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NIEUW PROJECT IN ZIERIKZEESE WIJK POORTAMBACHT: WIJ(K) SAMEN. DE WIJKHULP
BIEDT EEN HELPENDE HAND BIJ ACUTE, HUISHOUDELIJKE PROBLEMEN.
Het verschonen van een bed, wassen,
koken, boodschappen doen of
schoonmaken. Het lijken eenvoudige
dingen, maar als dat ineens niet meer zelf
lukt, is dat een probleem. Dat kan
bijvoorbeeld zijn na een operatie of bij een
tijdelijk zieke partner. Als u in uw netwerk
iemand heeft die kan bijspringen, is dat
mooi. Zo redt u het toch. Maar niet
iedereen heeft zo’n netwerk. Dan kunt u
plotseling ﬂink onthand zijn. In zo’n geval
kunt u een beroep doen op de Wijkhulp.
De Wijkhulp is er om praktische hulp te
bieden in acute situaties op huishoudelijk gebied. Ook overleggen ze met u wat
er nodig is om een huishoudelijke klus een
volgende keer zelf op te kunnen pakken of

dat er hulp mogelijk is van familie of buren. doorverwezen worden, of er voldoende
Als dat niet lukt, zoekt de wijkhulp samen informele hulp aanwezig is in de wijk en of
met informele hulp voldoende kan
met u naar een oplossing.
worden ondersteund. Een jaar lang wordt
De proef is bedacht en opgezet door de deze aanpak uitgeprobeerd. Het doel is
zorgorganisaties Iriz Zorg & Welzijn, Lelie mensen op een snelle en praktische
zorggroep en Eilandzorg en daarin is de manier te helpen om langer zelfredzaam te
zijn.
samenwerking opgezocht met
Woont u in Poortambacht en heeft u acute
welzijnsorganisatie SMWO en het
huishoudelijke hulp nodig of kent u iemand
samenwerkingsverband SWVO. In
december startte het project al in Goes- die hulp nodig heeft? Neemt u dan
Oost en Wolphaartsdijk. In januari is ook telefonisch contact op met Wijkhulp
Corina. Zij is te bereiken via: 06-15414251
de wijk Poortambacht uit Zierikzee
(maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00
aangesloten. Studenten van de HZ
uur).
University of AppliedSciences
ondersteunen het project door bij te
houden of wijkbewoners geholpen worden
door de inzet van de wijkhulp, naar wie ze

DE DOELENTUIN
“WERK LIGT STIL MAAR PLANNEN GAAN DOOR”
In verband met de (strenge) winter en de
corona-maatregelen hebben we de
afgelopen maanden maar weinig in de tuin
kunnen werken. Naast de fruitbomen
hebben we nog een rijtje blauwe
bessenstruiken geplant. Maar verder is de
tuin in diepe (winter)rust. Uit bijgaande
foto’s kunt u zien hoe er vorig jaar ﬂink
gewerkt is aan de inrichting van de tuin.
e zijn daar best trots op.
De activiteiten van het groepje vrijwilligers
liggen echter niet stil. We kijken al
verlangend uit naar het voorjaar. We
hebben een beplantingsplan gemaakt op
basis waarvan de rest van de tuin wordt
ingericht. Zo gaan we van (rest)hout
kweekbakken maken. En zijn we bezig het
beplantingsplan uit te werken in een
zaaiplan.
De container ziet er nu nog vrij eentonig
uit. Vorig jaar hebben we met de school een
wedstrijd voor leerlingen georganiseerd

wie de mooiste tekening voor op onze
container kan maken. Zodra de coronamaatregelen dit mogelijk maken wordt deze
door de leerlingen zelf erop geschilderd.
De binnenkant van de container wordt ook
nog verder ingericht zodat we er onze
spullen netjes kunnen op slaan. Vanuit de
school beschikken we over water en elektriciteit zodat we van alle gemakken
voorzien zijn.
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.
Gelukkig worden we (ﬁnancieel)
ondersteund door diverse organisaties.
Vanuit het project Groen Verbindt hebben
we van het NME subsidie gekregen voor de
aanschaf van de fruitbomen.
Verder kunnen we beschikken over
bijdragen van het Oranje Fonds,

