
zicht aan de Scheldestraat.
Het is een 2 daags evene-
ment met op de vrijdag 
voornamelijk activiteiten 
voor de cliënten van Gors 
en de ouderen in onze wijk 
waarvoor Betrokken Buur, 
een project van het Rode 
Kruis, een High-bingo or-
ganiseerde, wat overigens 
wederom een enorm succes 
was!
De zaterdag is, zoals inmid-
dels traditie is geworden, 
voor iedereen toegankelijk. 
Dit jaar konden  bewoners 
van de wijk  ‘s morgens 
aan lange tafels aanschui-
ven voor een gezamenlijke 
brunch.  Er werd heel wat 
afgekletst aan tafel en de 
reacties waren zeer positief. 
Onze dank gaat uit naar Mi-
ke’s Fruit S-Heer Hendriks-

kinderen die het fruit heeft 
gesponsord. 
Rond elf uur startte de on-
dernemersmarkt die voor 
de 2e keer door Hart van 
Poortambacht werd geor-
ganiseerd met als intentie 
de vele ‘kleine’ zelfstandige 
ondernemers die Poortam-
bacht rijk is, te presente-
ren aan de bewoners van de 
wijk.
Op het terrein van de kin-
derboerderij  waren zo’n 
vijftiental ondernemers uit 
onze wijk druk in de weer; 
van het verkopen van baby 
en kleuter artikelen, mas-
sages, bruidsmode, bewe-
gingstherapie, coaching  tot 
webdesign.  Wist u dat er 
een uitvaartonderneming 
gevestigd is in onze wijk?  
Lieke Bosveld was present 
om hierover informatie te 
verschaffen.
Dit jaar waren er andere on-
dernemers te bezoeken dan 
vorig jaar. Dit geeft alleen 
maar aan hoeveel onderne-
mers in onze wijk bezig zijn!
De gehele dag door waren 
er diverse kinderspelen, een 
springkussen en koffie ritu-
elen door vrouwen uit Erit-
rea te bezoeken. 
Het NME, Stichting Natuur, 
Milieu en Educatie verzorg-
de een ‘afvalquiz’ in samen-
werking met theatergroep 
Lawine om op speelse wijze, 
zowel kinderen als volwas-

senen bewust te maken van 
de grote hoeveelheid zwerf-
afval die wij veroorzaken.
Er was een optreden van 
Elly Geelhoed ballet, waar 
niet alleen naar gekeken kon 
worden maar waaraan ook 
kon worden meegedaan. 
Spetterende afsluiting werd 
verzorgd door ‘Hooi Music 
for Kids” met een anderhalf 
durende zang en theater-
show. Wat een feest voor 
ons allemaal. Het waren niet 
alleen de kinderen die niet 
stil konden blijven staan!
Nieuw op de burendag was 
de plantenruilmarkt van HvP 
onder de bezielde leiding 
van een van onze netwerk-
medewerksters Dina Levi. 
De opzet van deze planten-
ruilmarkt was om zonder 
tussenkomst van geld, plan-
ten en/of stekken niet weg 
te gooien maar te ruilen of 
weg te geven.
Hierdoor is het mede mo-
gelijk voor mensen met een 
‘kleine’ portemonnee om 
hun tuin leuk aan te kleden 
met wat planten. 
Een goed verzorgde voor-
tuin doet de straat/wijk 
goed en geeft een positiever 
beeld en ‘woongenot’.
Dina is van plan om dit idee 
verder uit te werken en te 
herhalen. Wilt u haar hier-
in ondersteunen? Stuur 
dan een mail naar Hart van 
Poortambacht. 

Burendag 2016 was weer 
een gezellige, succesvolle 
dag met prachtig weer.
Een dag waarop men met el-
kaar kan kennis maken. Een 
dag waarop samenwerking 
op divers gebied ontwikkeld 
werd.
Burendag in Poortambacht 
groeit ieder jaar in belang-
stelling en alle deelnemende 
partijen zullen zich blijven in 
zetten om jaarlijks de inwo-
ners van de wijk Poortam-
bacht te motiveren samen 
te komen.
Heeft u burendag dit jaar 
gemist? Volgend jaar 23 
september 2017 staat de vol-
gende gepland. Mis het niet!
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NIEUWS UIT DE WIJKRAAD 
“HART VAN POORTAMBACHT”
Vanwege de Corona maatregelen zijn de 
werkzaamheden van de wijkraad ook op een 
laag pitje terecht gekomen. Vergaderen kan 
alleen nog maar via de sociale media en het 
overleg met de gemeente is erg beperkt. 
Toch zijn er activiteiten die gelukkig nog 
door gaan zoals de uitgave van deze 
Poortaal. 
U kunt elders lezen hoe de Doelentuin 
achter de JW van de Doelschool steeds 
meer vorm krijgt. Ook willen we met de 
feestdagen de wijk weer opfl euren door 

het versieren van diverse bruggetjes en een 
kerstboom op de hoek van de Scheldestraat 
en Grevelingenstraat.
Daarentegen gaat de 
kerstboomverbranding begin januari helaas 
niet door. Het is onduidelijk hoe de 
maatregelen dan zullen zijn en in het 
donker samen genieten van een 
vreugdevuur op gepaste afstand van elkaar 
is voor ons als organisators moeilijk te 
handhaven.

Het belangrijkste nieuws is nog wel onze 
overeenkomst met het Gors over het 
gebruik van ruimten in Brugzicht. We 
hebben een huurovereenkomst met hen 
afgesloten voor een jaar voor 45 keer het 
gebruik van de lunchroom of andere ruimte 
in het gebouw. Zo stelt Brugzicht zich open 
voor activiteiten voor onze wijk. Wilt u iets 
organiseren voor de wijk dan horen we het 
graag. U kunt in dat geval met ons contact 
opnemen via 
wijkraad@hartvanpoortambacht.nl.

Het bruggetje bij Borrendamme 
was een hele zomer een plezier om 
naar te kijken.Tot ver in oktober 
waren de bloembakken aan het 
bruggetje een explosie van kleur 
en fl eur. Toen de bloembakken 
weg waren was het wel erg kaal 
en ongezellig, dus hangen er nu 
bakken met nog wel wat kleur en 
groen dat tegen winterkou bestand 
is.
Hart van Poortambacht hoopt dat u 
ervan zult genieten bij het 
passeren van het 
“Borrendamme bruggetje”.

HET “BORRENDAMME BRUGGETJE”

4. knip de
middelste
circel uit

1. Maak een touwtje met een 
knoopje vast aan de top van 
de gnome voordat je hem in 

elkaar lijmt

2. Knip Mr. 
Gnome uit.

Lijm deze flap 
aan de andere 

kant.

Je kunt Mr. gnome naar hartelust versieren met glitters en kerstversiering. Het is leuk als je je zelfgemaakte Mr. 
Gnome voor het raam hangt, zo kan iedereen ervan genieten en wordt Poortambacht nog leuker!

