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POORTAAL IS EEN UITGAVE VAN  

hart van poortambacht hartvanpoortambacht info@hartvanpoortambacht.nl huis aan huis 2500 st.

AAN DE BEWONER(S)/ GEBRUIKER(S) VAN DIT PAND
NIEUWS UIT DE WIJKRAAD “HART VAN POORTAMBACHT”
VERKEER KAN EN MOET VEILIGER IN POORTAMBACHT
Het wordt drukker en drukker in de Haringvlietstraat, Scheldestraat 
en Grevelingenstraat en te hard rijden (meer dan dertig kilometer) is 
meer gewoonte dan uitzondering. Reden voor de wijkraad Hart van 
Poortambacht om bij de gemeente aandacht te vragen voor de 
verkeerssituatie. Dat doet de wijkraad al vanaf de oplevering van het 
nieuwe Haringvlietplein. De gemeente hee�  inmiddels toegezegd om 
volgend jaar, in overleg met de wijkraad, te kijken naar de 
reconstructie van de te smalle Grevelingenstraat.

Een vrijliggend � etspad in de Grevelingenstraat, een zebrapad bij de 
nieuwe aansluiting van de bibliotheek en de Grevelingenstraat. Maar 
ook meer veiligheid bij de oversteekplaats voor � etsers in de 
Haringvlietstraat en de rotonde Haringvlietstraat/Grevelingenstraat. 
Dit zijn de belangrijkste ‘pijnpunten’ in de verkeersveilgheid in de 
wijk. Die verkeersveiligheid blijkt een kwestie van lange adem te zijn. 
Wijkraadvoorzitter Tonny Merle: ’We hebben een paar jaar geleden 
gereageerd op het herinrichtingsplan voor het 
Haringvlietplein. Onze grootste wens was een � etspad aan beide 
zijden van de Haringvlietstraat. Daarvoor bleek te weinig ruimte. 
Uiteindelijk zagen we weinig van onze ideeën terug in het plan.’ Wel 
kwam er een maximum snelheid van 30 kilometer in de 
Haringvlietstraat en zijn er wat kleine aanpassingen aan de rotonde 
Haringvlietstraat/ Grevelingenstraat geweest, nadat zich daar een 
paar ongevallen (en bijna-ongevallen) hadden voorgedaan.

Kortom, na de komst van de nieuwe AH en de Lidl is het 
eenvoudigweg te druk geworden in de Haringvlietstraat en in de 
Grevelingenstraat. Beide straten zijn qua breedte en inrichting niet 
geschikt voor die verkeersdrukte. Zeker niet nu de leerlingen van 
het Pieter Zeemanlyceum en de bezoekers van de bibliotheek via een 
nieuwe aansluiting de Grevelingenstraat inrijden. Óm te beginnen 
zou daar een zebrapad moeten komen én meer ruimte voor de � et-
sers. Een oplossing zou ook een aansluiting op de N59 kunnen zijn. 
Hiermee kunnen de Scheldestraat en Haringvlietstraat als 
uitvalswegen ontlast worden. Of dat mogelijk is hangt af van 
Rijkswaterstaat, maar het lijkt wel die richting op te gaan. 

Wijkbewoners kunnen ook zelf bijdragen aan meer 
verkeersveiligheid in de wijk. Hoe? Door zich aan de voorgeschreven 
30 km te houden. Uit snelheidsmetingen in de Scheldestraat en 
Grevelingenstraat  bleek dat de gemiddelde snelheid daar 42 à 43 km 
bedroeg en op piekmomenten zelfs nog hoger. En wat de leerlingen 
van het Pieter Zeemanlyceum betre� , die zouden gebruik moeten 
maken van het zebrapad een eindje verderop. Nu steken ze vanaf het 
Hat� eldpark zo de Haringvlietstraat over, lekker makkelijk, maar 
bijzonder onveilig voor henzelf én de automobilisten.

OPROEP
Vindt u dat de verkeersveiligheid in de wijk 
beter kan? En hebt u een idee hoe dat kan?

Laat het ons (de wijkraad) weten. U kunt uw 
idee mailen naar info@hartvanpoortambacht.nl

Bellen kan ook naar telefoonnummer 
06 16135186.