NUTfonds en Stichting Renesse.
Daarnaast ondervinden we veel steun van
de gemeente. SMWO, NME, het Gors en
Zeeuwland.
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AAN DE BEWONER(S)/ GEBRUIKER(S) VAN DIT PAND

NIEUWS UIT DE WIJKRAAD “HART VAN POORTAMBACHT” - NIEUWE LEDEN GEZOCHT
Helaas gaan een aantal leden dit jaar de
wijkraad verlaten.
We zijn dan ook dringend op zoek naar
nieuwe leden.
De laatste jaren heeft de wijkraad Hart
van Poortambacht diverse activiteiten
voor de wijk georganiseerd of
samengewerkt met anderen die actief
zijn in de wijk. U kunt er ook in deze

Poortaal weer meer over lezen.
Daarnaast behartigt de wijkraad de
belangen van de wijk richting
gemeente. Over diverse onderwerpen
zoals de (verkeers)veiligheid in de wijk,
een eigen onderkomen voor de
activiteiten van wijkbewoners,
herinrichting van het Haringvlietplein
of de nieuwbouw van Pontes Pieter

Zeeman hebben we overleg met de
gemeente.
Heeft u ideeën om mee te doen of heeft
u interesses die u graag wilt
verwezenlijken voor de wijk, sluit u dan
bij ons aan. U bent van harte welkom en
wij ondersteunen u graag.

SCHOONMAAKACTIE IN POORTAMBACHT OP 2 JANUARI GROOT SUCCES!
“Wat was ik blij dat er zoveel positieve
reacties kwamen op mijn bericht op facebook pagina Hart van Poortambacht
om het vele zwerfvuil dat in de wijk lag
op te gaan ruimen”.
Het hele jaar door jut ik zwerfvuil uit de
bermen en polders op SchouwenDuiveland en ik liep me al een tijdje
te ergeren aan de vele blikjes, zakjes,
ﬂesjes etc. die ik zag liggen door heel
Poortambacht. Ergeren helpt niet, daar
heb je alleen jezelf mee. En omdat de
grote hoeveelheid en het gebied te
omvangrijk waren om het in mijn eentje
aan te pakken heb ik de stoute
schoenen maar eens aangetrokken door
een oproep te plaatsen op facebook. En
die oproep was niet aan
dovemansoren gericht. Binnen een
mum van tijd volgenden vele
positieve reacties van buurtbewoners
dat ze graag een handje wilden helpen
en dat ze zich er ook al aan tijdje aan
stoorden.

christengemeentezierikzee.nl

info@hartvanpoortambacht.nl

GEWOON EENS
WAT VAKER
BUKKEN

POORTAAL IS EEN UITGAVE VAN

digisign.nl

hvpoortambacht

Een oud gezegde zegt: “Je moet het ijzer
smeden als ’t heet is” dus diezelfde week
gelijk een datum gepland om de boel
eens grondig aan te pakken. Dat werd
dus zaterdag 2 januari en met zo’n 30
vrijwilligers / bewoners hebben we in
twee uurtjes tijd 53 volle
vuilniszakken zwerfvuil opgeruimd.
Fantastisch natuurlijk maar
tegelijkertijd ook verschrikkelijk
natuurlijk dat er zoveel lag.
Tijdens het jutten op 2 januari hebben
veel bewoners aangeven om dit vaker te
doen. En dat is en prima plan natuurlijk.
Wat ook helpt is, nu de wijk zo mooi
opgeruimd is, om deze met z’n allen zo
schoon te houden. Dat kan op
verschillende manieren. Loop je
bijvoorbeeld dagelijks een rondje met je
hondje, buk dan eens als je een blikje zit
liggen en gooi het in de dichts bijzijnde
vuilnisbak. Maar spreek ook gerust een
buurtbewoner erop aan als je ziet dat hij
of zijn een blikje of ﬂesje achteloos de

bosjes ingooien.
Een schone, opgeruimde wijk geeft veel
meer woongenot en is natuurlijk ook
veel beter voor het milieu, en daar zijn
we met zijn allen voor verantwoordelijk.
Jij ook!.
Via deze weg wil ik alle vrijwilligers die
erbij waren op 2 januari nogmaals van
harte bedanken! We gaan zo jut-actie
zeker nog eens herhalen. De ringen,
knijpers en zakken worden dan natuurlijk weer beschikbaar gesteld door
SchoonSD.