5. knip de blauwe 
cirkel uit en plak 
hem over de witte 

ring.
Dit geeft Mr. 

Gnome een perfect 
gevormd lichaam.

3. Vouw de driehoekjes om en 
plak ze vast op de witte ring

MAAK JE EIGEN MR. GNOME

Wil jij stralen? 
 
Start in Zierikzee 
 
8 weken afvallen 
met gezonde                 

                         voeding 
Vergoed door de  meeste zorgverzekeraars 

 
www.fitenslank.nl/lonneke-kleemans 
---------------------------------------------------------------- 
All it takes is a first step!  
 
Gratis Proefles Powerwalking Zierikzee 
 
Start met sportief en gezond PowerWalking, 
wandelen op tempo, afgewisseld met 
spierversterkende oefeningen. 
 
Meld je nu aan:www.powerwalkingclub.com 
locatie Zierikzee 

 

Dikketorenshoppie.nl
December-actie:

10% KORTING op alle items.
Telnr: 0612909593
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Lorem ipsum dolor sit amet, 
elit. Maecenas consectetur 
enim at imperdiet mollis. Vi-
vamus vestibulum purus sed 
commodo iaculis. Vestibulum 
semper metus id auctor con-
dimentum. Nulla scelerisque 
ante erat, vel pharetra sem lo-
bortis vel. Donec blandit viver-
ra ipsum a tempor.

Proin sagittis rutrum nisl, pla-
cerat cursus augue accumsan a. 
Ut turpis sapien, accumsan ut 
turpis at, porttitor iaculis mas-
sa. Quisque gravida nec orci 

sed faucibus. Praesent ultrices 
sapien a consectetur blandit. 
In orci neque, ullamcorper non 
magna quis, consequat suscipit 
odio. Aenean gravida odio vel 
cursus bibendum. Mauris ut elit 
sit amet sem elementum com-
modo. Interdum et malesuada 
fames ac ante ipsum primis in 
faucibus. Phasellus ac hendre-
rit orci. Etiam fermentum sem 
id nunc gravida, in venenatis 
erat ultricies. Nullam porttitor 
tellus eget magna interdum 
faucibus. Maecenas et biben-
dum purus. Phasellus ultrices 

aliquam aliquet. Phasellus et 
ligula lobortis, vulputate lectus 
quis, rhoncus tortor. Vestibu-
lum aliquet luctus sagittis. Ali-
quam a magna quam. Curabitur 
interdum, augue nec facilisis 
dictum, purus purus cursus 
sapien, in volutpat magna tel-
lus ut felis. Proin nec pretium 
libero. Donec non faucibus 
mauris, sed consectetur urna. 
Ut ultricies tempus mauris. 
Donec ligula dui, sollicitudin 
eu orci non, semper interdum 
quam. Donec iaculis, neque sit 
amet commodo ornare, nul-
la nulla aliquet lorem, sed ac-
cumsan urna eros id metus. In 
elementum ipsum vitae dictum 
malesuada. Ut volutpat, dolor 
id interdum mollis, nunc tortor 
consequat felis, quis commodo 
odio tellus vitae sem.

Class aptent taciti sociosqu 
ad litora torquent per conubia 
nostra, per inceptos himenae-
os. Nulla congue vehicula nibh, 
id euismod mauris. Nulla tinci-
dunt tellus arcu, non molestie 
nibh efficitur et.

Proin sagittis rutrum nisl, pla-
cerat cursus augue accumsan a. 
Ut turpis sapien, accumsan ut 
turpis at, porttitor iaculis mas-
sa. Quisque gravida nec orci 
sed faucibus. Praesent ultrices 
sapien a consectetur blandit. 
In orci neque, ullamcorper non 
magna quis, consequat suscipit 
odio. Aenean gravida odio vel 
cursus bibendum. Mauris ut elit 
sit amet sem elementum com-
modo. Interdum et malesuada 
fames ac ante ipsum primis in 
faucibus. Phasellus ac hendre-
rit orci. Etiam fermentum sem 
id nunc gravida, in venenatis 
erat ultricies. Nullam porttitor 
tellus eget magna interdum 

faucibus. Maecenas et biben-
dum purus. Phasellus ultrices 
aliquam aliquet. Phasellus et 
ligula lobortis, vulputate lectus 
quis, rhoncus tortor. Vestibu-
lum aliquet luctus sagittis. Ali-
quam a magna quam. Curabitur 
interdum, augue nec facilisis 
dictum, purus purus cursus sa-
pien, in volutpat magna tellus 
ut felis. Proin nec pretium libe-
ro. Donec non faucibus mauris, 
sed consectetur urna. Ut ul-
tricies tempus mauris. Donec 
ligula dui, sollicitudin eu orci 
non, semper inter. Phasellus ac 
hendrerit orci. 

burendag komt er weer aan

poortaal vernieuwd

samen leven, samen feesten. bent u er ook? 

onze wijkkrant in een nieuw jasje!
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Lorem ipsum dolor sit amet, 
elit. Maecenas consectetur 
enim at imperdiet mollis. 
Vivamus vestibulum purus 
sed commodo iaculis. Ves-
tibulum semper metus id 
auctor condimentum. Nul-
la scelerisque ante erat, vel 
pharetra sem lobortis vel. 
Donec blandit viverra ipsum 
a tempor.

Proin sagittis rutrum nisl, 
placerat cursus augue ac-
cumsan a. Ut turpis sapien, 
accumsan ut turpis at, port-
titor iaculis massa. Quisque 
gravida nec orci sed fauci-
bus. Praesent ultrices sa-
pien a consectetur blandit. 
In orci neque, ullamcorper 
non magna quis, consequat 
suscipit odio.

Aenean gravida odio vel cur-
sus bibendum. Mauris ut elit 
sit amet sem elementum 
commodo. Interdum et ma-
lesuada fames ac ante ipsum 
primis in faucibus. Phasellus 
ac hendrerit orci. Etiam fer-
mentum sem id nunc gravi-
da, in venenatis erat ultri-
cies. Nullam porttitor tellus 
eget magna interdum fauci-
bus. Maecenas et bibendum 
purus.

Phasellus ultrices aliquam 
aliquet. Phasellus et ligu-
la lobortis, vulputate lectus 
quis, rhoncus tortor. Vesti-
bulum aliquet luctus sagit-
tis. Aliquam a magna quam. 
Curabitur interdum, augue 
nec facilisis dictum, purus 
purus cursus sapien, in vo-
lutpat magna tellus ut felis. 
Proin nec pretium libero. 
Donec non faucibus mauris, 
sed consectetur urna. Ut ul-
tricies tempus mauris. 