HEEFT U WATEROVERLAST OF OVERLAST DOOR HITTE?
Het klimaat verandert. Dat merken 
we ook op ons eiland. De zomers zijn 
heter en langere periodes van droogte 
worden afgewisseld met korte 
periodes van veel regen. Tussen 2023 
en 2028 gaat de gemeente 
onderhoudswerkzaamheden aan het 
riool uitvoeren. Ze doen dit op veel 
plekken op het hele eiland. 

Ze willen dit moment ook gebruiken 
om te kijken of ze op bepaalde plekken 

nog meer en/of andere maatregelen 
kunnen nemen. Juist omdat op die 
plekken al overlast ervaren wordt van 
het veranderende klimaat. Natuurlijk 
onderzoekt de gemeente of het 
rioolstelsel en de afvoer van het water 
nog goed werkt. Maar uw ervaringen 
zijn ook belangrijk. 

Hiermee helpt u de gemeente om een 
nog beter beeld te krijgen van de 
situatie ter plaatse. Zo kan de 

gemeente nog beter bepalen waar of 
en waar op het eiland extra 
maatregelen nodig zijn. Vult u daarom 
de vragenlijst in, dit duurt ongeveer 10 
minuutjes?

De vragenlijst kunt u vinden op: htt-
ps://denkmee.schouwen-duiveland.
nl/nl-NL/projects/enquete-water-
overlast-en-overlast-door-warmte

omdat afscheid nemen zorg vraagt...

www.uitvaartondernemingliekebosveld.nl

uitvaartonderneming
Lieke Bosveld

• Professionele en creatieve begeleiding
• aandacht voor kinderen 

en bijzondere familierelaties
• Voorgesprek en nazorg zijn gratis
• Geeft lezingen over rouw en afscheid
• Dementievriendelijk

Woont in Zierikzee
werkt door heel Zeeland
dag en nacht bereikbaar
Tel. 0111 - 40 85 44
 0113 - 22 88 49

DANK EN BESTE WENSEN AGENDA
2022
Wandelclub de Poortstappers  - Brasserie 
Borrendamme
elke vrijdag, 9:30 uur

Repaircafé - Lunchroom De Punt
zaterdag 10 december, 10:00- 14:00 u.

Handwerkcafé - Brugzicht
vrijdag 23 december, 13:30 uur

2023
Koor maandag wasdag - Borrendamme
zaterdag 7 januari, 4 februari, 4 maart, 
15:00 uur

Handwerkcafé - Brugzicht
vrijdag 6 januari, 20 januari, 3 februari,  3 
maart, 13:00 uur

Repaircafé - Lunchroom De Punt
Zaterdag 7 januari, 11 februari, 11 maart, 
10:00- 14:00 uur

Betrokken buur koffi eochtend - Brugzicht
Vrijdag 13 januari, 10 februari, 10 maart, 
10:00 uur

Wandelclub de Poortstappers - Brasserie 
Borrendamme
iedere vrijdag 9:30 uur vertrek

2022
Wandelclub de Poortstappers  - Brasserie 
Borrendamme
elke vrijdag, 9:30 uur

Repaircafé - Lunchroom De Punt
zaterdag 10 december, 10:00- 14:00 u.

Handwerkcafé - Brugzicht
vrijdag 23 december, 13:30 uur

2023
Koor maandag wasdag - Borrendamme
zaterdag 7 januari, 4 februari, 4 maart, 
15:00 uur

De wijkraad Hart van Poortambacht bedankt 
alle vrijwilligers voor hun bijdrage in het 
afgelopen jaar. 

Dankzij jullie inzet waren er goedbezochte 
activiteiten en werd wijkblad Poortaal keurig 
huis aan huis bezorgd. We hopen ook volgend 
jaar op jullie medewerking.

