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Plaats je eigen bericht
gratis op onze lokale site

@onseiland
Ons Eiland Schouwen-Duiveland

Organiseer je een klassiek concert,
een leuk event, een wandeling, een
markt of een ander leuk evenement? Plaats dan een gratis bericht
op onze veelgelezen website.

Heeft u vragen aan de redactie
of een tip? Mail ons op redeilandschouwen@whm.wegener.
nl of laat het ons weten via Twitter: http://twitter.com/onseiland

www.onseilandschouwen.nl

een schone
heel simpel’

Aanhangwagen nodig?

DIER&TUIN

De Reus Aanhangwagens
Voor verkoop, verhuur en reparatie!

DEZE WEEK*

KERSTSTER
VAN 3,99 VOOR:

2,

99

Grevelingenstraat 15
Zierikzee
Tel. 0111-453777

De Reus Aanhangwagens
Lageweg 3, 4308 AG Sirjansland
0111 644292 / 06 53693460
www.dereusaanhangwagens.nl

*29 nov. t/m 12 dec.

Brand in volle
papiercontainer

KOOPAVONDEN

Burgh-Haamstede

Tijdens de winterfair op het
pleintje bij de Burghse Schole
in Burgh-Haamstede, afgelopen zaterdagavond, stond
opeens een van de papiercontainers van muziekvereniging Witte van Haemstede in brand. De brandweer
moest in actie komen om
de bijna volle papiercontainer te blussen. Deze brand
is een schadepost voor de
muziekvereniging van zo’n
1100 euro. Ondanks dat er
redelijk wat mensen op en
om het pleintje aanwezig
waren, heeft niemand zich
gemeld die iets gezien heeft.
Ook is er omstreeks dezelfde
tijd een fiets van een brandweerman verdwenen.

Donderdag 29 en vrijdag 30 november

KOOPZONDAG
2 december 13.00 - 17.00 uur

Sint tip!

33 cm

€ 31,50

Bij aankoop van een
Appolia ovenschaal,
GRATIS het kookboekje:
Ovengerechten cadeau!

Kerstproject
voor kinderen
Bruinisse

vaties.

FOTO MARIEKE MANDEMAKER

staat een super brandbaar gas,
bijna drie keer zo krachtig als
benzine. Eén liter water wordt
zo omgezet om maar liefst 2.000
liter gas. Tijdens de demonstratie kregen de leerlingen te zien
hoe de FEY3000 machine, ontwikkeld door de Stichting Free
E Yourself, oxyhydrogen gas
omzet uit water, en daarmee kan
snijden, branden, hard solderen
en lassen. “Hopelijk worden
de mensen zich massaal op tijd
bewust dat schone, veilige mogelijkheden alom voorhanden
zijn om ieder probleem op ecologisch gebied binnen de kortst
mogelijke tijd het hoofd te kunnen bieden, op wereldschaal”,
aldus Blokland.

Levend Water
Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat
water een informatiedrager van betekenis
is. ‘Levend Water’
toont eveneens aan dat
water een brandstof
is en dus een direct
bruikbare en volledig
schone oplossing voor
heel veel milieuproblemen.

0 Zie www.musea
schouwenduiveland.nl
onder ‘Levend Water.’

In de Hervormde Kerk in
Bruinisse - de Visjeskerk
- start zondag 2 december
een Advent- en Kerstproject
voor alle basisschoolkinderen. Vier zondagen achter
elkaar - de Adventszondagen
2, 9, 16 en 23 december – is
er aandacht voor het thema
Spoor van Licht. Elke zondag heeft weer een ander
subthema: God wijst het
spoor, Ik volg Uw spoor, Samen wachten op het Licht,
Het Licht komt dichterbij.
Alle kinderen zijn deze zondagen van harte welkom,
vanaf 10.00 uur in de kerk.
De kinderen gaan elke zondag met het thema van die
week aan de slag: ze luisteren naar een mooi verhaal,
maken een creatieve knutsel
en zingen liedjes. Als afsluiting van dit project is er op
Eerste Kerstdag een Kinderkerstfeest, vanaf 15.00
uur in de kerk. Ook die
middag zijn alle kinderen
én natuurlijk (groot)ouders
en alle andere belangstellenden van harte welkom. Voor
meer informatie kun je José
Schikker bellen of een mailtje doen: 06-57340636 of
wschikker@zeelandnet.nl

31 cm

€ 33,95

DOMBURG

OOSTSTRAAT 1

GOES

GROTE MARKT 1

29 cm

€ 25,95
MIDDELBURG
MARKT 73

RENESSE

HOGEZOOM 171

TERNEUZEN

NOORDSTRAAT 109

ZOUTELANDE
LANGSTRAAT 13

WEBSHOP

MET ZWART
ZIT U
ALTIJD GOED

Dansen in
het dorpshuis
Ouwerkerk

Goede Doelen Top 50
In de Goede Doelen Top 50 2012 van het Dagblad Trouw is
Stichting ActieZwerfhonden uit Zonnemaire binnen het
cluster Milieu en Dieren geëindigd op nummer 1. In de algemene rangschikking staat de stichting op de vijftiende
plaats. Stichting ActieZwerfhonden zet zich in voor zwerfen asielhonden in Turkije. www.actiezwerfhonden.nl

Dansclub Ouwerkerk verzorgt zaterdag 1 december
weer een een gezellige dansavond, een van een reeks
maandelijkse dansevenementen in 2012. Sinds meer
dan acht jaar weten de dansliefhebbers uit de nadere
omgeving het dorpshuis in
Ouwerkerk te vinden en ook
deze keer wordt weer gedanst
op de klanken van Foxtrot,
Engelse Wals, Weense Wals,
Cha cha cha, Rumba, Slowfox, Jive en Tango. Er bestaat
de mogelijkheid om muziek
op verzoek te draaien en
ook de lijndans wordt niet
vergeten. Vanaf 20.30 uur
is iedereen, ook beginnende dansers, welkom in het
dorpshuis in Ouwerkerk.

100% zwart, 20% voordeel
Tijdloze, luxueus afgewerkte designzitmeubelen. Daarvoor zit u goed bij
JORI. U geniet tijdelijk een uitzonderlijk voordeel op het model Brainbuilder
in 100% zwart natuurleder Brio Nero. Een weergaloze kwaliteit, een stijlvol
design en een ultieme zit ervaring gegarandeerd.
Uw JORI verdeler vertelt er u graag meer over.

www.jori.com

BOMONT.NL

