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Binnenkort hopen wij onze activiteiten 
in de wijk weer voort te kunnen zetten.
Wij hebben, zij het in beperkte mate, 
nu ruimte in de Stadsboerderij waar we 
o.a. het Repaircafe, Eten in de Wijk en 
vergaderen kunnen organiseren.
Verder hebben we nog wel wat ideeën, 
welke wij in de loop van het jaar zullen 
uitwerken, indien mogelijk. We hebben 
daar wel uw hulp bij nodig.
Twee van onze bestuursleden hebben 
te kennen gegeven met hun activiteiten 
te stoppen. Onze voorzitter Adrie Tange 
gaat het eiland verlaten en zal zich gaan 
vestigen in de randstad. Cora Jonker, 
onze penningmeester, heeft haar taak 
meer dan 7 jaar uitgevoerd. Beide leden 
hartelijk dank voor jullie inzet. We 

zullen jullie erg gaan missen.
Wij doen hierbij een oproep aan u allen 
om zich te melden. Vele handen maken 
het werk licht en dan zal het niet veel 
van uw tijd gaan kosten om de 
bewoners van de wijk een goed pro-
gramma te kunnen bieden.
Afgelopen 20 maart was er weer veel 
belangstelling voor Schoon in de Wijk, 
en zeker 20 personen hebben onder 
leiding van Leo Nouwen weer meer dan 
40 zakken opgehaald. U kunt ook uw 
steentje bijdragen om de wijk schoon te 
houden. Knijpers en zakken kunt u bij de 
Gemeente vragen. Kleine moeite als u al 
een rondje doet, om wat zwerfvuil op te 
halen. We proberen ieder kwartaal weer 
een ronde door de wijk te doen. Kijk op 

onze FB pagina en houd de 
meldingen van Leo in de gaten.
In de PZC werd onlangs melding gedaan 
dat wij als wijkraad gegadigde zijn voor 
het innemen van een plaats in het pand 
van de voormalige Lidl. De gemeente 
heeft echter aangegeven dat er geen 
middelen beschikbaar zijn.
We wachten dus maar af wat er in gaat 
komen. Heeft u vragen of 
mededelingen: stuur ons een mail en u 
krijgt zo snel mogelijk een bericht.
U kunt zich ook via ons mailadres als 
vrijwilliger aanmelden en we staan u 
hierover gaarne te woord.
Namens de Wijkraad

NIEUWS UIT DE WIJKRAAD “HART VAN POORTAMBACHT”

HET HEEFT ZIJNE MAJESTEIT BEHAAGD….
Maandag 26 april werd ons wijkraadslid 
Johan Bax aangenaam verrast met de 
toekenning van de koninklijke 
onderscheiding Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau.
Bij de feestelijke uitreiking van de 
decoratie door burgemeester Jack van 
der Hoek in de Zierikzeese Gasthuiskerk 
werd gememoreerd dat Johan zich zijn 
hele leven onbaatzuchtig heeft ingezet 
voor de maatschappij, tot op de dag van 
vandaag. Daarbij werden genoemd zijn 
vele activiteiten voor de PKN Hervorm-
de gemeente in Zierikzee, het 
Watersnoodmuseum en het Platform 

voor mensen met een beperking. 
Johan maakt vanaf de start deel uit van 
onze wijkraad. Daarbij gaat zijn 
aandacht met name uit naar veiligheid 
in de wijk in het algemeen en 
toegankelijkheid in het bijzonder voor 
wie met beperkingen moet leven. 
Daarnaast verzorgt Johan voor ons blad 
Poortaal o.a. de acquisitie.
Wij feliciteren Johan van harte met deze 
welverdiende koninklijke erkenning, 
en we hopen dat hij met zijn kennis en 
ervaring nog lang voor onze wijkraad 
dienstbaar mag blijven. Verderop in 
deze Poortaal nog meer lintjes...

Verderop in deze Poortaal nog meer 
lintjes...