Phasellus ultrices aliquam 
aliquet. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
elit. Maecenas consectetur 
enim at imperdiet mollis. 
Vivamus vestibulum purus 
sed commodo iaculis. Ves-
tibulum semper metus id 
auctor condimentum. Nul-
la scelerisque ante erat, vel 
pharetra sem lobortis vel. 
Donec blandit viverra ip-
sum a tempor. Proin sagittis 
rutrum nisl, placerat cursus 
augue accumsan a. Ut turpis 
sapien.

ayse aliskan

ayse aliskan

geschreven door

geschreven door

Ook dit jaar organiseerden 
Gors, Zeeuwland, SMWO, 
Betrokken Buur en Hart 
van Poortambacht Buren-
dag  op 23 en 24 september 
in onze wijk.

Het organiseren van deze 
activiteit is 4 jaar geleden 
door Gors opgezet om de 
cliënten van Gors in contact 
te brengen met de buurtbe-
woners en hen meer te be-
trekken in  de maatschappij 
van alle dag. Dit inmiddels 
jaarlijks terugkerend feestje 
vind plaats rondom kinder-
boerderij de Punt en Brug-
zicht aan de Scheldestraat.
Het is een 2 daags evene-
ment met op de vrijdag 
voornamelijk activiteiten 
voor de cliënten van Gors 
en de ouderen in onze wijk 
waarvoor Betrokken Buur, 
een project van het Rode 
Kruis, een High-bingo or-
ganiseerde, wat overigens 
wederom een enorm succes 
was!
De zaterdag is, zoals inmid-
dels traditie is geworden, 
voor iedereen toegankelijk. 
Dit jaar konden  bewoners 
van de wijk  ‘s morgens 
aan lange tafels aanschui-
ven voor een gezamenlijke 
brunch.  Er werd heel wat 
afgekletst aan tafel en de 
reacties waren zeer positief. 
Onze dank gaat uit naar Mi-
ke’s Fruit S-Heer Hendriks-

kinderen die het fruit heeft 
gesponsord. 
Rond elf uur startte de on-
dernemersmarkt die voor 
de 2e keer door Hart van 
Poortambacht werd geor-
ganiseerd met als intentie 
de vele ‘kleine’ zelfstandige 
ondernemers die Poortam-
bacht rijk is, te presente-
ren aan de bewoners van de 
wijk.
Op het terrein van de kin-
derboerderij  waren zo’n 
vijftiental ondernemers uit 
onze wijk druk in de weer; 
van het verkopen van baby 
en kleuter artikelen, mas-
sages, bruidsmode, bewe-
gingstherapie, coaching  tot 
webdesign.  Wist u dat er 
een uitvaartonderneming 
gevestigd is in onze wijk?  
Lieke Bosveld was present 
om hierover informatie te 
verschaffen.
Dit jaar waren er andere on-
dernemers te bezoeken dan 
vorig jaar. Dit geeft alleen 
maar aan hoeveel onderne-
mers in onze wijk bezig zijn!
De gehele dag door waren 
er diverse kinderspelen, een 
springkussen en koffie ritu-
elen door vrouwen uit Erit-
rea te bezoeken. 
Het NME, Stichting Natuur, 
Milieu en Educatie verzorg-
de een ‘afvalquiz’ in samen-
werking met theatergroep 
Lawine om op speelse wijze, 
zowel kinderen als volwas-

senen bewust te maken van 
de grote hoeveelheid zwerf-
afval die wij veroorzaken.
Er was een optreden van 
Elly Geelhoed ballet, waar 
niet alleen naar gekeken kon 
worden maar waaraan ook 
kon worden meegedaan. 
Spetterende afsluiting werd 
verzorgd door ‘Hooi Music 
for Kids” met een anderhalf 
durende zang en theater-
show. Wat een feest voor 
ons allemaal. Het waren niet 
alleen de kinderen die niet 
stil konden blijven staan!
Nieuw op de burendag was 
de plantenruilmarkt van HvP 
onder de bezielde leiding 
van een van onze netwerk-
medewerksters Dina Levi. 
De opzet van deze planten-
ruilmarkt was om zonder 
tussenkomst van geld, plan-
ten en/of stekken niet weg 
te gooien maar te ruilen of 
weg te geven.
Hierdoor is het mede mo-
gelijk voor mensen met een 
‘kleine’ portemonnee om 
hun tuin leuk aan te kleden 
met wat planten. 
Een goed verzorgde voor-
tuin doet de straat/wijk 
goed en geeft een positiever 
beeld en ‘woongenot’.
Dina is van plan om dit idee 
verder uit te werken en te 
herhalen. Wilt u haar hier-
in ondersteunen? Stuur 
dan een mail naar Hart van 
Poortambacht. 

Burendag 2016 was weer 
een gezellige, succesvolle 
dag met prachtig weer.
Een dag waarop men met el-
kaar kan kennis maken. Een 
dag waarop samenwerking 
op divers gebied ontwikkeld 
werd.
Burendag in Poortambacht 
groeit ieder jaar in belang-
stelling en alle deelnemende 
partijen zullen zich blijven in 
zetten om jaarlijks de inwo-
ners van de wijk Poortam-
bacht te motiveren samen 
te komen.
Heeft u burendag dit jaar 
gemist? Volgend jaar 23 
september 2017 staat de vol-
gende gepland. Mis het niet!
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Lorem ipsum dolor sit amet, 
elit. Maecenas consectetur 
enim at imperdiet mollis. Vi-
vamus vestibulum purus sed 
commodo iaculis. Vestibulum 
semper metus id auctor con-
dimentum. Nulla scelerisque 
ante erat, vel pharetra sem lo-
bortis vel. Donec blandit viver-
ra ipsum a tempor.

Proin sagittis rutrum nisl, pla-
cerat cursus augue accumsan a. 
Ut turpis sapien, accumsan ut 
turpis at, porttitor iaculis mas-
sa. Quisque gravida nec orci 

sed faucibus. Praesent ultrices 
sapien a consectetur blandit. 
In orci neque, ullamcorper non 
magna quis, consequat suscipit 
odio. Aenean gravida odio vel 
cursus bibendum. Mauris ut elit 
sit amet sem elementum com-
modo. Interdum et malesuada 
fames ac ante ipsum primis in 
faucibus. Phasellus ac hendre-
rit orci. Etiam fermentum sem 
id nunc gravida, in venenatis 
erat ultricies. Nullam porttitor 
tellus eget magna interdum 
faucibus. Maecenas et biben-
dum purus. Phasellus ultrices 

aliquam aliquet. Phasellus et 
ligula lobortis, vulputate lectus 
quis, rhoncus tortor. Vestibu-
lum aliquet luctus sagittis. Ali-
quam a magna quam. Curabitur 
interdum, augue nec facilisis 
dictum, purus purus cursus 
sapien, in volutpat magna tel-
lus ut felis. Proin nec pretium 
libero. Donec non faucibus 
mauris, sed consectetur urna. 
Ut ultricies tempus mauris. 
Donec ligula dui, sollicitudin 
eu orci non, semper interdum 
quam. Donec iaculis, neque sit 
amet commodo ornare, nul-
la nulla aliquet lorem, sed ac-
cumsan urna eros id metus. In 
elementum ipsum vitae dictum 
malesuada. Ut volutpat, dolor 
id interdum mollis, nunc tortor 
consequat felis, quis commodo 
odio tellus vitae sem.