Colofon:
De redactie bestaat uit: Ayse Aliskan, Geert Jan de Bruijne, Adrie
Tange, Wilma Jansen, Johan Bax.
Vormgeving: Homemade Design/ Sandra Hillebrand

“Uit de huis-aan-huis gesprekken
kwam onder andere naar voren dat
een groot deel van de bewoners naar
tevredenheid woont. Er is onder
de bewoners bereidheid om mee te
helpen met (buurt)activiteiten”, vertelt
Gea Schoemaker, opbouwwerker bij

SMWO.
Een aantal uitkomsten uit de
gesprekken:
• betrokken willen zijn bij de
bestemming van het gebouw van de
Lidl;
• wateroverlast in de straat;
• geluidsoverlast speelvoorziening;
• wensen rondom speelvoorzieningen
en activiteiten voor kinderen;
• wensen rondom activiteiten en
ontmoetingsplek (doelgroep 13+ en
16+);
• wensen rondom groenvoorzieningen
en prullenbakken.

de gemeente. Alle bewoners uit de
Wielingenstraat ontvangen van dit
gesprek een terugkoppeling.
De medewerkers van SMWO gaan
twee keer per jaar huis-aan-huis in
gesprek met inwoners van een straat
in de wijk Poortambacht.
Tot ziens in de wijk!
SMWO
Opbouwwerk Poortambacht
Gea Schoemaker
Tel: 06 -50610293
g.schoemaker@smwo.nl

SMWO gaat naar aanleiding van de
genoemde uitkomsten in gesprek met

NIEUWE DEELNEMERS GEZOCHT VOOR DE WIJKCIRKEL ZIERIKZEE
Wil je jouw talenten inzetten voor een
ander en daarnaast nieuwe talenten
ontdekken?
Ben je woonachtig in of rondom de
wijk Poortambacht?
Ben je minimaal 18 jaar en woon je
zelfstandig?
Dan is de wijkcirkel wellicht iets voor
jou!

We komen sinds 2019 wekelijks bij
elkaar op een locatie in de wijk P
oortambacht.
We vinden het belangrijk om elkaar
positief te ondersteunen en zien uit
naar nieuwe mensen die onze groep
willen komen versterken!
Van harte welkom om een keer
vrijblijvend mee te doen!

Samen staan we sterk!
De deelnemers helpen elkaar op
verschillende manieren zoals
bijvoorbeeld: boodschappen doen,
elkaar gezelschap houden, delen in
wat je bezig houdt, elkaar steunen,
samen in de tuin werken, een klusje
uitvoeren, samen aansluiten bij (wijk)
activiteiten, wandelen enz.
Nieuwe ideeën zijn altijd welkom!
De samenwerking is gebaseerd op
respect, gelijkwaardigheid en
vertrouwen.

Wat is een wijkcirkel?
Het hebben van mensen om je heen
die je helpen, of iemand waar je samen
iets mee kan ondernemen is voor ieder
mens belangrijk. Ook is het ﬁjn om iets
te kunnen betekenen voor een ander.
Belangrijk, maar niet vanzelfsprekend.
In een wijkcirkel wonen mensen op
zichzelf, maar zijn wel verbonden met
elkaar in een netwerk. De deelnemers
hebben een steuntje in de rug nodig
en zetten daarnaast hun talenten voor
elkaar in.

Door middel van een wijkcirkel
ontwikkelen de deelnemers een
informeel netwerk. Zo kunnen ze
elkaar helpen in de praktijk van het
dagelijks leven en samen erop uit gaan.
I.v.m het coronavirus Covid-19 vinden
er op dit moment nog geen groepsactiviteiten van de wijkcirkel plaats.
Zodra we als wijkcirkelgroep weer bij
elkaar kunnen komen wordt je na
aanmelding hierover geïnformeerd.
Voor vragen en aanmelding of
vrijblijvende kennismaking kun je
contact opnemen met
Gea Schoemaker Medewerker Welzijn
SMWO tel: 06 -50610293.

Adverteren?
Mail naar
poortaal@hartvanpoortambacht.nl

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

POORTAMBACHT
AGENDA
I.v.m. de maatregelen
rondom Covid-19 zijn er
voorlopig geen
georganiseerde
activiteiten.

