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Wij zijn er. Voor jou! 
Loop je rond met vragen of zorgen? En weet je niet waar 
je terecht kunt? Bel ons! Wij luisteren, helpen en wijzen 
je de weg. Wij weten welke hulp er mogelijk is. Lokaal 
en vrijwillig in je kern of professioneel. Geen vraag is 
voor ons te gek. We helpen je graag. Ons kantoor is dan 
wel dicht omdat we vanuit huis werken, maar we zijn 
telefonisch (0118 583687) en via email (info@welzijnveere.
nl) bereikbaar. 
Volg ons ook op Social Media: 

/welzijnveere

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

Wie verdient er een kaartje?
Maak het verschil voor iemand in jouw buurt! We kunnen 
elkaar in deze bijzondere tijd even niet opzoeken. Maar het 
is al heel fi jn om te merken dat er aan je gedacht wordt. 
Laat met een kaartje weten dat jij er voor iemand bent! 
Bij wie stop jij dit kaartje in de bus?
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Burenhulp!
We zijn er voor elkaar! Ook in jouw kern mag je in 
deze bijzondere tijd bij mensen aankloppen voor hulp. 
Vrijwilligers van Burenhulp staan klaar om je te helpen met 
het doen van boodschappen, medicijnen halen of voor een 
praatje. We houden veilige afstand, maar zijn toch dichtbij! 
Burenhulp vragen of bieden? Bel 0118 583687 of kijk op 
www.welzijnveere.nl

Heb jij de beer al 
gespot?
Lekker wandelen en op 
zoek gaan naar verstopte 
beren, hoe leuk is dat? In 
steeds meer plaatsen staan 
er knuffelberen achter 
de ramen. Te wachten 
om gevonden te worden! 
Eigenlijk een extra leuke 
speurtocht dus. Ben jij al 
op berenjacht geweest? In 
de besloten Facebookgroep 
‘Berenjacht Walcheren’, kun 
je leuke foto’s uploaden. 
Blijf natuurlijk wel op veilige 
afstand van andere mensen 
tijdens je berenjacht. 
Veel plezier!

Zoals je hebt gezien zijn de 
kaartjes nog heel saai. Maar dat 
is de bedoeling, want jij geeft 
er kleur aan! Kleur deze kaart in 
voordat je hem verstuurt. Vraag 
aan je ouders om er een mooie foto 
van te maken. Wanneer zij deze vóór 
1 mei 2020 op Facebook of Instagram 
zetten en @welzijnveere taggen, 
maak je kans op één van de tien 
stoepkrijtpakketjes!

Kinderen opgelet: 
kleur en win!

Kernkrachtig
Wat gebeurt er veel! We zien en horen dat er allerlei 
mooie initiatieven ontstaan in onze gemeente. Mensen 
zorgen voor elkaar en letten op elkaar. Daar worden 
wij blij van! Nu activiteiten even niet door kunnen 
gaan, ontstaan er allerlei andere vormen van contact. 
Mensen die geen bezoek kunnen ontvangen, leren om 
te video bellen, er worden paaseitjes langs gebracht bij 
ouderen, pannenkoeken gebakken voor het zorgcentrum 
en gratis boodschappenpakketten afgeleverd bij het 
Woonzorgcentrum in de buurt. 
Wij willen jullie allemaal bedanken voor jullie inzet! 
Wil je ook iets opzetten, maar weet je niet waar te 
beginnen? We denken graag met je mee. 

Zo komen we deze 
tijd goed door
Blijf ook vooral op elkaar 
letten, zolang deze 
bijzondere tijd nog duurt.
Zwaai eens extra naar de 
buurvrouw of buurman, 
vraag of je een boodschapje 
mee kunt nemen. 
Doe eens een kaartje in 
de bus bij iemand die het 
zwaar heeft. Bel wat vaker 
met familie. Lach naar een 
vreemde op straat.
Samen komen we er wel!
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