De wijkraad wenst alle wijkbewoners gezellige 
feestdagen en een voorspoedig 2023 toe.

doe mee aan de mobieltjesactie! 
meer info: digisign.nl

1 april 1997 < >  1 april 2022

Medisch Centrum
Borrendamme 11 | 4301VD Zierikzee
Tel. 0111-870037 | www.borrendamme.nl
Mailadres: apotheek@borrendamme.nl
Dhr. J.R.Mentink & Mevr. M.M.H. Oosterhoff, apothekersBorrendamme

Apotheek Borrendamme

De apotheek is gevestigd in Medisch Centrum Borrendamme, samen met vier
huisartsenpraktijken, de huisartsenpost, STAR-SHL, een thuiszorgorganisatie, het Dermateam 
en Reumazorg

De openingstijden van de apotheek zijn van 8.00 tot 23.00 uur, zeven dagen per week.
Na 18.00 uur, in het weekend en op zon- of feestdagen fungeert de apotheek als
dienstapotheek voor dienstapotheek voor héél Schouwen-Duiveland.
Tijdens deze openingsuren geldt een aangepast tarief, het diensttarief!

Bij spoed buiten de openingstijden kunt u terecht bij:
Dienstapotheek Walcheren, Krooneveldweg 2A, 4332 BL Middelburg, telefoon: 0118-468707

Uw medicatie, onze zorg!

Handwerkcafé - Brugzicht
vrijdag 6 januari, 20 januari, 3 februari,  3 
maart, 13:00 uur

PIANO
maart, 13:00 uur

Repaircafé - Lunchroom De Punt
Zaterdag 7 januari, 11 februari, 11 maart, 
10:00- 14:00 uur

Betrokken buur koffi eochtend - Brugzicht
Vrijdag 13 januari, 10 februari, 10 maart, 
10:00 uur

Wandelclub de Poortstappers - Brasserie 
Borrendamme
iedere vrijdag 9:30 uur vertrek

vrijdag 6 januari, 20 januari, 3 februari,  3 
maart, 13:00 uur

Een nieuwe piano van aardige mensen
Dat is precies wat we wensen.
En nog wel via ons Poortaal.
Dit is een succes verhaal
Voor € 300,- het was een duur ding
In Ayse haar auto wat gewoon ging
Wij van Maandag Wasdag zijn reuze blij
Zo zingen we verder vrolijk en vrij

Agaath

Haringvlietplein
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HÉT ADRES VOOR UW FIETS!

WWW.CENTERPOINTFIETSEN.NL

T: 0111-450018
info@centerpointfi etsen.nl

Volg ons op FB en Instagram:   
                  @centerpointfi etsen
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IN HET TAALEXPERTISECENTRUM LEREN KINDEREN 
MEER DAN ALLEEN NEDERLANDS EN REKENEN

De taal van kunst. 
Dat het lastig is elkaar te begrijpen merken 
we als volwassenen vast wel eens. Als de 
Nederlandse taal dan ook nog eens lastig is, 
wordt het helemaal moeilijk om met elkaar 
te communiceren. En zeker in het 
onderwijs. Ons hele onderwijssysteem 
is gemaakt op basis van taal. Gelukkig 
krijgen kinderen met een niet Nederlandse 
achtergrond hier iedere ochtend les in de 
Nederlandse taal. Elke middag gaan zij naar 
hun eigen school. Een aantal leerlingen blijft 
op de Jan Wouter en zoekt zijn eigen plek. 
Hoe hard we ons best ook doen, hoe hard 
de kinderen hun best ook doen, we kunnen 
niet voorkomen dat deze kinderen, die de 
taal nog niet helemaal begrijpen, er soms 
verdwaald bijzitten.  
Soms, maar zeker niet op maandagmiddag! 
Na de lunchpauze keert de rust terug in de 
school. Nou ja, rust. We hebben 
talentenmiddag. Alle kinderen volgen 
workshops zoals tennis, dansen, kunst etc. 
Het gonst in de school van de bedrijvigheid. 
Een groep onderbouw leerlingen is aan het 
werk over het zonnebloemen schilderij van 
Vincent van Gogh. Met waterverf hebben zij 
hun eigen bloemen mogen schilderen. 
Buiten zijn kinderen van de midden- en 
bovenbouw op onderzoek in de natuur.  
De tuingroep heeft het druk met 
snoeien. Het stukje tuin naast de school 
wordt ontdaan van de struiken, omdat er 
een mooie siertuin zal komen. Die hebben 
ze zelf ontworpen. Vol trots komen ze me 
roepen om te kijken naar het resultaat van 
het snoeiwerk. 
Ondertussen komt er een lekkere geur uit 
de school je tegemoet. Er worden 
pannenkoeken gebakken en er wordt 
popcorn gemaakt.  
Als je heel stil bent en goed luistert hoor je 
mooie muziek. Uit het muzieklokaal komt de 
klank van pianomuziek. Tussen het werkge-
luid van de kinderen door, klinkt Fur Elise. 
Als ik ga kijken speelt één van de Oekraïense 
meisjes prachtig piano. De kinderen om 
haar heen ondersteunen haar met andere 
instrumenten of kijken stil toe. Met elkaar 
maakt de muziekgroep een verhaal. Niet 
een verhaal van woorden, maar van muziek.  
Welke taal de kinderen ook spreken, ze 
begrijpen elkaar.  
Fijn dat we elkaar in de taal van kunst 
altijd kunnen verstaan!
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EZe komen uit bijna alle windstreken, de leerlingen van het Taalexpertisecentrum 
(TEC) in de Jan Wouter van den Doelschool. Ze komen daar om Nederlands en 
rekenen te leren én om kennis te maken met de Nederlandse cultuur. Inmiddels zijn 
er nu drie klassen, met in totaal ruim veertig kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. 
Veruit de meesten komen uit Oekraïne, maar ook andere nationaliteiten zijn hier te 
vinden. 