“Neem de moeite om gewoon eens wat
vaker te bukken.” Aan het woord is Leo
Nouwen, initiatiefnemer van een grootschalige opruimactie van zwerfafval in
de wijk op zaterdag 2 januari. Elders in
deze Poortaal vindt u een beschrijving
van zijn hand met een terugblik op deze
dag.
Tijd voor een nadere kennismaking met
de man die in het eerste weekend van
2021 een groot aantal wijkbewoners
wist te inspireren tot een spontane
opruimactie.
Buiten ligt een verse laag sneeuw, maar
we ontmoeten elkaar op een avond
online in de warmte van “eigen huis”.
Bovendien weten we zo zeker dat we
vóór de avondklok ook thuis zijn.
Leo is het wel gewend inmiddels, dat
online werken. Al bijna een jaar, sinds de
eerste lockdown, werkt hij vanuit zijn
thuiskantoor aan de Kiekendiefstraat.
Sinds 1999 in dienst van de Koninklijke
Zeelandia, een bedrijf waar Zierikzee
terecht trots op kan zijn vanwege de
wereldwijde handel, verzorgt Leo de
communicatie voor de marketing in
eigen land. Zijn collega’s en externe
contacten ontmoet hij dus alleen nog
via online vergaderplatforms als Teams
en Zoom.
Een geboren Brouwenaar, evenals zijn
vrouw Jolanda Nouwen- de Jonge. In
1988 waagden ze de overstap van de

smalstad Brouwershaven naar de
binnenstad van Zierikzee. Daarna
volgde een verhuizing naar de zogenaamde nieuwe waterwijk in
Poortambacht, eerst naar de
Graspieperstraat, en vervolgens naar de
Kiekendiefstraat. Twee inmiddels
volwassen kinderen zijn er, Puk en Lex.
Puk woont nog deels thuis vanwege
studie in Rotterdam, Lex woont en
werkt alweer enkele jaren in Amsterdam. Leo en Jolanda zijn tevreden over
hun woonomgeving. Er is ruimte, er is
omzien naar elkaar, betrokkenheid en
saamhorigheid. Ze hebben niet het
gevoel dat de waterwijk er maar “bijhangt” als het gaat om het grotere
geheel van de wijk Poortambacht.
Actief in de lokale sport is hij ook. Leo
is voorzitter van de tennisvereniging
geweest en heeft bij die vereniging
25 jaar lang het Dikke Toren Toernooi
georganiseerd. En hij ﬂuit bij MZC’11
Althans…….van dat ﬂuiten komt ook al
bijna niks nu alle competities stil liggen.
Of hij het mist? Jazeker! Als
scheidsrechter hoor je niet tot de intimi
van de club, je bent onpartijdig. Dus
online gezelligheid tussen de clubleden
zit er niet in. De sportieve prestaties op
het veld en de tennisbaan mist hij dus
wel degelijk. Dus pakt Leo de
mountainbike om er op uit te trekken,
en wandelen, vooral veel wandelen.
Dat wandelen deed Leo al veel. En

de makelaar van (n)u

tijdens dat wandelen maakte hij er een
gewoonte van om tegelijk zwerfafval op
te rapen, wat vaker dan gemiddeld te
bukken, te rapen, te verzamelen. 7 jaar
geleden startte hij de Facebookpagina
Wastebag Challenge, om zo inwoners
van Schouwen-Duiveland te inspireren
ook eens wat vaker te bukken en afval te
verzamelen tijdens hun wandelrondjes.
Inmiddels is die pagina veranderd in
Schoon Schouwen-Duiveland. Maar het
doel is hetzelfde gebleven: de bermen,
de polders, overal waar gewandeld
wordt, de mensen te inspireren om
zwerfvuil te jutten.
Samen maken we het werk lichter, door
gewoon eens wat vaker te bukken.
(zie elders in dit blad het persoonlijke
relaas van Leo Nouwen over de
opruimactie van 2 januari)

VACATURE

VACATURE

Wij zijn op zoek naar redactieleden die willen bijdragen aan onze
Poortaal (het wijkblad van de wijk Poortambacht).

Hart van Poortambacht wordt geheel gedragen en bestuurd door
vrijwilligers die het woon-, werk- en leefklimaat in hun buurt
willen verbeteren; er zijn geen betaalde medewerkers. Hart van
poortambacht faciliteert bewoners die zich inzetten voor het
woon- en leefklimaat in de buurten. De wijkraadsleden helpen
bewoners om invloed uit te oefenen op het beleid van de
instanties die de beslissingen nemen. Denk daarbij aan
onderwerpen als wonen, milieu, inrichting openbare ruimte, het
bestrijden van overlast, enzovoorts.