DE DOELENTUIN - VOLOP ACTIVITEITEN IN HET VOORJAAR

Ten tijde van dit schrijven worden de 
dagen gelukkig weer wat warmer. Het 
is een hele tijd veel te koud voor de 
tijd van het jaar geweest met lange tijd 
zelfs kans op nachtvorst. Maar nu is dit 
voorbij en zie je de natuur zich in 
razend tempo ontluiken. De 
fruitbomen en bessenstruiken staan in 
bloei en in onze kweekbakken komen 
de eerste plantjes al weer op die we 
vervolgens in de tuin zelf kunnen 
poten. De groenbemesters maken 
plaats voor rijtjes komkommer, bonen, 
courgettes en paprika. De spinazie kan 
al bijna geoogst , zo snel gaat het.
Kinderen van de Pontes hebben een 
tekenwedstrijd gehouden om te 
bepalen welke tekening er op de 
container wordt geschilderd op 28 mei 
(zie tekening). Verder is er een pergola 
gebouwd waarlangs straks de 
druivenranken en frambosenranken 
kunnen groeien.
Gelukkig zijn de coronamaatregelen 
weer wat versoepeld zodat we bij de 
container kunnen vergaderen en 
onderling kunnen afspreken wie wat 
doet. Iedereen brengt weer andere 
kennis en plantjes in. Zo is de tuin in  
korte tijd veranderd van een kale vlakte 
in een vruchtbare moestuin.

Heb je zin om mee te doen? Geef je op 
bij Dina Levi, tel: 06 42777243 

De Doelentuin wordt 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.

digisign.nl christengemeentezierikzee.nlchristengemeentezierikzee.nlchristengemeentezierikzee.nlchristengemeentezierikzee.nl

CONSTANCE BAKKER WINT HEEL POORTAMBACHT BAKT

De taart van roomwit marsepein met daarop een toefje 
goudbloemen en de tekst 50+1 ziet er werkelijk fantastisch 
uit. En hij smaak óók nog eens heerlijk. Een topper vond 
de jury en dus ging de eerste prijs in de bakwedstrijd Heel 
Poortambacht bakt naar Constance Bakker. Deze 
bakwedstrijd werd dit jaar gehouden ter gelegenheid van 
50+1jarig jubileum van de wijk. En om te ontdekken of er 
in de wijk  wellicht verborgen ‘meesterbakkers’ zijn. Naast 
Constance bleken ook de bakkers van bakkerij ’t Ap-
pelpuntje (Gors) echte toppers met hun Wilhelmus 
appelcakejes. 

De taart van Constance verraadt de hand van een 
geroutineerde patissier. Dat klopt ook wel, want jaren 
geleden begon zij, door toedoen van een vriendin met 
bakken.’Ik heb het mezelf aangeleerd’, vertelt ze. Met 
succes, want inmiddels bakt ze verjaardags- en bruid-
staarten op bestelling. Haar specialiteit: suikerbloemen 
voor de decoratie van haar taarten. Op de tafel ligt een 
suikerkunstwerk: een frêle bloementakje met bloesem, 
gemaakt van suiker en met eindeloos veel geduld. Ook 
haar inzending voor Heel Poortambacht bakt was voorzien 
van suikerbloemen,versierd met goud omdat het om het 
gouden jubileum van de wijk ging. De taart zelf bestond 
uit verschillende lagen biscuitdeeg met aardbeienbavar-
ois, banketbakkersroom, zelfgemaakte aardbeienjam en 
dat alles in een omhulsel van marsepein. Ze heeft er heel 
wat uurtjes aan besteed, met name aan de suikerbloemen. 
‘Daar ben ik wel een dag mee bezig geweest. Hoe ze het 
allemaal deed is netjes vastgelegd op ene fi lmpje, want 
dat was een van de spelregels. Dat fi lmpje kostte nog de 
meeste zweetdruppeltjes geeft ze toe.  

