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Actieweken kwijtschelding en belastingaangifte 2021 SMWO
staanden) en € 30.000,- (gehuwden/
samenwonenden). Heeft u meer dan
€ 6.000,- spaargeld per persoon, een
eigen woning of bent u ZZP’er? Dan
verwijzen we u naar een administratiekantoor/accountant.

De aanslagen van de gemeente
Schouwen-Duiveland (gemeentebelasting), Sabewa (waterschapsbelasting) en de uitnodiging tot het doen
van aangifte inkomstenbelasting
vallen in korte tijd na elkaar in de
(digitale) brievenbus. Evenals voorgaande jaren zetten de sociaal juridisch dienstverleners zich samen met
de vrijwilligers van het Postcafé in, om
inwoners van de gemeente te ondersteunen bij het aanvragen van kwijtschelding tot het betalen van deze
lokale belastingen en het invullen van
de belastingaangifte 2021.

schelding zijn veel (digitale) gegevens
nodig. Komt u hier zelf niet goed uit?
En wenst u hulp hierbij?
De vrijwilligers van het Postcafé van
SMWO bieden hulp bij het aanvragen
van deze kwijtschelding.

Kwijtschelding aanslag Sabewa
en aanslag gemeente SchouwenDuiveland
Heeft u een minimuminkomen en geen/
nauwelijks spaargeld of vermogen?
Dan heeft u misschien recht op kwijtschelding. Voor de aanvraag van kwijt-

Aangifte inkomstenbelasting
Voor hulp bij de aangifte inkomstenbelasting 2021 kunnen mensen een
beroep doen op de sociaal juridisch
dienstverleners van SMWO. Deze hulp is
kosteloos en bedoeld voor mensen met
een inkomen tot € 23.000,- (alleen-

Sociaal Juridische Dienstverlening
Een sociaal juridisch dienstverlener
van SMWO biedt eerste hulp bij vragen
over wet- en regelgeving. Iedereen met
een vraag over geld en recht kan een

afspraak maken. De sociaal juridisch
dienstverleners hebben brede kennis
van wetgeving op allerlei gebieden
en zijn in staat hier in begrijpelijke
taal uitleg over te geven. Samen met
u zoeken zij naar een passende oplossing.
Wilt u een afspraak maken?
Neem dan contact op met het
Informatiepunt van SMWO via telefoonnummer 0111-453 444.

Fietsen voor Senioren

lijk behandelen van bepaalde mensen.
Silke is bezig met het samenstellen
van een lespakket waarmee ze de leerlingen van groep 7-8 bewust wil maken
van de effecten van discriminatie en
van de verschillende soorten discriminatie. Door met elkaar in gesprek te
gaan, hoopt ze dat kinderen op jonge
leeftijd beter met elkaar omgaan,
aardiger voor elkaar zijn en elkaar nog
meer gaan respecteren, ongeacht de
verschillen die er zijn. Om het lespakket
nog meer tot leven te brengen, is Silke
bezig met het maken van een video
die getoond zal worden aan de leerlingen. Hiervoor is Silke op zoek naar
mensen die op welke manier dan ook te
maken hebben gehad met een vorm van
discriminatie, en die hierover iets op
beeld willen vertellen. Uiteraard mag
dit ook onherkenbaar. Het doel van de
video is om kinderen bewust te maken
van de impact die discriminatie kan
hebben op mensen. Herken jij jezelf in
dit verhaal en zou jij, samen met Silke,
een bijdrage willen leveren aan het
verminderen van discriminatie binnen
de gemeente Schouwen-Duiveland?
Neem dan contact via het volgende
emailadres: s.babic@smwo.nl

Wilt uw kind graag turnen, op
muziekles of een andere sport of
cultuuractiviteit beoefenen? Maar
is er thuis weinig geld om het lesgeld/de contributie te betalen?
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur
helpt! Neem contact op met een
van onze intermediairs bij SMWO.
U kunt hiervoor terecht bij de jongerenwerkers, cliëntondersteuners, sociaal juridisch dienstverleners, maatschappelijkwerkers of de
buurtsportcoaches.
Of neem direct contact op met
Jessie Eikenhout, j.eikenhout@
smwo.nl of 06-30437428.