In onderling overleg met het redactieteam wordt, ieder kwartaal,
een full color magazine uitgebracht dat de bewoners informeert
over allerlei zaken die de wijk Poortambacht betreffen. Het
magazine wordt door de wijkbewoners sterk gewaardeerd.
We zijn een bewonersorganisatie, die het moet hebben van
subsidies. Dat betekent dat we je geen vergoeding kunnen
bieden. Maar natuurlijk wel de samenwerking met andere
gedreven vrijwilligers die de leef baarheid van onze wijk hoog in
het vaandel hebben staan.
Ben jij iemand die een interview kan houden en daar een leuk artikel van kan maken? Kun je ook nog een scherpe foto maken? Heb
jij tijd en zin om ons te helpen?
Stuur dan eens een mail naar poortaal@hartvanpoortambacht.nl

deltamakelaardij.nl

BRUGZICHT EN WIJK POORTAMBACHT
EEN MOOIE VERBINTENIS!

GEWOON EENS WAT VAKER BUKKEN......

Voor de wijkraad zoekt Hart van Poortambacht bewoners die van
hun buurt en de stad houden, die samen met bewoners uit de wijk
mee willen helpen de leef baarheid in de wijk in stand te houden
en te verbeteren. In samenwerking met andere
bewonersorganisaties en de gemeente, en met een positieve
kritische blik. Betrokkenheid bij of lidmaatschap van verenigingen
zijn geen beletsel, integendeel.
Wilt u/ jij ons helpen? Mail ons voor meer informatie:
wijkraad@hartvanpoortambacht.nl

Al enige tijd bestaat tussen Gors en de wijk Poortambacht in
Zierikzee een mooie verbintenis! Deze hebben we onlangs
formeel met elkaar bevestigd. Per 1 januari jl. is een
overeenkomst getekend tussen beide partijen, waarbij de
Wijkraad Poortambacht op onze Gorslocatie Lunchroom de Punt
periodiek een ruimte gaat huren om wijkactiviteiten te kunnen
organiseren. We zijn enthousiast over deze mooie gebeurtenis
die onze verbinding met de wijk gaat versterken. Onze
deelnemers kijken er naar uit!
Wie zijn wij
De meeste van u zullen ons vast wel kennen, maar
nieuwkomers in de wijk mogelijk nog niet. Gors biedt de
mogelijkheid tot Dagbesteding, Werken en Leren voor mensen
met een beperking en/of afstand tot de arbeidsmarkt. Binnen
Brugzicht zijn er verschillende vormen van dagbesteding. Je kunt
bijvoorbeeld aan het werk als bakker in de Bakkerij. Het is leuk
om te weten, dat onze producten, zoals appeltaarten en koekjes
door verschillende lokale bedrijven worden afgenomen. Heeft u
ook zin in wat lekkers? Onze producten zijn verkrijgbaar aan de
deur en/of op bestelling! De samenwerking met de wijk biedt
veel nieuwe kansen voor onze deelnemers. Met de functie van
Wijkcentrum ontstaan er andere werkzaamheden en kunnen zij
weer nieuwe dingen leren.
Op de naastgelegen Stadsboerderij werken we aan een mooie
groene plek in de wijk Poortambacht. De Stadsboerderij is een
werkleerlocatie, waar mensen, ongeacht hun beperking, werken
in het groen en dieren verzorgen. Ook bewoners uit de wijk zijn
welkom! Je kunt al zittend op een bankje genieten van een bakje
kofﬁe en van de dieren en voor de kleintjes zijn er een aantal
speeltoestellen. Op de Stadsboerderij werken we al een tijdje
samen met een aantal lokale partners. Natuur en Milieu Educatie
(NME) is enige tijd terug gevestigd op de Stadsboerderij. Samen
hebben we mooie, duurzame en vooral groene plannen naar de
toekomst toe. Maar er gebeurt meer! De samenwerking met het
Repaircafe Zierikzee, de vrijwilligers uit de wijk Poortambacht,
met de basisschool ’t Kofschip, het verzorgingscentrum
Borrendamme, Ruilwinkel Zierikzee. Het zijn voor ons allemaal
even waardevolle initiatieven die mensen aan elkaar verbinden
en samen weet te brengen.
Wij hopen dat we spoedig de wijk weer mogen ontvangen voor
activiteiten. Vanwege Corona zijn de mogelijkheden nu zeer
beperkt. We wachten met spanning af wat de ontwikkelingen zijn
op het gebied van Corona, de bijhorende maatregelen en
richtlijnen van het kabinet. Blijf gezond!
Esther van den Brink, Manager Dagbesteding, Leren, Werken en
Vrije Tijd Gors