Class aptent taciti sociosqu 
ad litora torquent per conubia 
nostra, per inceptos himenae-
os. Nulla congue vehicula nibh, 
id euismod mauris. Nulla tinci-
dunt tellus arcu, non molestie 
nibh efficitur et.

Proin sagittis rutrum nisl, pla-
cerat cursus augue accumsan a. 
Ut turpis sapien, accumsan ut 
turpis at, porttitor iaculis mas-
sa. Quisque gravida nec orci 
sed faucibus. Praesent ultrices 
sapien a consectetur blandit. 
In orci neque, ullamcorper non 
magna quis, consequat suscipit 
odio. Aenean gravida odio vel 
cursus bibendum. Mauris ut elit 
sit amet sem elementum com-
modo. Interdum et malesuada 
fames ac ante ipsum primis in 
faucibus. Phasellus ac hendre-
rit orci. Etiam fermentum sem 
id nunc gravida, in venenatis 
erat ultricies. Nullam porttitor 
tellus eget magna interdum 

faucibus. Maecenas et biben-
dum purus. Phasellus ultrices 
aliquam aliquet. Phasellus et 
ligula lobortis, vulputate lectus 
quis, rhoncus tortor. Vestibu-
lum aliquet luctus sagittis. Ali-
quam a magna quam. Curabitur 
interdum, augue nec facilisis 
dictum, purus purus cursus sa-
pien, in volutpat magna tellus 
ut felis. Proin nec pretium libe-
ro. Donec non faucibus mauris, 
sed consectetur urna. Ut ul-
tricies tempus mauris. Donec 
ligula dui, sollicitudin eu orci 
non, semper inter. Phasellus ac 
hendrerit orci. 

burendag komt er weer aan

poortaal vernieuwd

samen leven, samen feesten. bent u er ook? 

onze wijkkrant in een nieuw jasje!
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Lorem ipsum dolor sit amet, 
elit. Maecenas consectetur 
enim at imperdiet mollis. 
Vivamus vestibulum purus 
sed commodo iaculis. Ves-
tibulum semper metus id 
auctor condimentum. Nul-
la scelerisque ante erat, vel 
pharetra sem lobortis vel. 
Donec blandit viverra ipsum 
a tempor.

Proin sagittis rutrum nisl, 
placerat cursus augue ac-
cumsan a. Ut turpis sapien, 
accumsan ut turpis at, port-
titor iaculis massa. Quisque 
gravida nec orci sed fauci-
bus. Praesent ultrices sa-
pien a consectetur blandit. 
In orci neque, ullamcorper 
non magna quis, consequat 
suscipit odio.

Aenean gravida odio vel cur-
sus bibendum. Mauris ut elit 
sit amet sem elementum 
commodo. Interdum et ma-
lesuada fames ac ante ipsum 
primis in faucibus. Phasellus 
ac hendrerit orci. Etiam fer-
mentum sem id nunc gravi-
da, in venenatis erat ultri-
cies. Nullam porttitor tellus 
eget magna interdum fauci-
bus. Maecenas et bibendum 
purus.

Phasellus ultrices aliquam 
aliquet. Phasellus et ligu-
la lobortis, vulputate lectus 
quis, rhoncus tortor. Vesti-
bulum aliquet luctus sagit-
tis. Aliquam a magna quam. 
Curabitur interdum, augue 
nec facilisis dictum, purus 
purus cursus sapien, in vo-
lutpat magna tellus ut felis. 
Proin nec pretium libero. 
Donec non faucibus mauris, 
sed consectetur urna. Ut ul-
tricies tempus mauris. 

Phasellus ultrices aliquam 
aliquet. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
elit. Maecenas consectetur 
enim at imperdiet mollis. 
Vivamus vestibulum purus 
sed commodo iaculis. Ves-
tibulum semper metus id 
auctor condimentum. Nul-
la scelerisque ante erat, vel 
pharetra sem lobortis vel. 
Donec blandit viverra ip-
sum a tempor. Proin sagittis 
rutrum nisl, placerat cursus 
augue accumsan a. Ut turpis 
sapien.

ayse aliskan

ayse aliskan

geschreven door

geschreven door

Ook dit jaar organiseerden 
Gors, Zeeuwland, SMWO, 
Betrokken Buur en Hart 
van Poortambacht Buren-
dag  op 23 en 24 september 
in onze wijk.

Het organiseren van deze 
activiteit is 4 jaar geleden 
door Gors opgezet om de 
cliënten van Gors in contact 
te brengen met de buurtbe-
woners en hen meer te be-
trekken in  de maatschappij 
van alle dag. Dit inmiddels 
jaarlijks terugkerend feestje 
vind plaats rondom kinder-
boerderij de Punt en Brug-
zicht aan de Scheldestraat.
Het is een 2 daags evene-
ment met op de vrijdag 
voornamelijk activiteiten 
voor de cliënten van Gors 
en de ouderen in onze wijk 
waarvoor Betrokken Buur, 
een project van het Rode 
Kruis, een High-bingo or-
ganiseerde, wat overigens 
wederom een enorm succes 
was!
De zaterdag is, zoals inmid-
dels traditie is geworden, 
voor iedereen toegankelijk. 
Dit jaar konden  bewoners 
van de wijk  ‘s morgens 
aan lange tafels aanschui-
ven voor een gezamenlijke 
brunch.  Er werd heel wat 
afgekletst aan tafel en de 
reacties waren zeer positief. 
Onze dank gaat uit naar Mi-
ke’s Fruit S-Heer Hendriks-

kinderen die het fruit heeft 
gesponsord. 
Rond elf uur startte de on-
dernemersmarkt die voor 
de 2e keer door Hart van 
Poortambacht werd geor-
ganiseerd met als intentie 
de vele ‘kleine’ zelfstandige 
ondernemers die Poortam-
bacht rijk is, te presente-
ren aan de bewoners van de 
wijk.
Op het terrein van de kin-
derboerderij  waren zo’n 
vijftiental ondernemers uit 
onze wijk druk in de weer; 
van het verkopen van baby 
en kleuter artikelen, mas-
sages, bruidsmode, bewe-
gingstherapie, coaching  tot 
webdesign.  Wist u dat er 
een uitvaartonderneming 
gevestigd is in onze wijk?  
Lieke Bosveld was present 
om hierover informatie te 
verschaffen.
Dit jaar waren er andere on-
dernemers te bezoeken dan 
vorig jaar. Dit geeft alleen 
maar aan hoeveel onderne-
mers in onze wijk bezig zijn!
De gehele dag door waren 
er diverse kinderspelen, een 
springkussen en koffie ritu-
elen door vrouwen uit Erit-
rea te bezoeken. 
Het NME, Stichting Natuur, 
Milieu en Educatie verzorg-
de een ‘afvalquiz’ in samen-
werking met theatergroep 
Lawine om op speelse wijze, 
zowel kinderen als volwas-