Rommelmarkt voor de
Ruiwinkel

Zaterdag 9 april houden we weer
een rommelmarkt van 10.00 tot
14.00 uur in gebouw 4SD, ingang
Kaersemakerstraat 27, naast de
Ruilwinkel. Op de rommelmarkt
staan kraampjes met brocante,
speelgoed, servies en sieraden. De
opbrengst van de rommelmarkt is
voor koffie, thee, materialen voor
ons fiets- en tuinproject en andere
onkosten.

Samen tegen discriminatie
Kinderburgemeester Silke van
Heukelom zet zich in voor verschillende vormen van discriminatie en is
op zoek naar JOU!
Silke is de nieuwe kinderburgemeester
van de gemeente Schouwen-Duiveland
en wil haar termijn benutten door
zich in te zetten tegen discriminatie.
Discriminatie is er in allerlei soorten,
vormen en maten maar het komt eigenlijk neer op het buitensluiten of onge-

Jeugdfonds
Sport en Cultuur

Al 35 jaar verzorgen vrijwilligers
in de maanden april tot en met
september fietstochten voor ouderen
op Schouwen-Duiveland. Dinsdag 12
april wordt gestart met een nieuw
seizoen. Tot september kunt u om de
twee weken weer genieten van schitterende fietstochten over ons wonderschone eiland. Net als voorgaande
jaren begeleiden vrijwilligers onder
leiding van Bram van Klink de tochten.
Deelname aan de fietstochten is gratis
en aanmelden is niet nodig. De start
is vanaf Sportpark Den Hogen Blok
(parkeerplaats bij voetbalvereniging
MZC ’11) aan de Lange Blokweg in
Zierikzee. Er zijn middagtochten die
starten om 13.30 uur. Soms is er een
dagtocht en dan is de aanvangstijd
10.00 uur.
Gemiddeld fietsen er elke keer rond de
20 deelnemers mee. De reacties zijn
altijd zeer positief. Gezelligheid staat
voorop, maar natuurlijk doen mensen
ook mee vanwege de gezondheid. Of u

nu voor de eerste keer meefietst of al
jaren meedoet, iedereen wordt in de
groep opgenomen. En altijd is er een
tussenstop waar, op eigen kosten,
koffie met wat lekkers genuttigd kan
worden. Elke fietstocht leidt langs
verrassende plaatsen en wegen van
Schouwen-Duiveland. De middagtochten zijn ongeveer 30 kilometer
lang, dagtochten 60 kilometer. De
meeste deelnemers hebben een elektrische fiets, maar dat is niet verplicht.
12 april wordt gestart met een
middagtocht richting Serooskerke.
Gedurende het seizoen wordt echt
heel Schouwen-Duiveland verkend.
Bij de dagtochten wordt soms ook
richting de tulpenbollenvelden bij
Oude Tonge of naar Ouddorp gefietst.
Het volledige programmaboekje is
verkrijgbaar bij SMWO SD. Voor meer
informatie neemt u contact op met
Mels Hoogenboom, 06-19524867 of
raadpleeg de website: www.smwosd.
nl, onder het thema “Senioren”.

Nieuwsbrief Steunpunt
Mantelzorg

Op 31 maart komt de nieuwe nieuwsbrief van het Steunpunt Mantelzorg
uit. De nieuwsbrief geeft info over
eilandelijke mantelzorg nieuwtjes
en over de landelijke ontwikkelingen op het gebied van mantelzorg.
Mocht u deze nog niet automatisch
ontvangen maar heeft u wel belangstelling laat dit dan even weten via
06 57812264 of m.ketting@smwo.
nl

Ontmoeting in
Dorpshuizen

Nu alle dorpshuizen weer open zijn,
kunt u weer gaan genieten van de
activiteiten daar. Gezellig samen
eten tijdens Tafelen in de Buurt of
een heerlijk kopje koffie nuttigen
terwijl u lekker kunt bijkletsen tijdens Thuis in je Dorpshuis. Op www.
smwosd.nl vindt u alle activiteiten
op een rijtje.

Agenda
•
•
•
•

Iedere maandagochtend Postcafé
Iedere maandagochtend Wandelen in Malta
Iedere maandagavond Timmerclub
Iedere 2e en 4e dinsdagmiddag Breicafé

•
•
•
•

Iedere woensdagochtend Koﬃe-inloop
Iedere woensdagmiddag Kinderclub
Iedere 2 weken op donderdag Meidenavond
Iedere woensdag- en vrijdagavond Jongerencentrum

De actuele informatie van SMWO vindt u op
www.smwosd.nl en op Facebook van SMWOSD
of Jongerenwerk4SD

