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NIEUWS UIT DE WIJKRAAD “HART VAN POORTAMBACHT”
Beste bewoners van onze wijk 
Poortambacht.
 
In verband met de vervelende 
omstandigheden op dit moment 
is er vanuit de wijkraad zoals jullie 
begrijpen weinig georganiseerd.
Ondanks deze periode staan we 
niet stil en hebben  volop ideeën.
Om deze verder uit te werken 
hebben wij wel uw medewerking 
nodig.
Op dit moment hebben wij door 
het vertrek van onze voorzitter 
en penningmeester 6 
bestuursleden, die het bestuur 
vormen, maar die ook de 
organisatie van de 
evenementen, die wel door 
kunnen gaan ook op zich nemen.
Gelukkig kan het repaircafe , de 

moestuin en  koffi etijd  met extra 
vrijwilligers wel doorgang vinden. 
Beste vrijwilligers hartelijk dank 
hiervoor.
Ook de wijkcirkel is weer 
opgestart
Naar het zich laat aanzien 
kunnen wij vanaf 25 september 
weer meer volgens het 
demissionair kabinet.
We hopen weer snel te kunnen 
starten met Eten in de wijk en het  
handwerkcafé.
Daarnaast denken we nog te 
kunnen starten met workshops 
etc.
Uw hulp is hard nodig, zowel als 
bestuurslid  als vrijwilliger bij 
onze activiteiten.
Wij willen graag , dat de wijk met 
zijn activiteiten voor iedereen 

toegankelijk is.
Immers het is de grootste wijk 
van Schouwen-Duiveland en vele 
handen maken licht werk.
Een kleine bijdrage (als 
vrijwilliger) is zeer gewenst..
Via onze email 
wijkraad@hartvanpoortambacht 
kunt u zich aanmelden, waarbij 
wij u graag te woord staan over 
wat er van u wordt verwacht.
Ook uw idee wordt meegenomen 
in onze activiteiten. 

De wijkraad van Hart van 
Poortambacht.

HET KLEURRIJKE NACHTLEVEN VAN POORTAMBACHT
Een grote beer, een kameeltje, een plakker, een wapen-
drager en een drinker. Wellicht heeft u er nog nooit van 
gehoord. Toch vliegen deze 
nachtvlinders ’s nachts volop door onze wijk. Overdag 

zitten ze goed verstopt tussen de bladeren en planten, 
vandaar dat ze maar weinig gezien worden. Eigenlijk best 
jammer, want naast originele namen hebben ze de meest 
prachtige kleuren en zorgen zo voor een onbekend maar 
kleurrijk nachtleven in onze wijk!
Ik vind het heerlijk om op een zwoele zomeravond wat 
langer in de tuin te blijven zitten. Zodra het schemerig 
begint te worden komt een nieuwe wereld tot leven. In de 
lucht vliegen tientallen dwergvleermuizen die met de 
acrobatische bewegingen achter de muggen aanjagen. 
Door de heg komt een egel voorzichtig de tuin 
binnengeslopen, op zoek naar een regenworm, naaktslak of 

ander lekker hapje. Rondom de terrasverlichting 
verzamelen zich de eerste nachtvlinders. 
Nachtvlinders komen in het donker af op licht. Dat is vaak 
goed te zien rondom de tuinverlichting. Om de 
nachtvlinders wat beter te kunnen volgen en bekijken 
bestaan er speciaal hiervoor ontworpen ‘vlindervallen’, 
waarbij de vlinders met licht gelokt worden naar een bak of 
emmer waarin ze blijven zitten. Vorig jaar ben ik 
begonnen met het lokken van nachtvlinders in onze tuin in 
Poortambacht. Inmiddels heb ik bijna 200 verschillende 
soorten nachtvlinders kunnen lokken en fotograferen. 
Het is elke morgen weer een feestje om de led-emmer te 
‘legen’. Na wat foto’s zetten we de vlinders uiteraard weer 
terug in de tuin zodat ze hun weg 
kunnen vervolgen zodra het donker is. Wat valt er veel te 
ontdekken in onze wijk, juist ook in het donker!

Wilco Jacobusse

In het dagelijks leven werk ik bij IVN Natuureducatie als 
coördinator van Nationaal Park Oosterschelde. Graag deel ik 
in deze column in de wijkkrant regelmatig leuke 
natuurmomentjes in de wijk met jullie.

SNELHEIDSMETINGEN IN DE WIJK

Al geruime tijd hebben we als wijkraad grote zorgen over 
de wijze waarop het gaspedaal van de auto wordt bediend, 
met name in de belangrijkste doorgangswegen van de wijk. 
Die doorgangswegen zijn Scheldestraat, Grevelingenstraat, 
Oosterscheldestraat en Haringvlietstraat.