Voor Constance was het niet de eerste keer dat ze 
meedeed aan een bakwedstrijd. Twee jaar geleden deed ze 
mee aan het tv-programma ’t Klinkt Smakelijk en ook daar 
viel ze in de prijzen. Op de vraag of ze in de toekomst ook 
mee wil doen in Heel Holland Bakt is haar antwoord heel 
stellig. Nee. Daarvoor moet je langdurig beschikbaar zijn en 
moet je ongeloofl ijk veel kunnen. Wat dat betreft moet het 
wel allemaal behapbaar en leuk blijven. Dus blijft ze taarten 
op bestelling maken en laat ze haar gezin af en toe ge-
nieten van een heerlijk baksel of een ander lekker gerecht, 
want koken doet ze minstens zo graag. Af en toe bakt ze 
ook voor de stichting Icing Smiles; de stichting die taarten 
of andere traktaties levert aan ernstig zieke 
kinderen en hun familie om zo een klein beetje troost te 
geven Dat bakken geeft een heel speciaal gevoel, vooral 
omdat je de taart vaak zelf mag afl everen als het patientje 
in Rotterdam, Dirksland of Goes in het ziekenhuis ligt. ‘Een 
bakwedstrijd winnen is een hele leuke ervaring, maar iets 
bakken voor een ernstig ziek kind is echt bijzonder, vindt 
ze. 

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

Appartementen Huren met Zorg
(Zierikzee)

Huis met zorg 
(Zierikzee)

Zorg thuis

Hulp in de huishouding

In welke fase van uw leven u ons ook 

nodig heeft, Eilandzorg staat voor u klaar.

Gewoon, en heel persoonlijk

Alle info: www.eilandzorg.com / 0111 - 74 57 00
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LINTJESREGEN IN POORTAMBACHT
Dit jaar werden er met Koningsdag 12 bewoners door burgemeester Jack van der Hoek 
onderscheiden. Vier van de gedecoreerden zijn onze wijkbewoners Marike Sebregts – de 
Jonge, Adrie van der Schelde, Kees de Vos en Johan Bax. Zij kregen de 
onderscheiding vanwege hun vrijwillige inzet bij diverse activiteiten of in diverse 
organisaties. Namens de hele wijk feliciteren wij hen van harte hiermee.

POORTAMBACHT 
AGENDA
Repaircafe
Iedere 2e zaterdag van de 
maand van 10:00- 15:00 
uur. Locatie: De Punt

Het Odensehuis is weer 
volledig open! 

We hebben voldoende plaats 
voor nieuwe 

bezoekers en nieuwe 
vrijwilligers!

Kijk voor actuele openingsti-
jden op onze 

website 
www.odensehuis-sd.nl

ANDRÉ MOERMAN, VRIJWILLIGER MET ‘GROENE VINGERS’

Die ‘groene vingers’, dat is een familie-
trekje. ‘Toen ik drie was, was ik al bezig 
met tomaten’, vertelt André Moerman. 
Zijn opa was tuinder en ook Andre ging 
die richting op. Tegenwoordig werkt hij 
bij een tomatenteler in Rilland en leidt 
hij daar ook anderen op tot 
tomatenteler. Ook in zijn vrije tijd is 
André bezig met alles wat groeit en 
bloeit. Samen met een aantal 
vrijwilligers is hij dan ook regelmatig 
te vinden in de Doelentuin achter de 
Jan Wouter van den Doelschool aan de 
Kabbelaarsbank.

André groeide op in Bleiswijk, woonde 
een aantal jaren in Sirjansland, maar 
kwam eind 2005 naar Zierikzee. Een 
buitenmens in een stad, kan dat? Andre 
lacht, zijn woning ligt vlakbij plan 
Tureluur en ook het strandje van 
Borrendamme is vlakbij. Daar gaan ze 
vaak heen als ze de kleinkinderen te 
logeren hebben. Als Moerman over zijn 
kleinkinderen praat, gaan zijn ogen 
glimmen. Tien kleinkinderen hebben ze 
en die zijn maar al te graag bij oma en 
opa in Zierikzee. 

Naast zijn werk en het opa-zijn houdt 
Moerman nog voldoende tijd over voor 
zijn vrijwilligerswerk in de Doelentuin 
en bij de Christengemeente Zierikzee. 
‘Daar ben ik koster en leider van de 
jeugdclub voor 12 jaar en ouder.’ Elke 

drie weken kunnen jongeren daar 
terecht. Maar de meeste tijd steekt hij in 
de Doelentuin, de moestuin van de wijk 
waar vrijwilligers met groene vingers 
elkaar ontmoeten en vooral de mouwen 
opstropen. Hij had er iets over gelezen 
in de krant en toen hij door een kennis 
werd benaderd om daar vrijwilliger te 
worden, meldde hij zich aan.