senen bewust te maken van 
de grote hoeveelheid zwerf-
afval die wij veroorzaken.
Er was een optreden van 
Elly Geelhoed ballet, waar 
niet alleen naar gekeken kon 
worden maar waaraan ook 
kon worden meegedaan. 
Spetterende afsluiting werd 
verzorgd door ‘Hooi Music 
for Kids” met een anderhalf 
durende zang en theater-
show. Wat een feest voor 
ons allemaal. Het waren niet 
alleen de kinderen die niet 
stil konden blijven staan!
Nieuw op de burendag was 
de plantenruilmarkt van HvP 
onder de bezielde leiding 
van een van onze netwerk-
medewerksters Dina Levi. 
De opzet van deze planten-
ruilmarkt was om zonder 
tussenkomst van geld, plan-
ten en/of stekken niet weg 
te gooien maar te ruilen of 
weg te geven.
Hierdoor is het mede mo-
gelijk voor mensen met een 
‘kleine’ portemonnee om 
hun tuin leuk aan te kleden 
met wat planten. 
Een goed verzorgde voor-
tuin doet de straat/wijk 
goed en geeft een positiever 
beeld en ‘woongenot’.
Dina is van plan om dit idee 
verder uit te werken en te 
herhalen. Wilt u haar hier-
in ondersteunen? Stuur 
dan een mail naar Hart van 
Poortambacht. 

Burendag 2016 was weer 
een gezellige, succesvolle 
dag met prachtig weer.
Een dag waarop men met el-
kaar kan kennis maken. Een 
dag waarop samenwerking 
op divers gebied ontwikkeld 
werd.
Burendag in Poortambacht 
groeit ieder jaar in belang-
stelling en alle deelnemende 
partijen zullen zich blijven in 
zetten om jaarlijks de inwo-
ners van de wijk Poortam-
bacht te motiveren samen 
te komen.
Heeft u burendag dit jaar 
gemist? Volgend jaar 23 
september 2017 staat de vol-
gende gepland. Mis het niet!
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Lorem ipsum dolor sit amet, 
elit. Maecenas consectetur 
enim at imperdiet mollis. Vi-
vamus vestibulum purus sed 
commodo iaculis. Vestibulum 
semper metus id auctor con-
dimentum. Nulla scelerisque 
ante erat, vel pharetra sem lo-
bortis vel. Donec blandit viver-
ra ipsum a tempor.

Proin sagittis rutrum nisl, pla-
cerat cursus augue accumsan a. 
Ut turpis sapien, accumsan ut 
turpis at, porttitor iaculis mas-
sa. Quisque gravida nec orci 

sed faucibus. Praesent ultrices 
sapien a consectetur blandit. 
In orci neque, ullamcorper non 
magna quis, consequat suscipit 
odio. Aenean gravida odio vel 
cursus bibendum. Mauris ut elit 
sit amet sem elementum com-
modo. Interdum et malesuada 
fames ac ante ipsum primis in 
faucibus. Phasellus ac hendre-
rit orci. Etiam fermentum sem 
id nunc gravida, in venenatis 
erat ultricies. Nullam porttitor 
tellus eget magna interdum 
faucibus. Maecenas et biben-
dum purus. Phasellus ultrices 

aliquam aliquet. Phasellus et 
ligula lobortis, vulputate lectus 
quis, rhoncus tortor. Vestibu-
lum aliquet luctus sagittis. Ali-
quam a magna quam. Curabitur 
interdum, augue nec facilisis 
dictum, purus purus cursus 
sapien, in volutpat magna tel-
lus ut felis. Proin nec pretium 
libero. Donec non faucibus 
mauris, sed consectetur urna. 
Ut ultricies tempus mauris. 
Donec ligula dui, sollicitudin 
eu orci non, semper interdum 
quam. Donec iaculis, neque sit 
amet commodo ornare, nul-
la nulla aliquet lorem, sed ac-
cumsan urna eros id metus. In 
elementum ipsum vitae dictum 
malesuada. Ut volutpat, dolor 
id interdum mollis, nunc tortor 
consequat felis, quis commodo 
odio tellus vitae sem.

Class aptent taciti sociosqu 
ad litora torquent per conubia 
nostra, per inceptos himenae-
os. Nulla congue vehicula nibh, 
id euismod mauris. Nulla tinci-
dunt tellus arcu, non molestie 
nibh efficitur et.

Proin sagittis rutrum nisl, pla-
cerat cursus augue accumsan a. 
Ut turpis sapien, accumsan ut 
turpis at, porttitor iaculis mas-
sa. Quisque gravida nec orci 
sed faucibus. Praesent ultrices 
sapien a consectetur blandit. 
In orci neque, ullamcorper non 
magna quis, consequat suscipit 
odio. Aenean gravida odio vel 
cursus bibendum. Mauris ut elit 
sit amet sem elementum com-
modo. Interdum et malesuada 
fames ac ante ipsum primis in 
faucibus. Phasellus ac hendre-
rit orci. Etiam fermentum sem 
id nunc gravida, in venenatis 
erat ultricies. Nullam porttitor 
tellus eget magna interdum 

faucibus. Maecenas et biben-
dum purus. Phasellus ultrices 
aliquam aliquet. Phasellus et 
ligula lobortis, vulputate lectus 
quis, rhoncus tortor. Vestibu-
lum aliquet luctus sagittis. Ali-
quam a magna quam. Curabitur 
interdum, augue nec facilisis 
dictum, purus purus cursus sa-
pien, in volutpat magna tellus 
ut felis. Proin nec pretium libe-
ro. Donec non faucibus mauris, 
sed consectetur urna. Ut ul-
tricies tempus mauris. Donec 
ligula dui, sollicitudin eu orci 
non, semper inter. Phasellus ac 
hendrerit orci. 

burendag komt er weer aan

poortaal vernieuwd

samen leven, samen feesten. bent u er ook? 

onze wijkkrant in een nieuw jasje!
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Lorem ipsum dolor sit amet, 
elit. Maecenas consectetur 
enim at imperdiet mollis. 
Vivamus vestibulum purus 
sed commodo iaculis. Ves-
tibulum semper metus id 
auctor condimentum. Nul-
la scelerisque ante erat, vel 
pharetra sem lobortis vel. 
Donec blandit viverra ipsum 
a tempor.

Proin sagittis rutrum nisl, 
placerat cursus augue ac-
cumsan a. Ut turpis sapien, 
accumsan ut turpis at, port-
titor iaculis massa. Quisque 
gravida nec orci sed fauci-
bus. Praesent ultrices sa-
pien a consectetur blandit. 
In orci neque, ullamcorper 
non magna quis, consequat 
suscipit odio.