Zoals u weet geldt voor de gehele wijk de 30 km p/u. De 
genoemde straten nodigen echter niet uit om die 30 km 
p/u te handhaven. Dat snappen we. De Grevelingenstraat 
is breed en kent, behalve twee zebra-drempels, geen 
fi etsstroken. Tussen die twee drempels kun je weer fl ink 
optrekken, en dat gebeurt dus ook.
De Scheldestraat is drie jaar geleden heringericht, en niet 
direct tot de meest veilige straat van de wijk. 
Integendeel, het werd alsnog een racebaan.

Op ons verzoek heeft de gemeente de jongste metingen 
weergegeven, en daaruit blijkt:
in de Grevelingenstraat wordt met name rond 07.00 uur en 
in de avonduren 43-45 km/pu gereden.
in de Scheldestraat wordt de hele dag 43-45 km/pu 
gereden.

Uit de tijdstippen van de metingen blijkt dat de 
snelheidsoverschrijdingen niets te maken hebben met 
toeristenverkeer. Wij, bewoners van deze wijk, zijn het zelf.

De cijfers van de Oosterscheldestraat zijn niet bekend, 
maar wij vermoeden dat hier ook fl ink wordt losgegaan. 
En de Haringvlietstraat is vanwege de herinrichting mo-
menteel bron van nieuwe studie, maar ook daar zijn we 
momenteel niet heel erg gelukkig van het gedrag van alle 
weggebruikers: fi etsers die de autobaan gebruiken 
terwijl er een breed fi etspad ligt etc. Dit wordt vervolgd.

De Scheldestraat baart ons de meeste zorgen. Met een 
kinderboerderij, een dagcentrum voor mensen met een 
beperking, een kinderdagverblijf, een basisschool aan de 
ene kant, en een gezondheidscentrum aan de andere kant 
zou je denken dat dit toch de meest veilige straat van de 
wijk zou moeten zijn. Maar niets blijkt minder waar.

Vandaar onze oproep: matig uw 
snelheid. Onze wijk is 30 km/pu. Houd het dan ook op 30
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Wat is er fi jner dan even de fi ets te pakken 
voor een tochtje langs de 
Oosterschelde? Even de zilte lucht opsnui-
ven, even genieten van het weidse uitzicht 
op de Oosterschelde, nu eens heel kalm en 
dan weer met fl inke schuimkoppen. Bijna 
iedereen geniet daar blijkbaar van. Op een 
zomerse zondag of in de vakantieperiode 
kan het daar weleens héél erg druk zijn, met 
name op het traject Zierikzee- Heerenkeet 
(en verder). Een lang lint van fi etsers; de ene 
nog sportief trappend, de ander met helm 
en elektrische ondersteuning, baant zich een 
weg over dat smalle fi ertspad. En tussendoor 
fl itsen dan vaak ook wielrenners. Soms alleen, 
maar vaker met een paar. Je hoort ze meestal 
niet aankomen en dus schrik je je lam van een 
stevige schreeuw waarmee ze hun aanwezig-
heid melden. 

De fi etsers zijn niet de enige gebruikers van 
dit mooie, maar smalle fi etspad. Ook bij ste-
vige doorstappers en zondagwandelaars lijkt 
dit pad 
– begrijpelijk- een favoriete route. En af en 
toe passeert een skater, die breed uitwaai-
erend aan zijn tocht der tochten bezig is. 
Daarnaast blijken scooterrijders en sinds kort 
ook E-choppercoureurs het fi etspad ontdekt 
te hebben. Die E-choppers zijn elektrische 
bromfi etsen die gewoon op het fi etspad mo-
gen rijden, maar die je niet hoort. Kortom op 
drukke dagen is het met al deze weggebrui-
kers behoorlijk uitkijken geblazen op het 
buitendijkse fi etspad.

Als eerste opzij
 In die drukke perioden lijkt er af en toe een 
soort strijd om de ruimte te ontstaan. ‘Wie 
gaat als eerste opzij voor wie?’ Soms lijkt 
het zelfs een regelrechte prestigeslag. ‘Ga 
jij voor mij opzij, of moet ik als eerste voor 
jou opzij?’ Blijkbaar is het niet voor iedereen 
vanzelfsprekend om gewoon even plaats te 
maken voor de ander door even achter elkaar 
te rijden. Een enkele keer levert dat stevige 
taal en boze blikken op. Dan vraag je je af, 
waar gaat dit om? Houd een beetje rekening 
met elkaar, ga even achter elkaar rijden of 
houd een beetje vaart in, dan kunnen fi etsers, 
wielrenners, wandelaars, skaters, scooteraars 
en e-chopper- rijders allemaal op een redelijk 
veilige manier hun route afl eggen. 
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info@wijkopenhuizen.nl      076 515 45 06

www.wijkopenhuizen.nl

Adverteren?
Stuur een e-mail naar:

poortaal@
hartvanpoortambacht.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