‘In het najaar van 2020 zijn we 
begonnen met het bemesten van de 
grond.’ Inmiddels staan er fruitbomen 
en blauwe bessenstruiken, is de 
spinazie gezaaid en zijn de eerste 
slasoorten te zien. Maar het werk is nog 
niet gedaan: er moeten nog paprika’s en 
komkommers worden gezaaid en het 
duurt volgens André nog een paar jaar 
voordat de grond helemaal goed is om 
er te tuinieren. In het onderkomen van 
de vrijwilligers, een solide container, ligt 
een heus plantschema, waarin 
nauwgezet wordt bijgehouden wanneer 
wat moet worden gezaaid. 

André is vaak in de tuin te vinden.‘Zeker 
er gaat veel tijd in zitten, maar ik zou 
het niet willen missen.’ De contacten 
met andere wijkbewoners en het actief 
bezig zijn met tuinieren geven hem 
veel voldoening. ‘Een mens moet wat te 
doen hebben, niks doen is niet goed,’ is 
zijn mening. Bovendien zijn projecten 
als de Doelentuin goed voor de 

onderlinge contacten in de wijk. Dat so-
ciale aspect van vrijwilligerswerk is voor 
André net zo belangrijk als de 
werkzaamheden zelf. En dus hoopt hij 
dat zich nog wat meer vrijwilligers 
melden, met name voor het zware werk.

BLOEMBAKKEN BRENGEN FLEUR EN KLEUR

Vorig jaar najaar heeft de wijkraad winterplanten in de 
bloembakken aan het bruggetje bij Borrendamme laten 
planten. Deze hebben de hele winter gebloeid en zo voor een 
fl eurige noot gezorgd in donkere dagen. 
Ook van het voorjaar zijn er weer bloemen in geplant die de 
hele zomer door zullen bloeien. Zij zorgen voor een vrolijke 
entree van onze wijk.

VACATURE

De wijkraad Hart van Poortambacht wordt geheel gedragen en bestuurd door vrijwilligers die het woon,-werk,-en l
eefklimaat in hun buurt willen helpen verbeteren.
De wijkraadsleden zijn betrokken bewoners van de wijk.

Door verhuizing en een mutatie van bestuursleden zijn er  vacatures ontstaan voor de wijkraad Hart van Poortambacht  
Wij zijn op zoek naar versterking van het bestuur.

Heeft u HART� voor de wijk en bent u ook een betrokken 
bewoner? Kom ons dan helpen om de plannen die nu nog 
voornamelijk in ons hoofd zitten om te zetten in daden.
Voor meer info: wijkraad@hartvanpoortambacht.nl
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Oefenlocatie Schouwen-Duiveland

Meerdere keren per week rijd ik meerdere 
keren per dag over de N59. Ik ga in principe 
altijd op de motor en rijd op tijden dat er niet 
zo veel ander verkeer is. Ik heb me de 
laatste tijd verbaasd over de slechte kwaliteit 
van het asfalt, vooral in de bocht bij Ooster-
land. De langsgroeven maken het motorrijders 
niet makkelijk. En nee, niet alleen bij hoge 
snelheden. Het lijkt mij dat de nachtelijke 
afzettingen nog niet zo lang geleden waren en 
dat er toen toch ook nieuw asfalt is gelegd. Dan 
denk ik: hier is iemand aan het oefenen 
geweest. De mengverhoudingen iets anders of 
de machine minder warm...  Als ik dan verder 
ga kijken denk ik echt dat Schouwen-
Duiveland een soort oefenlocatie is voor 
studenten en stagiaires. Heeft de brug bij 
Bruinisse van november tot half mei open 
gestaan omdat eerstejaars studenten van de 
MTS samen een testprogramma moesten 
schrijven? En dat valt nog niet mee via een 
Zoom meeting. De uitritten van de 
Keetenstraat en de Mastgatstraat worden 
onoverzichtelijk door geparkeerde auto’s tot 
op de hoek, terwijl de inritten juist vrij zijn van 
obstakels. Heeft hier een scholier aan gewerkt?  
Is de nieuwe Haringvlietstraat niet nét een 
beetje te smal? En wat is dat trouwens voor 
rare slinger die je met de fi ets moet 
maken als je vanuit de wijk linksaf naar de Aldi 
of Bolle wilt? Volgens mij zijn het oefeningen 
van leerlingen die hier hun vaardigheden 
mogen testen en later als ze groot zijn een 
ander vak kiezen. Ontworpen en aangelegd 
door een bedrijf dat wil zien hoe ver ze kunnen 
gaan met die gekkigheid. Niet alleen bedrijven 
oefenen trouwens hier. Edwin Evers met zijn 
band kwam oefenen op Aemstie Alive. Hij 
besloot uiteindelijk de zoveelste 13-in-een-
dozijn zanger te worden waar niemand op zit 
te wachten.
Af en toe krijgen we een afstudeerproject. 
Bruinisse en Scharendijke zijn hoogwaardig 
opgeknapt en wat dacht je van de 
Zeeanemoonweg in Renesse. Dan is al dat 
oefenen toch nog ergens goed voor. En wie 
weet, komt het met Evers ook nog goed...
 

