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Uitnodiging Dag van de
Vrijwilliger 2021
Vrijwilligers zijn van onschatbare
waarde, daarom is de Dag van de
Vrijwilliger in het leven geroepen.
Het Vrijwiligerspunt SD wil we hen in
het zonnetje zetten. Op woensdag 8
december is er in de avond de uitslag
van de Verkiezing van de jonge vrijwilliger. Aansluitend kunnen de vrijwilligers kijken naar de film “No time
to die” met James Bond. Op donderdagmiddag 9 december kan men
kiezen voor de film “Here we are”.
Een pakkende en hartverwarmende
Israëlische tragikomedie over een
vader die zijn bijna volwassen autistische zoon wil loslaten. Of toch niet?
Als u vrijwilliger bent bij een organisatie op Schouwen-Duiveland, dan

kunt u zich aanmelden via de website
www.welzijnsd.nl > vrijwilligers >
vrijwilligersdag. Uitgebreide informatie over de tijden kunt u ook op
deze pagina vinden. U kunt slechts
één keuze maken. Mochten er teveel
aanmeldingen zijn voor één van de
activiteiten, dan zullen we gaan
loten. Dit doen we bij organisaties
die meer dan vijf vrijwilligers hebben
aangemeld. Houd u er rekening mee
dat u een geldige coronapas moet
hebben met een identiteitsbewijs
om naar binnen te kunnen. Houd de
website www.welzijnsd.nl in de gaten
om te kijken of het doorgaat, dit in
verband met de steeds wisselende
Coronamaatregelen.
Wilt u als vrijwilliger aan de slag, maar
weet u niet precies wat u zou willen
doen? Dan kunt u altijd bellen naar
06-57812477 en vragen naar Sandra
Engel. Tijdens een gesprek kunnen
we ontdekken welk vrijwilligerswerk
bij u past. Natuurlijk kunt u altijd een
kijkje nemen op de vacaturebank van
het Vrijwilligerspunt SD. www.vrijwilligerspuntsd.nl

Vragen over de overheid?

Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) in samenwerking
met Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD) van SMWO

niemand zien. En elke dag hetzelfde
ommetje gaat ook vervelen. Alles was
dicht, je kon nergens naar toe. Anderen
hadden minder last van de eenzaamheid, omdat hun kinderen en kleinkinderen in de buurt wonen en ze zo nog
aanspraak hadden.
Thuis in je Dorpshuis is een initiatief van de Gemeente, Zeeuwland en
SMWO. Veel dorpshuizen op Schouwen-

Aan alle mensen die een mantelzorger hebben aangemeld voor de Dag
van de Mantelzorg. Daarbij dank
aan alle vrijwilligers voor het rondbrengen van 1011 Amaryllisbollen.
Het is weer gelukt om met deze dag
een moment van aandacht te creëren voor alle zorg die op SchouwenDuiveland door de Mantelzorgers
wordt geleverd. Mantelzorg is
onmisbaar én bijzonder waardevol.

Kinderburgemeester
2021-2022

Heeft u vragen over het online regelen
van overheidszaken? Dan kunt u sinds
kort terecht bij het Informatiepunt
Digitale Overheid (IDO) in de
Bibliotheek in Zierikzee.
Bibliotheekmedewerkers helpen met
het vinden van informatie op websites
van de overheid en leggen u uit hoe u
zelf zaken online kunt regelen.

Rimpelingen: hoe kwetsbaar ben je nu echt?
Dinsdag 8 november was een bijzondere Thuis in je Dorpshuis in Renesse.
Dichteres Anna de Bruyckere en
muzikant Christiaan Blaha speelden
er hun muziektheatervoorstelling
“Rimpelingen: Brieven uit Zeeland”.
Een voorstelling die voortkwam uit
meer dan 100 brieven van meer dan
50 ouderen over hoe zij de Coronalockdown hebben ervaren. Ben je, als
je oud bent, per se kwetsbaar, of ben
je dan juist weerbaar en wijs? Het werd
door Anna op een hele mooie manier
ten tonele gebracht. En of ze nu een
lied zong, of touwtje-springend over
haar oma vertelde, de 20 bezoekers
werden zichtbaar door haar verhalen
gegrepen. De voorstelling bood genoeg
stof om lang na te praten over hoe de
mensen zelf die Coronatijd ervaren
hebben. Voor sommigen was het een
moeilijke tijd, want je kon eigenlijk

Wederom grote dank!