Aenean gravida odio vel cur-
sus bibendum. Mauris ut elit 
sit amet sem elementum 
commodo. Interdum et ma-
lesuada fames ac ante ipsum 
primis in faucibus. Phasellus 
ac hendrerit orci. Etiam fer-
mentum sem id nunc gravi-
da, in venenatis erat ultri-
cies. Nullam porttitor tellus 
eget magna interdum fauci-
bus. Maecenas et bibendum 
purus.

Phasellus ultrices aliquam 
aliquet. Phasellus et ligu-
la lobortis, vulputate lectus 
quis, rhoncus tortor. Vesti-
bulum aliquet luctus sagit-
tis. Aliquam a magna quam. 
Curabitur interdum, augue 
nec facilisis dictum, purus 
purus cursus sapien, in vo-
lutpat magna tellus ut felis. 
Proin nec pretium libero. 
Donec non faucibus mauris, 
sed consectetur urna. Ut ul-
tricies tempus mauris. 

Phasellus ultrices aliquam 
aliquet. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
elit. Maecenas consectetur 
enim at imperdiet mollis. 
Vivamus vestibulum purus 
sed commodo iaculis. Ves-
tibulum semper metus id 
auctor condimentum. Nul-
la scelerisque ante erat, vel 
pharetra sem lobortis vel. 
Donec blandit viverra ip-
sum a tempor. Proin sagittis 
rutrum nisl, placerat cursus 
augue accumsan a. Ut turpis 
sapien.

ayse aliskan

ayse aliskan

geschreven door

geschreven door

Ook dit jaar organiseerden 
Gors, Zeeuwland, SMWO, 
Betrokken Buur en Hart 
van Poortambacht Buren-
dag  op 23 en 24 september 
in onze wijk.

Het organiseren van deze 
activiteit is 4 jaar geleden 
door Gors opgezet om de 
cliënten van Gors in contact 
te brengen met de buurtbe-
woners en hen meer te be-
trekken in  de maatschappij 
van alle dag. Dit inmiddels 
jaarlijks terugkerend feestje 
vind plaats rondom kinder-
boerderij de Punt en Brug-
zicht aan de Scheldestraat.
Het is een 2 daags evene-
ment met op de vrijdag 
voornamelijk activiteiten 
voor de cliënten van Gors 
en de ouderen in onze wijk 
waarvoor Betrokken Buur, 
een project van het Rode 
Kruis, een High-bingo or-
ganiseerde, wat overigens 
wederom een enorm succes 
was!
De zaterdag is, zoals inmid-
dels traditie is geworden, 
voor iedereen toegankelijk. 
Dit jaar konden  bewoners 
van de wijk  ‘s morgens 
aan lange tafels aanschui-
ven voor een gezamenlijke 
brunch.  Er werd heel wat 
afgekletst aan tafel en de 
reacties waren zeer positief. 
Onze dank gaat uit naar Mi-
ke’s Fruit S-Heer Hendriks-

kinderen die het fruit heeft 
gesponsord. 
Rond elf uur startte de on-
dernemersmarkt die voor 
de 2e keer door Hart van 
Poortambacht werd geor-
ganiseerd met als intentie 
de vele ‘kleine’ zelfstandige 
ondernemers die Poortam-
bacht rijk is, te presente-
ren aan de bewoners van de 
wijk.
Op het terrein van de kin-
derboerderij  waren zo’n 
vijftiental ondernemers uit 
onze wijk druk in de weer; 
van het verkopen van baby 
en kleuter artikelen, mas-
sages, bruidsmode, bewe-
gingstherapie, coaching  tot 
webdesign.  Wist u dat er 
een uitvaartonderneming 
gevestigd is in onze wijk?  
Lieke Bosveld was present 
om hierover informatie te 
verschaffen.
Dit jaar waren er andere on-
dernemers te bezoeken dan 
vorig jaar. Dit geeft alleen 
maar aan hoeveel onderne-
mers in onze wijk bezig zijn!
De gehele dag door waren 
er diverse kinderspelen, een 
springkussen en koffie ritu-
elen door vrouwen uit Erit-
rea te bezoeken. 
Het NME, Stichting Natuur, 
Milieu en Educatie verzorg-
de een ‘afvalquiz’ in samen-
werking met theatergroep 
Lawine om op speelse wijze, 
zowel kinderen als volwas-

senen bewust te maken van 
de grote hoeveelheid zwerf-
afval die wij veroorzaken.
Er was een optreden van 
Elly Geelhoed ballet, waar 
niet alleen naar gekeken kon 
worden maar waaraan ook 
kon worden meegedaan. 
Spetterende afsluiting werd 
verzorgd door ‘Hooi Music 
for Kids” met een anderhalf 
durende zang en theater-
show. Wat een feest voor 
ons allemaal. Het waren niet 
alleen de kinderen die niet 
stil konden blijven staan!
Nieuw op de burendag was 
de plantenruilmarkt van HvP 
onder de bezielde leiding 
van een van onze netwerk-
medewerksters Dina Levi. 
De opzet van deze planten-
ruilmarkt was om zonder 
tussenkomst van geld, plan-
ten en/of stekken niet weg 
te gooien maar te ruilen of 
weg te geven.
Hierdoor is het mede mo-
gelijk voor mensen met een 
‘kleine’ portemonnee om 
hun tuin leuk aan te kleden 
met wat planten. 
Een goed verzorgde voor-
tuin doet de straat/wijk 
goed en geeft een positiever 
beeld en ‘woongenot’.
Dina is van plan om dit idee 
verder uit te werken en te 
herhalen. Wilt u haar hier-
in ondersteunen? Stuur 
dan een mail naar Hart van 
Poortambacht. 

Burendag 2016 was weer 
een gezellige, succesvolle 
dag met prachtig weer.
Een dag waarop men met el-
kaar kan kennis maken. Een 
dag waarop samenwerking 
op divers gebied ontwikkeld 
werd.
Burendag in Poortambacht 
groeit ieder jaar in belang-
stelling en alle deelnemende 
partijen zullen zich blijven in 
zetten om jaarlijks de inwo-
ners van de wijk Poortam-
bacht te motiveren samen 
te komen.
Heeft u burendag dit jaar 
gemist? Volgend jaar 23 
september 2017 staat de vol-
gende gepland. Mis het niet!
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POORTAMBACHT 
AGENDA

sport
ambacht

                  - fysant manuele- & fysiotherapie
               - fysant kinderfysiotherapie
            - fysant fitness
         - fysanté gezond leven
      - fysant psychosomatische therapie
   - fysant arboost

miereweg 3, 4301 sj  zierikzee
telefoon 0111 450475  info@fysant.nl

www.fysant.nl

Wo ist der Bahnhof? 
 