Vriendelijke groet 
 
Erik

12 JUNI HEROPENING REPAIRCAFE POORTAMBACHT 
ZIERIKZEE

Door de uitbraak van COVID-19 hebben er sinds maart 2020 geen 
bijeenkomsten van het Repaircafé Zierikzee Poortambacht meer 
plaatsgevonden.

Vanaf 12 juni kunt u ons van 10-15 weer vinden op onze vaste locatie in de 
Lunchroom van de Stadboerderij.
Scheldestraat 5 Zierikzee.
Deze keer zullen we naar gelang het aanbod een uur langer open blijven. Ipv 
14 uur deze keer tot 15.
Na 14.30 zullen er geen nieuwe reparaties worden aangenomen. Dus kom op 
tijd.

Per persoon 1 reparatie en kom alleen, we zullen u vragen om uw gegevens.

Ter reparatie kan worden aangeboden, bijna alles waar een stekker aanzit. 
Kleding, klokken, en fi etsen.
Reparaties zijn in principe gratis, eventuele materiaalkosten moeten wel 
vergoed worden en een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.

WAARDEER HET, REPAREER HET; WEGGOOIEN? MOOI NIET.

- Kom alleen
- Mondkapje verplicht.
- 1 te repareren item per bezoeker
- Blijf thuis bij klachten
- Registratie/intake bij binnenkomst
- Desinfectie van de handen
- Houdt afstand.
- Bij drukte zal u gevraagd worden om buiten te wachten.

We hopen vanaf 12 juni weer elke 2e zaterdag van de maand van 10-14 open 
te zijn.
Data 2021
12 juni
10 juli
14 augustus
11 september
9 oktober
13 november
11 december
We zijn ook nog op zoek naar versterking van ons team technici m/v.
Vindt u het leuk om op zoek te gaan naar het defect en deze te repareren 
dan verwelkomen we u graag in ons team.

Voor info
repaircafe@hartvanpoortambacht.nl of Marjan van Leeuwen 06-51372363.

OBaSe 't Kofschip

Openbaar basisonderwijs op Schouwen-
Duiveland

t 0111 418888
WWW.OBASE.NL

MEER INFORMATIE 

Wij heten u van harte welkom om kennis te maken met onze school. Voor meer informatie, 
een kennismakingsgesprek of rondleiding kunt u contact opnemen met de school. 
Jeroen Nouwens en Anique  Volkeri  maken graag tijd voor u en uw kind om te laten zien hoe 
kinderen spelen, werken, leren en ontwikkelen op onze school. (0111-412410)

Openbare 
basisschool 't Kofschip

geeft kinderen de ruimte

om te spelen, leren en te ontwikkelen

Scheldestraat 9, Zierikzee

t 0111 412410
WWW.TKOFSCHIP.OBASE.NL

OBASE

OP ONZE SCHOOL :
• Zijn alle kinderen welkom
• Worden kinderen echt gezien
• Is er ruimte voor talent
• Mag je zijn wie je bent
• Werken we samen rondom de ontwikkeling van uw kind 

(kind, ouders en leerkrachtenteam)
• Leren we met en van elkaar

Adverteren?
Stuur een e-mail naar:

poortaal@
hartvanpoortambacht.nl