Duiveland organiseren mogelijkheden
om anderen te ontmoeten, soms met
een gezellige maaltijd, soms voor
gewoon een kop koffie of spelletjes.
Informeer bij uw dorpshuis wanneer
dit is. En vergeet niet: ook als u vragen
heeft over financiën, regelingen of
brieven die u moeilijk vindt om te lezen,
is het dorpshuis de plek om naar toe te
komen.

Bij het IDO-loket kunt u terecht voor
vragen over onder andere:
• Digid
• Coronacheck en Coronabewijs
• Belastingen en Toeslagen
• Werk of uitkering
• Rijbewijs
• AOW
• Verkeersboetes betalen
• Mijn Overheid
Samenwerking Sociaal Juridische
Dienstverlening (SJD) van SMWO
SJD houdt iedere maandagmiddag van
14.00 tot 16.00 uur een spreekuur in de
Bibliotheek in Zierikzee. Medewerkers
van het IDO-loket verwijzen u door
naar het spreekuur als uw vraag niet
volledig afgehandeld kan worden bij
het IDO.
Bijvoorbeeld als er meer onderzoek
nodig is of er persoonsgebonden informatie moet worden verwerkt. Als SJD
uw vraag niet binnen het spreekuur
kan afhandelen, dan zal onderzocht
worden hoe u verder geholpen kunt
worden (door SMWO).
Het IDO-loket is geopend op:
Maandag: 18.00-20.00 uur (IDO)
Donderdag: 10.00-12.00 uur (IDO)
Het spreekuur SJD vindt plaats op:
Maandag: 14.00-16.00 uur (SJD)
Adres Bibliotheek: Hatfieldpark 1 te
Zierikzee

Kinderen uit de gemeente SchouwenDuiveland konden zich opgeven voor
de verkiezing van de nieuwe kinderburgemeester. Op woensdag 10
november deden 18 kandidaten een
worp naar het kinderburgermeesterschap. Tijdens de verkiezing presenteerden alle kandidaten zichzelf en het onderwerp waar zij zich
als kinderburgemeester voor willen
inzetten. Er kwamen verschillende
onderwerpen naar voeren zoals
sport, milieu, bewegen, pesten en
duurzaamheid. Uiteindelijk koos de
deskundige jury, bestaande uit burgemeester Jack, kinderburgemeester Josefien en gemeenteraadslid Jet
een nieuwe kinderburgmeester. Silke
van Heukelom, 11 jaar en woonachtig in Zierikzee is de nieuwe kinderburgemeester. Zij wordt tijdens de
gemeenteraadsvergadering van 23
december officieel benoemd tot kinderburgemeester van de gemeente
Schouwen-Duiveland. Zij gaat zich
dit jaar inzetten tegen verschillende
vormen van discriminatie.

Wat een mooie feestweek!

Hartelijk dank aan alle Ruilwinkelkl anten, bezoekers van de
Buurvrouw en anderen voor uw
reacties en bezoek tijdens de fantastische feestweek ter gelegenheid
van ons 5 jarig bestaan! We hebben
genoten van de lieve kaartjes, uw
berichten op Facebook, mooie bloemen en enthousiasme over de Wie
is Wieprijsvraag. De prijzen zijn uitgereikt, de slingers opgeruimd en
we genieten na bij het bekijken van
de foto’s. Vol enthousiasme zijn we
weer “gewoon” aan het werk. Op
naar ons volgend jubileum. Tot ziens
in de Ruilwinkel aan de Calandweg in
Zierikzee.

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

