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Keet in de Kerk: Werkgroepleden * Cameramuseum: Gastheren/-vrouwen * Eilandzorg: Koﬃeronde vrijwilliger * Allévo Borrendamme: Puzzelvrijwilliger * Bende van het Strand: Rolstoelchauﬀeur
Op zoek naar vrijwilligerswerk? Kijk op www.vrijwilligerspuntsd.nl

Training Sociale Vaardigheden voor volwassenen
Sociale vaardigheden zijn onmisbaar in het dagelijks leven en dat
geldt ook voor het opkomen voor
jezelf. Toch voelt niet iedereen
zich prettig tijdens contacten met
anderen en is ook het aangeven

van grenzen niet altijd makkelijk.
De training Sociale vaardigheden
is bedoeld voor iedereen die zich
zekerder wil voelen in het contact met
anderen. In 8 bijeenkomsten komen de
volgende onderwerpen aan bod: beter

Voorjaarsvakantie

Ben jij sportief, creatief of houd je van chillen met vrienden?
Het is bijna voorjaarsvakantie en
gelukkig is er weer ruimte binnen de
huidige maatregelen om fysieke activiteiten te organiseren. De jongerenwerkers van SMWO hebben een leuk
aanbod verdeeld over het eiland.
Zierikzee
Kom gezellig naar de inloopmiddag
in lunchroom de Punt! Voor een potje
tafelvoetbal, slijm maken, knutselen,
Playstation of spelletjes. We zijn er op
dinsdag 1 maart van 14.00-16.00 uur.
Ben jij FIFA-koning? Kom je skills
laten zien tijdens het FIFA-toernooi
’22 bij MZC’11 op woensdag 2 maart
van 13.00-17.00 uur. Vergeet je niet
aan te melden op de website (www.
smwosd.nl).
Uiteraard is het Jongerencentrum
van SMWO, net als altijd, ook in de
vakantie geopend op woensdag- en
vrijdagavond van 19.00-22.00 uur. Er
is genoeg te doen, kom gezellig langs
met vrienden of vriendinnen! Vanaf
12 jaar.

Bruinisse
Bewegen of creatief bezig zijn? Je
hoeft niet te kiezen want het kan
allebei in de Vanger. Kom voor een
potje zaalvoetbal of iets leuks te knutselen op dinsdag 1 maart van 13.0014.30 uur.
Burgh-Haamstede
Zin om te chillen en een prijs te
winnen? Dan zien we je bij FC de
Westhoek op woensdag 2 maart van
19.00-20.00 uur.
Scharendijke
Ben jij graag actief bezig? Doe
gezellig mee met sport en spel in de
gymzaal van de Putmeet Scharendijke.
Woensdagmiddag 2 maart 13.00-14.30
uur.

opkomen voor jezelf, nee zeggen,
vergroten van je zelfvertrouwen,
contact maken met anderen, communiceren met anderen, omgaan met
kritiek en samenwerken. In de training
leert u vooral door samen te oefenen
en krijgt u ook een stukje theorie.
Deelname kan zonder doorverwijzing
en er zijn géén kosten aan verbonden.
Startdatum: donderdag 21 april
Tijd: 9:30 – 11:00 uur
Aantal: 8 bijeenkomsten
Locatie: Centrum 4SD,
Kaersemakerstraat 27 in Zierikzee
Trainers: Desiree Voshart en Petra
van Nes van SMWO
Voor meer informatie en/of
aanmeldingen:
cursussen@smwo.nl
of neem contact op met
Miranda Klap (06-57390525)

“In deze training heb ik mijn grenzen
leren kennen en heb ik ook geleerd hoe
ik mijn grenzen duidelijk kan aangeven.
Hierdoor voel ik me sterker en heb ik
meer zelfvertrouwen gekregen. Ik kan
beter opkomen voor mezelf.”
“Na het volgen van deze training,
voelde ik mezelf zekerder in situaties waarbij ik nieuwe mensen heb
ontmoet. Ik heb geleerd om een
praatje te maken en beter voor mezelf
op te komen.”