Het Taalexpertisecentrum begon in 2016 als een samenwerking van de 
overkoepelende schoolorganisaties Obase en Radar om nieuwkomers (Syrische en 
Etritrese kinderen) Nederlands te leren. De grote aantallen maakten het voor de 
basisscholen lastig om hen goed te begeleiden bij hun eerste stappen in de 
Nederlandse samenleving. Een taalexpertisecentrum zou daarbij kunnen helpen 
door het aanbieden van taallessen en het begeleiden van leerkrachten van reguliere 
scholen, die deze leerlingen in hun klas hadden. Zeker zo belangrijk is dat het TEC de 
kinderen ook een vertrouwde en veilige omgeving kan bieden in een voor hen roerige 
periode in hun leven.

Het was pionieren, zo blijkt uit de woorden van Wendy de Vrieze en Martineke 
Biesma, twee leerkrachten van het Taalexpertisecentrum. Samen met drie andere 
(parttime) leerkrachten, twee Oekraïnse docenten en vrijwilligster Els Munter, die 
zich speciaal met de kleuters bezighoudt, houden ze nu het TEC draaiende. Dat vergt 
veel fl exibiliteit, gezien de constante veranderingen en onzekerheden over 
bijvoorbeeld de toestroom van leerlingen. 

Nu zijn het vooral Oekraïense kinderen die de klassen bevolken. Omdat de 
verwachting is dat deze groep hier tijdelijk is, is het belangrijk dat ze naast het leren 
van Nederlands, ook les krijgen in het Oekraïens, zodat ze geen 
onderwijsachterstand oplopen. Dat kan omdat het centrum twee Oekraïense 
leerkrachten in dienst heeft. Zij vormen een onmisbare schakel voor de overige 
leerkrachten. Communiceren met handen en voeten of via afbeeldingen kan prima, 
maar soms is meer communicatie nodig. Bijvoorbeeld om erachter te komen of er 
iets aan de hand is met een kind. Het zijn overigens niet alleen vluchtelingen die naar 
het taalexpertisecentrum komen. Ook kinderen van arbeidsmigranten leren hier 
Nederlands.

In het centrum kunnen zij een jaar lang vijf dagen terecht om Nederlands te leren 
en om kennis te maken met de Nederlandse cultuur. Daarnaast is er maximaal vier 
jaar de mogelijkheid tot ondersteuning van de leerkrachten in de vorm van online 
gesprekken of een bezoek aan de school.  

Nu er ruim veertig leerlingen zijn is een extra klaslokaal hard nodig. Als alles meezit 
wordt in januari een nieuwe unit (met klaslokaal en kantoorruimte) geplaatst. Tot die 
tijd is het voor de leerkrachten (en leerlingen) een beetje passen en meten in het 
huidige lokaal. Dat lukt wonderwel dankzij de fl exibiliteit en het improvisatie
vermogen van de leerkrachten. 

ZONDER ONZE ADVERTEERDERS GEEN POORTAAL

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

1 gratis fles Proost wijn
naar keuze!
1 gratis fles Proost wijn1 gratis fles Proost wijn1 gratis fles Proost wijn
naar keuze!

