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we zijn er voor:
• AAGTEKERKE • BIGGEKERKE 
DOMBURG • GAPINGE 
GRIJPSKERKE • MELISKERKE 
KOUDEKERKE • OOSTKAPELLE
SEROOSKERKE • VEERE 
VROUWENPOLDER • 
WESTKAPELLE • ZOUTELANDE

Alstu/jeblieft! 
Ons nieuwe logo.

Wie wint deze 
generatieQuiz?
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krachtig

Welzijn Veere toont haar nieuwe uiterlijk 
Warm en hartelijk. Dat zijn we, dat willen we uitstralen. 
Professioneel en gedreven, dus uitgesproken en krachtig. 
Verbindend en toegankelijk, zo komen we in contact.
Ons nieuwe logo verbeeldt het allemaal. Simpelweg 
omdat we eerst op een rij hebben gezet wat en hoe we 
iets voor de samenleving willen betekenen. En daarmee 
hebben we een ontwerpbureau aan het werk gezet. Alle 
kernwaarden komen zo tot leven in ons nieuwe logo en 
daarmee ook in onze uitingen, dankzij een consequente 
huisstijl. En natuurlijk zijn die kernwaarden soms best 
ambitieus, want ons logo moet natuurlijk wel duurzaam 
zijn! We vertrouwen erop dat u ons snel weer herkent.  

Zo veel te zien!
Het nieuwe beeldmerk toont een golvende ‘W’ en een ‘V’, 
maar ook een abstracte mensfi guur met een letterlijke, 
warme omarming. De kleuren benadrukken de warmte die 
Welzijn Veere wil realiseren, organiseren en geven.

Dit is het wapen van ...

Deze letter hebben we 
verstopt op onze site:
www.welzijnveere.nl

Hoeveel zijdes heeft de 
molen van Aagtekerke? 
Uniek in Zeeland!

Achternaam van 
beroemde dokter uit 
Domburg, 1838 - 1909

Deze letter hebben 
we verstopt op onze 
Facebookpagina

Boek Franca Treur; 
“Regieaanwijzingen 
voor de ...”

Wat is haar 
voornaam?

Naam festival

Logofragment van ...

Achternaam van de 
zangeres die met Bløf 
‘Zoutelande’ zong

Een uitdagende quiz met tien vragen. De tien letters vormen samen 
een woord. Wij denken dat deze 10 puzzels alleen te kraken zijn door er 
met meerdere generaties aan te werken. Met kleinkinderen, kinderen, 
broers, zussen, ouders en grootouders is de quiz te doen. Maar schakel 
ook buren, vrienden en bekenden in om de antwoorden te verzamelen. 
Wie wint mag vijf mensen in de bloemetjes zetten en krijgt zelf een 
verwenpakket boordevol met regionale producten!

/welzijnveere  

 Ons 
‘oude’ logo...
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Zet de tien letters op een rij en stuur het 
antwoord in, voor 1 november 2020. 

Mail een foto van onderstaande strook 
o.v.v. Quiz naar info@welzijnveere.nl 
of stuur hem per post naar:

Welzijn Veere
Schoolstraat 4, 
4356 BX  Oostkapelle   

Mijn antwoord:

Volledige naam:

Adres + woonplaats:

Telefoonnummer(s):

Eventueel e-mail:



Laten we ons even opnieuw aan u voorstellen. Welzijn 
Veere, dé organisatie voor uw vragen, ideeën en wensen 
op het gebied van welzijn, aangenaam! We staan voor u 
klaar. En met “we” bedoelen we; 
•  welzijnswerkers: Esther, Jeroen, Joke, Kim, Sandra 

en René
•  administratief en veelzijdige medewerkers: Anne 

en Anneke 
• en aan het roer; directeur Marco. 

Een sterk team, maar vele malen sterker dankzij 
de inzet van fantastische vrijwilligers, stagiaires en 
partnerorganisaties. Want wij weten als geen ander: 
welzijnswerken doe je samen.

Wellicht doet de naam Welzijn Veere wel een lampje 
branden, maar vraagt u zich af ‘waar ken ik hen ook 
alweer van?’ Laat ons u een handje helpen.

U kent wellicht de Jeugdraad Veere, die wij ondersteunen 
bij het geven van adviezen en organiseren van leuke 
uitstapjes voor jongeren. Of u heeft wel eens gehoord 
van Burenhulp, de vrijwilligersdienst waar iedereen in de 
kern beroep op kan doen en wat kan betekenen voor een 
ander. U kent misschien onze Burgeradviseurs, die u graag 
helpen met het uitzoeken van allerlei belangrijke zaken 
zoals subsidies, zorgaanvragen en sociale zaken. Als u 
muzikaal bent aangelegd weet u ongetwijfeld dat de beste 
Veerse talenten ontdekt worden bij Podium-Z.

En we doen meer: ons volledige aanbod kunt u vinden 
op www.welzijnveere.nl

Nu de overheidsmaatregelen wat versoepeld zijn, is ons 
kantoor weer open van maandag t/m vrijdag. Uiteraard 
hebben wij de nodige aanpassingen gedaan om ons 
kantoor corona-proof te maken. U bent weer van harte 
welkom! Maak vooraf wel even een afspraak.
U komt ons natuurlijk ook weer tegen in de kern. 
We kijken er naar uit om u weer te ontmoeten.

Bij een nieuw logo hoort een nieuwe website. 
De afgelopen maanden hebben we samen met Life Design 
hard gewerkt om dit te realiseren. We nodigen u van harte 
uit om een kijkje te nemen op www.welzijnveere.nl 
Heeft u complimenten of verbeterpunten? 
We horen ze graag!

Nieuwe website

Heeft u behoefte aan bepaalde activiteiten of 
ondersteuning in uw kern en weet u niet waar u 
moet beginnen? Wij helpen u. Ook wanneer u 
zorgen heeft om uzelf of iemand anders, staan wij 
voor u klaar.

Opnieuw voorstellen

We zijn er, voor u!

Nieuwtjes

De gemeente Veere is 
geselecteerd als één van 
de nieuwe Koplopers 
Cliëntondersteuning 
voor 2020 en 2021. 
Welzijn Veere en de 
gemeente Veere gaan 
de komende twee jaar 
samen aan de slag om 
cliëntondersteuning in onze 
gemeente te versterken. 
In de gemeente Veere 
wordt de onafhankelijke 
cliëntondersteuning 
uitgevoerd door onze 
vrijwillig Burgeradviseurs. 
Wilt u hier meer over 
weten? Neem contact met 
ons op.

Met trots kunnen wij 
u mededelen dat wij 
in januari van dit jaar 
het Sterk Sociaal Werk 
Kwaliteitslabel hebben 
mogen ontvangen. Dit is 
een certifi caat dat wordt 
uitgereikt door onze 
brancheorganisatie Sociaal 
Werk Nederland. Het 
Kwaliteitslabel geeft aan 
dat wij voldoen aan de 
kwaliteitsnormen op het 
gebied van vakmanschap, 
dienstverlening, organisatie 
en bestuur. Om dit label te 
behouden, zullen wij elke 
twee jaar getoetst worden. 
Zo blijven wij kritisch op 
onszelf en kunnen we u 
de beste dienstverlening 
blijven bieden.

Kantoor weer open

Als eerste op de hoogte van ons laatste nieuws 
en de leukste activiteiten? Meld u aan via 
www.welzijnveere.nl/kernkrachtig

Blijf op de hoogte