Ik zal ze best een beetje missen; de vooral 
Duitsers, maar ook Belgen en een sporadische 
Fransoos die bij ons door de straat rijden op zoek 
naar de Lidl of de Aldi. Ik zie ze regelmatig voor-
bij komen, de vrouw met als eerste 
prioriteit om boodschappen in te slaan, de man 
met als enige doelstelling om zelfstandig de 
Duitse grootgrutter te vinden. Ik moet dan 
steevast aan Arie en Gé Temmes denken, twee 
typetjes van Koot en Bie. Arie stuurden in de oor-
log een Duitse soldaat de verkeerde kant op toen 
die de weg naar het station vroeg. “Wo ist der 
Bahnhof?” Ik zou dat kunnen doen met “Wo ist 
die Aldi?” Alleen wordt mij zelden wat gevraagd. 
Ik sta mijn motor te wassen en je ziet de vrouw 
denken: Die zal het wel weten. Maar de man ne-
geert mij volkomen en denkt misschien ook wel 
aan de broertjes Temmes. Dan hecht hij bij voor-
baat al geen waarde aan de 
betrouwbaarheid van mijn routeinformatie.  En 
terecht. Als kind heb ik eens een automobilist 
geholpen de bocht te maken van de 
Zuidwellestraat naar de P.D. de Vosstraat. Hij 
nam de bocht te ruim en vroeg zich hardop af of 
hij die nog ging halen. Ik zei dat het kon en ben 
hard weggefi etst toen hij zijn voorbumper eraf 
reed.
Met wie maken we grapjes als de 
verdwaalde toeristen wegblijven? Dan blijven 
alleen de clichés voor de postbode over. Hoe 
vaak zal die al iets hebben gehoord over het 
mooie/slechte/winderige/natte/hete weer? Of 
dat hij geen rekeningen moet komen brengen. 
Iets waarvoor hij in de “grote stad” overigens 
serieus mishandeld kan worden, maar dat 
terzijde. Dan valt hier een fl auwe grap nog wel 
mee. Een leuke vind ik zelf als de 
pakketbezorger aan de deur staat. “Ik heb een 
pakje voor de buren.” “Die wonen hiernaast. Goe-
demiddag!” Daar moet ik dan voornamelijk zelf 
om lachen, maar die bezorger kent dat 
grapje natuurlijk al.
Met de voltooiing van het Haringvlietplein zijn de 
dwalende toeristen verleden tijd. Ik mag tenmin-
ste hopen dat het vanaf de Laan van Saint-Hilaire 
goed is aangegeven of zichtbaar is. De Duitsers 
die nu nog zoekend door de wijk 
rijden zal ik net als Arie Temmes steeds de 
verkeerde kant op sturen. En dan snel naar 
binnen voor het geval ze nog een keer voorbij 
komen.
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Op dit moment zijn alle activiteiten 
afgelast i.v.m. Covid-19. Zodra 
activiteiten weer door mogen gaan 
zullen we dit publiceren op onze website 
en Facebook pagina.

Wat leuk om iets te mogen schrijven in 
de wijkkrant Poortaal over mijn passie en 
werk. Afgelopen zomer ben ik met mijn 
vrouw en twee kinderen verhuisd van de 
binnenstad van Zierikzee naar de 
buitenrand van Poortambacht. Aan de 
achterkant van ons huis liggen de 
prachtige natuurgebieden Levensstrijd 
en Rengerskerke. Ik geniet enorm van de 
prachtige natuur om ons heen. In het 
dagelijks leven werk ik bij IVN 
Natuureducatie als coördinator van 
Nationaal Park Oosterschelde. Graag deel 
ik in deze wijkkrant regelmatig leuke 
natuurmomentjes in de wijk met jullie. 

De vogeltrek heeft me altijd al 
gefascineerd. Waarom trekken vogels de 
hele wereld over? En hoe weten ze 
wanneer ze moeten vertrekken en waar 
ze naar toe moeten? Dat blijft zo 
bijzonder! Juist ook in onze wijk kun je 
dat echt van dichtbij beleven. In de zomer 
de vrolijk roepende grutto’s boven de 
weilanden en af en toe zelfs even boven 
onze achtertuin. 
Visdiefjes die onvermoeid over de dijk 
naar de Oosterschelde vliegen om kleine 
visjes te vangen voor hun jongen. 
Inmiddels zitten ‘onze’ grutto’s en 
visdiefjes weer al lang in Afrika. Ik kan 
niet wachten tot ze weer terug zijn en 
met hun enthousiaste roep het nieuwe 
voorjaar inluiden. Maar gelukkig hebben 
we ook in de winter internationale 
achterburen. De meest karakteristieke 
wintergast rondom onze wijk is voor mij 
de smient, die ook wel ‘fl uiteend’ wordt 
genoemd. Smienten broeden in  
Scandinavië en Siberië en komen in het 
najaar massaal naar onze delta om hier te 
overwinteren. De hele dag fl uiten ze naar 
elkaar om contact te houden. Ondanks 

dat ik altijd extra geniet van het voorjaar 
en de zomer, valt er ook in deze tijd van 
het jaar veel te genieten buiten en 
kunnen we met de smienten fl uitend de 
winter door!

Wilco Jacobusse

Zierikzee 0111 45 1120
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benieuwd naar wat 
je woning waard is? 
bel voor gratis waardebepaling 0111 417808

de makelaar van (n)u
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Grutto

Smient

FLUITEND DE WINTER 
DOOR MET SIBERISCHE 
ACHTERBURENtijdelijk gesloten i.v.m. COVID-19

INTENTIEVERKLARING 
“HUUROVEREENKOMST BRUGZICHT”

DE DOELENTUIN
“ONZE WIJK NOG IETS MOOIER MAKEN”
Ten tijde van het schrijven van dit stukje zijn de 
coronamaatregelen weer fl ink aangescherpt. Gelukkig kunnen we 
in de buitenlucht nog verder werken aan onze sociale moestuin; 
op gepaste afstand natuurlijk. Zo hebben we centraal het tegelpad 
aangelegd en de container geplaatst waarin we onze tuinspullen 
kunnen bewaren. Met medewerking van de JW vd Doelschool en 
hun klusjesman hebben we de elektrokabel en waterleiding vanuit 
de school naar de container aangelegd. 
De groenbemesters die we ingezaaid hadden waren inmiddels al 
weer lekker gegroeid. Na een aantal weken merkten we helaas dat 
ze massaal door rupsen werden opgegeten. We hebben ze toen 
gemaaid en in plaats ervan winterrogge ingezaaid. 
De groenbemesters zelf konden terecht in de compostbak die we 
inmiddels hadden aangelegd.
Tegen de als tijdelijk bedoelde houten afrastering hebben we een 
gevarieerde haag geplant die de afrastering na verloop van tijd gaat 
vervangen.
Ook zijn er een paar laagstamfruitboompjes geplant die van het 
voorjaar al kunnen bloeien en vruchten kunnen geven.
Zo krijgt de Doelentuin langzaam haar vorm en kijken we er naar uit 
dat we in het voorjaar kunnen gaan zaaien en planten.
We hebben inmiddels een leuk clubje enthousiaste vrijwilligers 
maar we kunnen altijd meer hulp gebruiken. Heeft u 
belangstelling om mee te doen, meldt u dan aan bij Dina Levi 06-
42777243. 