* Deze waardebon is geldig t/m: 31-01-2023 
(niet i.c.m. andere acties) W
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HARINGVLIETPLEIN 11, ZIERIKZEE • WWW.PROOSTZIERIKZEE.NL

Volg jij ons al?Bij besteding vanaf €25,- in onze slijterij.

christengemeentezierikzee.nlchristengemeentezierikzee.nlchristengemeentezierikzee.nlchristengemeentezierikzee.nl

kerkdiensten: zondagmorgen 10.00 uur

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.

www.eilandzorg.com / 0111 - 74 57 00

Gewoon, en heel persoonlijk

info@wijkopenhuizen.nl      076 515 45 06

www.wijkopenhuizen.nl

BIBLIOTHEEK ZIERIKZEE
Wat een feest was de Open Dag op 14 oktober in 
de bibliotheek Zierikzee!
Zeer veel enthousiaste (nieuwe) bezoekers 
ontvangen, 23 nieuwe leden ingeschreven en 
druk bezochte workshops zoals:
Makey Makey, � e Greenscreen en Hologram-
men maken. 
Leesconsulenten verzorgden de voorleesfeesten 
en er was de gehele dag een speurtocht door de 
bieb.
Er was ook een zeer druk bezocht Taalcafé en 
bekende schrijvers kwamen langs voor een 
workshop Creatief schrijven.
De heerlijke koekjes waren gebakken door de 
leerlingen van het Pieter Zeeman Lyceum.

Bibliotheek Zierikzee is trots op deze Open dag 
en de nieuwe inrichting. Kom gerust eens langs, 
het is gratis voor iedereen!

Openingstijden bibliotheek:
zondag  Gesloten
maandag  14:00–20:00
dinsdag  11:00–17:00
woensdag  14:00–17:00
donderdag 11:00–17:00
vrijdag  14:00–17:00
zaterdag  10:00–13:30

BLIJFIT OP SCHOUWEN- DUIVELAND
Mijn naam is Anita de Bree. Ik ben werkzaam als fysiotherapeut in de 
ouderenzorg en sinds kort organiseren we, in samenwerking met 
Vereniging d’Antilopen Schouwen-Duiveland, een beweeguur in Borren-
damme in Zierikzee. Iedere woensdag van 10.00 – 11.00 uur trainen we in 
de groene zaal.
Op deze manier proberen we spierkracht, 
lenigheid en uithoudingsvermogen op peil te houden. De meeste oe-
feningen doen we op/bij een stoel in een rustig tempo, zodat het voor veel 
ouderen mogelijk is om deel te nemen. Dit betekent dat je ook aan kan 
sluiten als je met een hulpmiddel zoals de rollator loopt. 
We oefenen individueel met lichte materialen. Muziek nodigt uit om 
bewegingen op de maat uit te voeren en de les met een vrolijke noot af te 
sluiten
Na de training is er een mogelijkheid om in de Brasserie een consumptie 
te gebruiken.
U kunt 1x gratis meedoen om te zien of het iets voor u is. Als u daarna 

besluit om u aan te melden, zijn de kosten €16,50 per maand. 
Deelname is mogelijk vanaf 55 jaar. 
De Blij� tgroep bestaat momenteel uit 8 
deelnemers en graag zouden we dit uitbreiden. Komt u ook eens mee-
doen? Pak uw 
sportschoenen en meld u aan voor een gezellig en sportief moment, u 
bent van harte welkom!

Anita de Bree, tel. 06- 19604079.

ALLE EMMERS NETJES OP EEN RIJ
Wilt u er zeker van zijn dat uw rolemmer voor g� , plastic of restafval netjes wordt geleegd? Zorg er 
dan voor dat de rolemmers minimaal 50 cm van elkaar staan. Dat is nodig omdat de reinigingsdi-
enst de containers  niet kan legen als ze te dicht op elkaar staan.

min. 50 cm.

<-->

Wij willen ook onze adverteerders bedanken voor hun bijdrage in 2022. Zonder adverteerders geen poortaal!

Wilt u in 2023 adverteren in Poortaal? Neemt u dan contact op met Johan Bax via e-mailadres poortaal@hartvanpoortambacht.nl


