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Fietsen in groepsverband
vanuit diverse kernen
Fietsen vanuit Meliskerke.
De Commissie Welzijn Meliskerke organiseert ook dit jaar weer fietstochten in
groepsverband. De fietstochten starten
(bij mooi weer) vanaf ïOns Huis“, Burg.
Adelaarstraat 26 om 13.30u. op iedere
derde dinsdag van de maand: 18 juli,
15 aug., 19 sept. en 17 okt.
Meer info Dhr. L. Melse tel. 561315 en
dhr. A. van Sluijs tel. 562090.
In Domburg worden dit jaar ook weer
fietstochten georganiseerd.
De tochten vinden plaats op elke 2e
donderdagmiddag van de maand 13
juli, 10 augustus en 14 september 2017
en starten bij mooi weer om 13.30u. bij
het Schuttershof.
Voor meer info:
Mw. E. de Pagter tel. 582756,
Mw. E. Vergeer tel. 06-25055479 en
Dhr. L. Bastiaanse tel. 581338.
Ook in Veere worden fietstochten georganiseerd voor senioren op elke derde
donderdag van de maand, te weten 20
juli, 17 aug., 21 sept. en 19 okt.
De tochten starten steeds om 13.30u.
bij Nieuw Sandenburgh.
Voor meer info:
Mw. E. Vooijs tel. 501020 en
Dhr. A. Ridderbos tel. 501328.

burendag
Burendag is een jaarlijks terugkerend
feest dat je samen viert met je buren
en de buurt op de 4e zaterdag in september. Het Oranje Fonds en Douwe
Egberts zijn de initiatiefnemers van dit
landelijke feest.
In 2017 is Burendag op 23 september.
Het is een dag waarop je gezellig
samen komt en waarbij veel mensen
iets goeds doen voor elkaar en de
buurt. Vanaf half juni 2017 kunnen de
nieuwe activiteiten weer worden aangemeld bij het Oranje Fonds en kan er financi le bijdrage voor de activiteit
worden aangevraagd. Douwe Egberts
voorziet in de koffie.
Wil je ook Burendag vieren met je
buren, straat of wijk? Dan is nu de tijd
om aan de slag te gaan. Zet de eerste
stap door eens samen met buurtgenoten om tafel te gaan zitten. Weet je niet
hoe je het wilt aanpakken, hoe je contact legt met de buurt of loop je vast,
dan denken de welzijnswerkers van
Welzijn Veere graag met je mee.
Kijk op www.welzijnveere.nl/contact
voor de welzijnswerker van je kern of
bel ons.
Om direct zelf aan de slag te gaan
kijk je op www.burendag.nl

digitaal vaardig!

jeugdraad veere
De Jeugdraad geeft de Gemeente Veere
gevraagd en ongevraagd advies, ze
denkt mee en heeft invloed op besluiten
die worden genomen.
Lijkt het je leuk om een steentje bij te
dragen aan het organiseren van activiteiten voor de jongeren binnen de gemeente Veere? Geef je dan op en word
lid van de Jeugdraad.
Het is er super leuk, gezellig en leerzaam. Je discussieert, adviseert en je
doet zelf ook mee aan de activiteiten.
Als je in de Jeugdraad zit of hebt gezeten staat dat goed op je CV!!! Een
Maatschappelijke stage kan je ook bij
ons volgen. Kom bij de Jeugdraad en
maak van de gemeente Veere de leukste gemeente voor jongeren!!
Woon jij in de gemeente Veere, en ben
je tussen de 13 en 23 jaar?

Geef je op en word lid!!!
Via j.damen@welzijnveere.nl of
s.vanderlinde@welzijnveere.nl
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info@welzijnveere.nl

In september/oktober 2017 starten
weer diverse workshops en cursussen.
Het zit in de planning om een workshop
WhatsApp te organiseren. Ook staan er
weer cursussen Android en Klik & Tik in
de steigers.
Voorts is er elke derde dinsdag van de
maand vrije inloop tijdens het Tabletcafé. Hou voor meer info de media in de
gaten of neem een kijkje op de site
www.welzijnveere.nl

vrijwilligers vacaturebank veere
Via de vacaturebank bieden wij vrijwilligerswerk aan dat aansluit bij uw
interesses en mogelijkheden. Of dat nu
bijvoorbeeld als vrijwilliger op de school
van u kinderen, als coach bij een sportclub of burenhulp vrijwilliger is. Zelf beslist u hoeveel tijd u beschikbaar stelt,
op welke tijden u zich wilt inzetten en
welke vrijwilligerstaken u wilt doen.

Kijk op onze digitale vacaturebank wat bij u past!

ben jij al bekend met de
veilig Honken?
Je kent het wel, op weg naar school en
uitgerekend dan een lekke band, een
vreselijke regenbui, een uit de hand gelopen ruzie, of je voelt je op de een of
andere manier niet veilig. Meestal los je
dat zelf op.
Kom je in een situatie waarbij dit niet
zelf lukt, klop dan aan bij een Veilig
Honk.
Speciaal voor jongeren van het Voortgezet Onderwijs zijn er, in diverse
kernen langs de fietsroutes, Veilige
Honken. Jongeren kunnen hier hulp
krijgen of even schuilen. Het Veilig
Honk is herkenbaar aan het bord dat in
de tuin of voor het raam van de vrijwilligers staat. De vrijwilligers van het
Veilig Honk helpen je graag!

Locaties Veilige Honken

De Veilige Honken zijn te vinden op
de volgende adressen:

Aagtekerke
Prelaatweg 13
Biggekerke
Klaassesweg 2
Grijpskerke
Hogelandseweg 4
Loodholseweg 5
Zandvoortseweg 1

Koudekerke
Breeweg 1a
Meliskerke
Poppendamseweg 16
Middelburg
Prooijenseweg 26
Veere
Vioskeweg 3

opplussen van uw woning
De stimuleringsregeling opplussen van
uw woning is bedoeld om senioren zo
lang mogelijk zelfstandig te kunnen
laten wonen. Met de regeling wordt het
financieel aantrekkelijk om uw woning
aan te passen, zodat u comfortabel, veilig en langer zelfstandig kunt blijven
wonen. De regeling geldt voor inwoners
van de gemeente Veere die 55 jaar of
ouder zijn, die een eigen woning bezitten en die zo lang mogelijk zelfstandig
willen blijven wonen.
U kunt gratis advies en informatie krijgen over het aanpassen van de huidige
woning. Voor elke aanpassing (bijvoorbeeld verwijderen van drempels, aanbrengen van beugels etc.) hanteert de
gemeente een standaard subsidiebedrag. U mag zelf de materialen uitkiezen en het is geen bezwaar als u de
klussen zelf uitvoert.
Bent u geënteresseerd of wilt u meer
informatie?
Neem een kijkje op:
http://welzijnveere.nl/senioren/opplussen of neem contact op met Stichting
Welzijn Veere.