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

INTERVIEW: MIEKE VAN HERWIJNEN

Wie af en toe een rondje door Poortambacht doet, ziet dat wonen en 
werken hier soms hand in hand gaan. Een bord met een bedrijfsnaam naast 
de deurbel geeft dat vaak aan. Een van deze bedrijven is de 
supervisiepraktijk van Mieke van Herwijnen. In dit artikel is te lezen wat zij 
als begeleidingsdeskundige doet. 

Begeleidingsdeskundige Mieke van Herwijnen helpt mensen om 

verder te komen in hun beroep

‘Soms moet je eerst een stapje terug doen om verder te kunnen in je vak.’Het 
klinkt misschien wat cryptisch, maar als je naar het verhaal van 
begeleidingsdeskundige Mieke van Herwijnen van supervisiepraktijk Metgezel 
luistert, wordt het snel duidelijk wat het nut van terugkijken is. Als 
begeleidingsdeskundige (supervisor) helpt ze mensen om meer inzicht te 
krijgen in zichzelf, zodat ze zich beroepsmatig verder kunnen ontwikkelen. 
Naast supervisie biedt Metgezel ook coaching en begeleide intervisie aan, voor 
mensen die werkzaam zijn in de zorg- en welzijnssector(sociaal domein).

‘Wat heb ik toen in die situatie gedaan? Wat ging er toen in me om? Loop ik 
vaker tegen dit probleem aan en heeft dat misschien iets te maken met 
mijzelf?’ Wie het idee heeft dat het in zijn beroep niet helemaal gaat, zoals hij/
zij graag wil, zou deze vragen eens aan zichzelf moeten stellen. Meestal komt 
dat er niet van; we zijn niet zo van het terugblikken en vaak liggen de 
volgende klussen al te wachten. Nadenken over werkervaringen schiet er dan snel bij in. Toch is zo’n moment van refl ectie 
vaak de basis voor verdere ontwikkeling. Sinds 2013 helpt Mieke van Herwijnen als begeleidingsdeskundige (supervisor) 
mensen daarbij. ‘Er zijn soms persoonlijke omstandigheden of eigenschappen, die een verdere beroepsmatige ontwikkeling 
belemmeren. Vaak is de cliënt zich daarvan niet eens bewust en vormen de vele vragen van de supervisor het begin van 
meer inzicht in eigen handelen. 

Bevlogenheid
Mieke van Herwijnen richt zich met Metgezel met name op mensen die werkzaam zijn in het sociaal domein. 
Maatschappelijk werkers, psychologen, sociaal therapeuten, paramedici zoals fysiotherapeuten vormen haar doelgroep. 
Maar ook geestelijk verzorgers horen daarbij. Mieke van Herwijnen weet als voormalig maatschappelijk werker bij de 
jeugdhulpverlening precies waar je binnen dat sociale veld tegen aan kunt lopen. Met bevlogenheid alleen kom je er niet, 
want werken binnen de zorg en welzijnssector brengt óók veel administratieve rompslomp met zich mee. Die ‘verzakelijking’ 
kan fnuikend zijn voor je bevlogenheid als hulp- of zorgverlener. Als die situatie dreigt is het verstandig om eens met een 
supervisor te praten om bijvoorbeeld te leren daarmee beter om te gaan. 

Refl ectieverslag
Een supervisietraject bestaat uit tien tot vijftien gesprekken van vijf kwartier. Voor die gesprekken moet de cliënt een 
voorbeeld van een werkervaring (casus) aanleveren, dat als uitgangspunt dient voor de gesprekken. Van elk gesprek moet de 
cliënt verder een refl ectieverslag aanleveren met daarin zijn of haar persoonlijke ervaringen. Hierdoor groeit het inzicht in 
het persoonlijk handelen. Soms ook ontstaat dat inzicht via verschillende spellen, maar dat is afhankelijk of de cliënt 
daarvoor openstaat. 