Laat spanningsklachten uw leven
niet beheersen. Leer uw eigen situatie te beïnvloeden en te werken
aan verandering om uw klachten te
verminderen. Op maandag 14 maart
start SMWO met een gespreksgroep
‘Omgaan met Spanningsklachten’. De
groep is bedoeld voor vrouwen die
last hebben van spanning en stress.
Problemen, op wat voor gebied dan
ook, kunnen lichamelijke klachten
veroorzaken zoals hoofdpijn, maagpijn of pijn in de nek, schouders of rug.
In de vrouwengroep ‘Omgaan met
spanningsklachten’ ervaart u hoe u
om kunt gaan met deze klachten en
hoe u zelf invloed kunt hebben op

Bent u mantelzorger? Dan kunt u
op donderdagochtend 10 maart
tussen 10.00 en 12.00 uur deelnemen aan de strandwandeling.
Een informatieve maar vooral ontspannen wandeling in een rustig
tempo. De afstand van de wandeling is ongeveer 1,5 km. Deelname
is gratis en na de wandeling biedt
het Steunpunt Mantelzorg u wat te
drinken aan. Verdere informatie of
aanmelding bij m.ketting@smwo.
nl of 06-578 122 64.

NLdoet

Gespreksgroep ‘Omgaan met
Spanningsklachten’ voor vrouwen

Voor alle ins en outs kijk op onze
socials en stel gerust je vraag!
Inst agram: Jongerenwerk smwo
| Facebook: Jongerenwerk4SD |
Website: www.smwosd.nl

Strandwandeling voor
Mantelzorgers

het verminderen van de klachten.
Tijdens de bijeenkomsten leert u
dat het mogelijk is om zelf uw situatie te beïnvloeden en te werken
aan verandering. De deelnemers
herkennen vaak elkaars problemen en
klachten, waardoor ze elkaar kunnen
steunen en van elkaar kunnen leren.
Ontspanningsoefeningen zijn een
onderdeel van de bijeenkomsten. U
hoeft hiervoor niet lenig te zijn of een
goede conditie te hebben.
Startdatum: maandag 14 maart
Tijd: 13.30 tot 15.30 uur
Aantal: 8 bijeenkomsten
Locatie: Centrum 4SD,
Kaersemakerstraat 27 in Zierikzee
Trainers: Tedi Ivancheva en
Ilse Olree
Voor meer informatie en/of
aanmeldingen:
cursussen@smwo.nl
of neem contact op met
Miranda Klap (06-573 905 25)

Op 11 en 12 maart organiseert
het Oranje Fonds weer NLdoet.
De grootste vrijwilligersactie van
Nederland. Klussen kunt u vinden
op de website www.nldoet.nl en u
kunt hier als organisatie uw klus
aanmelden. Denk ook eens aan
meedoen met een groepje collega’s
of vrienden. Vrijwilligerswerk: dat
doe je toch gewoon voor (en met)
elkaar!

Samen voor Oosterland

Henk Stuy van administratiekantoor Stuy in Oosterland merkte
dat er steeds meer oudere inwoners langskwamen met korte praktische vragen, die moeite hebben
met zaken digitaal te regelen of
met het lezen van een ingewikkelde brief. Hij nam contact op met
SMWO en zo ontstond “Samen voor
Oosterland”, het bieden van gratis praktische hulp en het ondersteunen bij zorgen. De bewonerscommissie van de Saele was direct
enthousiast en bood hun ruimte
aan. Iedere woensdag tussen 09.00
en 11.00 uur zijn Henk Stuy en Mels
Hoogenboom van SMWO daar aanwezig en kan iedereen terecht voor
hulp bij deze vragen.

Er staan weer veel activiteiten op onze agenda. De actuele informatie van SMWO
vindt u op www.smwosd.nl en op Facebook van SMWOSD of Jongerenwerk4SD