Onze sociale moestuin wordt mede mogelijk gemaakt door 
bijdragen van het Oranje Fonds, NUTfonds en Stichting Renesse.

Daarnaast ondervinden we veel steun van de gemeente. SMWO, 
NME, het Gors en Zeeuwland.

Op 2 oktober jl. zou Greet Timmerman van Gors in 
Stadsboerderij De Punt afscheid nemen van collega’s en betrokken 
relaties en daarmee haar loopbaan bij Gors beëindigen. Uiteraard 
waren er veel verrassingen voor haar in petto, waarvan de grootste de 
ondertekening van een intentieverklaring voor een 
huurovereenkomst tussen Gors en de Wijkraad van van 
Poortambacht. Door het opzetten van deze huurovereenkomst kan 
Brugzicht ook door de Zierikzeese wijk Poortambacht gebruikt 
worden voor sociale, culturele en educatieve evenementen. Greet 
heeft er lang voor gestreden om deze huurovereenkomst tot stand te 
brengen. Helaas kon Greets persoonlijke afscheidsborrel niet 
doorgaan vanwege aangescherpte Corona- maatregelen. Vanwege 
overgrote belangstelling voor haar afscheid konden we de veiligheid 
van het aantal bezoekers niet waarborgen. Wél hebben we de 
ondertekening van de intentieverklaring doorgang laten vinden, in het 
bijzijn van vertegenwoordiging van de Gemeente Schouwen- Duive-
land, in het bijzonder van wethouder Daniël Joppe. Het ondertekenen 
van deze intentieverklaring is een mooie kroon geweest op Greets 
inspanningen hiervoor en het was dan ook vanzelfsprekend dat Greet 
de intentieverklaring ondertekende.

Esselien woont samen met haar man en 
kinderen in de wijk. Zij nam eerder al deel aan verschillende edities van Kunstpoort met 
haar schilderijen. Deze maand deelt zij, speciaal voor de feestdagen, een authentiek fam-
ilierecept uit de Surinaamse keuken.

Kleurrijke nasi goreng met snijbonen en kip uit de oven

Nasi goreng

500 gr. rijst (basmati)
250 gr spekreepjes
1 fl inke hand diepvries erwten
1 blik maiskorrels
1 ui gesnipperd
3 teentjes knofl ook gesnipperd
2 el ketjap manis
Nassiekruiden
1thl suiker 

Kook de rijst gaar.Laat deze afkoelen tot kamertemperatuur.
Verhit de olie in een koekenpan of wok en bak de spekreepjes krokant en voeg daarna de 
ui en knofl ook toe. Voeg de diepvries 
erwten en mais toe en bak deze mee. Voeg daarna de nasikruiden, zwarte peper en 
suiker toe. Meng alles goed door op hoog vuur. Voeg de rijst toe en de ketjap manis. Meng 
alles goed door elkaar. Zet het vuur nu wat lager en laat het geheel al roerend 10 min. door 
bakken. Proef of de nasi op smaak is.

Kip uit de oven

3 kippeboutjes
1 thl. knofl ookpoeder
1thl. Paprikapoeder
1/2 thl. zwartepeper 
1 eetl.aromat
Snufje zout
1 eetl. bastardsuiker
1/2 thl. gemberpoeder
1/2 thl. chinese vijfkruiden
2 eetl. tomatenpuree 
1eetl. citroensap
1 eetl.zonnebloemolie
1 eetl. chilisauce 
2 eetl. Ketjapmanis

Hak de kip in fl inke stukken en doe deze in een grote kom. Voeg alle ingredienten  een 
voor een toe en meng alles goed samen. Leg wat plastic folie over de kom en zet deze in 
de koelkast om verder 2 uur te marineren.
Verwarm de oven. Doe de gemarineerde kip in een ovenschaal en bak deze op 200 graden 
mooi bruin.De kip mag af en toe omgedraaid worden zodat beide kanten een mooi 
kleurtje krijgen. Na ongeveer anderhalf uur is de kip gaar. 

Bereiding van de snijbonen

1 pak snijbonen
2 tomaten
Snufje zout
1/2 thl. aromat

Verhit 2 eetl zonnebloem olie in een 
koekenpan. Bak de fi jngesneden tomaat 2 à 3 minuten bakken.Zet de vuur wat lager en 
voeg de fi jngesneden sliertjes snijbonen toe. Snufje zout en armat erij en een deksel op de 
pan. Na 2 minuten de bonen 
omscheppen en eventueel het vuur wat 
hoger. Schep het geheel om en proef of de bonen op smaak zijn en de bonen wat 
knapperig zijn.
 
Eet smakelijk!

KERSTRECEPT
“NASI GORENG MET SNIJBONEN EN KIP UIT DE OVEN”

Helaas is Brugzicht 
al een tijdje gesloten voor bezoekers

Tevens zoeken wij vrijwilligers die op 
zondagmiddag de dieren kunnen voeren 
op de Stadsboerderij.
Ook vrijwilligers die handig zijn met klussen 
zien we graag op deStadsboerderij.
Nieuwsgierig? Bel 0111 - 410723

We houden ivm met Corona aan de RIVM maatregels

Maar... er staat een marktraam voor 
Brugzicht waarop artikelen staan 
die door onze medewerkers worden 
gemaakt. Van dinsdag t/m vrijdag 
09:30 tot 15:30 uur

OPBOUWWERK POORTAMBACHT TIJDENS DE 
CORONACRISIS
Het Opbouwwerk van SMWO is 
zichtbaar en vindbaar aanwezig in de 
wijk Poortambacht. Ook nu tijdens de 
coronacrisis. De opbouwwerkers van 
SMWO zien dat in diverse straten 
buren met elkaar in contact zijn en 
elkaar helpen als hier behoefte aan is. 
Dit doen zij door bijvoorbeeld het doen 
van een boodschap, het delen van de 
krant of de vuilcontainer aan de weg 
zetten. Een goede buur is beter dan 
een verre vriend!

Opbouwwerker Gea Schoemaker van 
SMWO is de komende periode 
regelmatig in de wijk aanwezig. Zij is 
herkenbaar aan de blauwe jas met het 

logo SMWO. Ook tijdens de corona 
crisis blijven de opbouwwerkers in 
contact met wijkbewoners. Met de 
wijkbewoners willen zij zicht blijven 
houden op bewoners die door omstan-
digheden weinig tot geen contacten 
hebben in deze tijd.  

Mensen die zich zorgen maken over 
een buurtbewoner, vragen hebben of 
iets willen delen vanuit de wijk, kunnen 
contact opnemen met: 

Opbouwwerk Poortambacht
Gea Schoemaker
Tel: 06 -50610293
g.schoemaker@smwo.nl
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