Naast supervisor is Mieke van Herwijnen ook coach. In tegenstelling tot supervisie, dat terugblikken op ervaringen in het 
verleden is, betekent coaching vooral vooruitblikken en het stellen van doelen voor de toekomst. Maar juist dat stapje terug 
doen en teruggaan in de tijd is vaak nodig om binnen je beroep vooruitgang te boeken.
Mieke van Herwijnen is aangesloten bij de LVSC, de landelijke vereniging voor supervisie en coaching. Meer informatie over 
haar praktijk is te vinden op: https://www.metgezel-supervisie.nl

EINDVERSLAG DOELENTUIN

Tijdens de bijeenkomst van de nieuwe wijkraad op 22 november 2019 werd het plan toegelicht door Dina Levi en 
konden belangstellende buurtbewoners zich aanmelden. In eerste instantie leverde dat een kleine groep (5) 
wijkbewoners op die de kar wilden gaan trekken en enthousiast begonnen met de voorbereiding.
Er werden � yers (zie a� eelding) ontwikkeld en rondgebracht, er werd overleg gepleegd met de omwonenden, de 
naast de locatie gelegen basisschool en natuurlijk met de gemeente. 
Alles leek voorspoedig te gaan tot één van de omwonenden bezwaar aantekende bij de gemeente. Dat alles leidde 
tot de nodige vertraging en veel gesprekken. Ook SMWO (Stichting Maatschappelijk werk en welzijn 
Oosterschelderegio) hee�  een rol bij gespeeld bij het overleg met de omwonenden en uiteindelijk werd er een 
compromis bereikt (ingang aan de kant van de Kabbelaarsbank) en een groenstrook aan de andere kant tussen de 
wijktuin en de huizen. 
Daarnaast zorgde de coronapandemie voor vertraging.
Uiteindelijk konden we op 28 juli 2020 i.s.m. de gemeente en de school aan de slag. De gemeente haalde de struiken 
en het gras weg en zorgde voor het omploegen van de grond. Hier kwam groot materieel bij te pas.

Vanaf deze periode tot het plantseizoen 2021 vonden de verdere voorbereidingen plaats:
1. Mest inrijden en verspreiden (22/8/2020). Een boer uit de omgeving was bereid zijn tractor 
te verhuren. Ook de mest kwam bij een boer uit de omgeving vandaan.
2. Afrastering geplaatst (26/8/2020) met de vrijwilligers (6).
3. 12/9/2020 werd begonnen met de aanleg van het pad en de zithoek. De tegels werden door bewoners uit de wijk 
gratis aangeleverd. 28/10/2020 werd hier de laatste hand aan gelegd. Twee van de vrijwilligers die hieraan gewerkt 
hebben betrof statushouders.
4. Groenbemester gezaaid. Dat werd opgepeuzeld door de rupsen, dus er werd weer opnieuw ingezaaid. Op 
13/4/2021 werd de groenbemester ondergespit.
5. 4/11/2020 werd de container in elkaar gezet. Andre, de opzichter en een van de actieve vrijwilligers, ging aan de 
slag met het bekleden van de binnenkant van de container met planken, een wastafel en elektriciteit. Dat alles was 
in het voorjaar gereed voor gebruik.
6. 6/11/2020 werden de compostbakken in elkaars gezet door ‘de dames’.
7. 13/11/2020 werden de fruitbomen geplant. Appels, peren, een pruim en een kers.
8. 14/11/2020 werd er een info� yer rondgebracht om de wijkbewoners op de  hoogte te houden van de voortgang.
9. Een van de vrijwilligers ging aan de slag met het ontwerp en de het beplantingsplan.
10. 13/1/2021 werd er een bed aangelegd voor de bessenstruiken die op 19/1/2021 geplant werden.
11. 8/3/2021 werd er een mooi artikel over de Doelentuin in de PCZ geplaatst.
12. 18/3/2021 werd het door Robin de Glopper ontworpen naambord geplaatst
13. 24/3/2021 werden de palen voor de zaaibakken geplaatst. De laatste zaaibak was klaar op 8 april. Het was een 
hele klus!
14. 29/3/2021 de bank die door een van de wijkbewoners geschonken werd, kreeg een plek en een mooie kleur.
15. 9/4/2021 kregen alle vrijwilligers (12 inmiddels) zaad om thuis voor te zaaien. Iemand zaaide tomatenplantjes, 
die hij ter beschikking van de Doelentuin stelde.
16. 16/4/2021 werden de palen voor de druiven en frambozen gezet en werden de planten gezet.
17. 7/5/2021 werd begonnen met het planten van de zaailingen (sla, courgette, kool) en later volgden de paprika’s en 
de 21/5/2021 de bonen (verschillende soorten).
18. 28/5/2021 werd met de leerlingen van de J.W.van de Doel onder begeleiding van Maroeschka Mulder (docent 
beeldende vorming van de Pontes) de container beschilderd.
19. 29/5/2021 werden de aardbeien geplant en de rest van de groentes.
20. Vanaf 19/7/2021 kan er al geoogst worden!