VAN DER SCHEE

Bent u trots op de buurt, of kan het
beter? Afgelopen september
hebben medewerkers van SMWO
huis-aan-huis gesprekken gevoerd met
bewoners uit de Wielingenstraat. De
gesprekken gingen onder andere over
de woonomgeving, groen- en speelvoorzieningen en omzien naar elkaar.
In de straat hebben 37 mensen een
bijdrage geleverd aan deze
gesprekken.
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HUIS-AAN-HUIS-GESPREKKEN WIELINGENSTRAAT SMWO
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Back to school
Zodra ik vanmorgen wakker word weet ik het. Vandaag is
het en bijzondere dag. Na 7 weken thuisonderwijs, werken
in een lege school, mogen de kinderen vandaag weer naar
school.
En als klap op de vuurpijl is de wereld bedekt met een
prachtige witte laag sneeuw. Ik besluit om vandaag lopend
naar school te gaan. Heerlijk, lekker koud, stil en donker.
Gelukkig is het onderweg goed te doen en is het nog niet
glad. Dat is maar goed ook, want onder het lopen dwalen
mijn gedachten steeds af. Ik moet denken aan een vraag
die een vriendin dit weekend stelde. Hoe het is om directeur te zijn van een basisschool. “Heel leuk en afwisselend”,
antwoordde ik. Nu, onder het lopen, bedenk ik me dat dat
niet het hele antwoord is. En dat de vraag misschien ook
niet de juiste vraag was. Dat de vraag moet zijn; Hoe is
het eigenlijk om een jaar directeur van IKC Jan Wouter van
den Doel te zijn?
Een jaar waar IKC Jan Wouter van den Doel ervoor koos
om een weg in te slaan met kunst en cultuuronderwijs.
Waarbij de muziekschool, de balletschool, de theatervereniging en vele vrijwilligers hun handen uit de mouwen
staken om ervoor te zorgen dat alle kinderen zich mogen
ontwikkelen op hun eigen talentgebied?
Een jaar waar de vrijwilligers van de wijktuin hard hebben
gewerkt waardoor er nu een prachtig tuintje ligt, Waar
mest is gestrooid en planten geplant. Waar een prachtig
hek is gemaakt en een schuur is gebouwd die binnenkort
door de kinderen van groep 7 en 8 beschilderd zal worden.
Een jaar waar de collega’s er alles aan hebben gedaan om
ervoor te zorgen dat de kinderen een zo normaal mogelijk
schooljaar hebben, waarbij wordt gezocht naar oplossingen voor uitdagingen zoals het niet door kunnen gaan van
het schoolkamp, een groot zomerfeest.
Een jaar waarbij ouders plotseling in een andere rol terecht kwamen, maar waar ik heb gezien hoeveel ze over
hebben voor hun kind.
Een jaar waarin ik nieuwe kinderen heb mogen leren kennen. Met hun grappige, lieve en spontane kanten. Laten
we ook de uitdagende kanten van kinderen niet vergeten.
Een jaar waarin ik betrokken werd bij de wijk Poortambacht en waar ik stiekem een beetje trots ben geworden
op die wijk, op die ouders, op dat team en op die kinderen.
Als ik bij school kom weet ik eigenlijk nog het antwoord op
die vraag niet en al snel word ik opgeslokt door alle dingen
die er om me heen gebeuren. Leerkrachten die er zin in
hebben, kinderen die blij binnenkomen, ouders die soms
een beetje opgelucht ademen.
En dan weet ik het. Het antwoord op die vraag ik eigenlijk
heel gemakkelijk.
Hoe is het om directeur op IKC Jan Wouter van den Doel
te zijn? Het is in één woord: GEWELDIG!
Esther van der Schee

