 Grote Clubactie RABO
Opbrengst € 156,37 We hebben het
geld aan materiaal voor de keuken
besteed. Dank aan alle leden die
gestemd hebben op De Burgerij.

Nieuwsbrief 2, juni 2018
Om onze vrijwilligers zo goed mogelijk
op de hoogte te houden van wat er in
De Burgerij allemaal gebeurt, en nog
staat te gebeuren, hebben we deze
nieuwsbrief samengesteld.
Heeft u vragen? Stel ze gerust. U kunt
uw vraag ook stellen per mail:
wijkcentrumdeburgerij@gmail.com
Activiteiten
In de afgelopen maanden zijn weer heel
wat mooie, bijzondere activiteiten
georganiseerd. We noemen er een
aantal …
 Inloopmorgen
Op woensdagmorgen is het inloopmorgen van 10.00 – 12.00 uur. Gezellig
wat kletsen onder het genot van een
kopje koffie of thee. Chris Böse heeft
hier het hele jaar de koffie verzorgd.
 Virtual Reality
In juni kregen we een demonstratie van
een Virtual Reality-bril. Door een
bijzondere bril op te zetten leek het net
of je op de Boulevard liep terwijl je
gewoon op je stoel in De Burgerij zat.
Of je liep door De Keukenhof…..
 De Burgertafel
In mei ’18 is er gestart met het
verzorgen van een warme maaltijd;
Bijna 40 mensen kwamen eten. We
hebben gelukkig een aantal vrijwilligers
die dit organiseren. Na de zomer willen
we dit om de twee weken gaan doen.
Komt u eten? Aanmelden bij Gerard.

 Taalhuis Walcheren
Taalhuis Walcheren organiseerde een
interessante workshops met de titel
“Geldzaken. Begrijp jij het?” Wilt u daar
ook bij zijn na de zomervakantie?
Aanmelden bij Ricardo Maas via
rmaas@dezb.nl of bel 0118-654120
 Cultuurhuis
Vier studenten van Hogeschool Zeeland
hebben op woensdag 24 april jl. met
een aantal Marokkaanse dames
gekookt.
 Bewegen voor ouderen
Studenten van ROC Scalda verzorgden
op woensdagochtend de activiteit
“Bewegen voor ouderen” (10.00 -11.30
uur). Na de zomer starten we dit weer
op.
 Computerclub De Burgerij
Eind oktober 2017 zijn we weer
begonnen. Maandelijks op de eerste
woensdagmorgen hielden we zgn.
inloopspreekuur, waarbij belangstellenden met hun PC-problemen welkom
waren.
Ook vragen over iPads, tablets of
mobiele telefoons konden we daar
beantwoorden.
De eerste cursus: “Ontmoeting met
Windows
10”
beëindigd.
Acht
deelnemers zijn weer wat wijzer
geworden op hun eigen Laptop. Door
onverwachte toeloop moesten we de
cursus splitsen in 2 groepen van 5,
resp. 4 deelnemers. Helaas konden
twee personen wegens omstandigheden
de cursus niet voltooien maar in het
najaar kunnen ze dat hopelijk wel.

In de derde week van september gaan
we verder met ons clubje. Voor die tijd
hoop ik dat er weer nieuwe personen
zich zullen aanmelden voor de Windows 10

cursus. Dit voor de al wat bekend zijnde
computeraars. Beginners mogen zich
ook aanmelden en zullen in een apart
klasje begeleid worden. We werken met
een zgn. knipkaart voor 8 lessen, als
men een keer niet kan, kan dit later
altijd worden ingehaald.
Ons centrum is nu in het bezit van 4
iPads, zodat we ook onderricht kunnen
geven op dit apparaat. Voorlopig zal dat
plaatsvinden op de maandagmiddag,
ook aanvangend in de derde week van
september. Hiervoor ook graag tijdig
aanmelden. Zo’n kennismaking zal ca.
3 lessen duren, later kan evt. privé
altijd nog bijstand worden verleend of
maandelijks op de 1e woensdag
bijpraten.
Ten slotte: als er iemand is die zich wil
aansluiten als begeleider van onze
computerclubje,
graag
contact
opnemen met Henk Keulemans,
op 06-11131008
of via mail; henkkeul@zeelandnet.nl
Vrijwilligersavond
Aan het eind van het jaar wilden we
onze vrijwilligers bedanken met een
gezellige avond. Op 14 juni jl. hadden
Thea en Chris een maaltijd
georganiseerd bij De Lange Muur. Op
deze wijze wilden we al die vrijwilligers
bedanken.
Bijdrage per activiteit
Voor de activiteiten die we vanuit het
wijkcentrum organiseren moeten we
een kleine bijdrage vragen. We rekenen
per activiteit voor komend jaar €2,- per
keer per activiteit.

De Burgerij en de toekomst
De Burgerij is er “voor en door de wijk”.
Op 13 juni hebben we een overleg
gehad met diverse instanties in de wijk:
ROAT, Orionis, Manteling, Porthos,
Scalda,
L’Escaut,
Humanitas,
Fysiotherapie Paauwenburg, Gemeente
Vlissingen en St. Door. Hoe kunnen wij
gezamenlijk op een slimme manier
mensen elkaar laten ondersteunen in
onze wijk, waardoor het fijn wonen is in
Paauwenburg. Alle organisaties hebben
uitgesproken om met elkaar deze
plannen uit te werken. De komende
weken gaan we dan ook met diverse
organisaties verder praten om plannen
om te zetten in acties.
Overleg programma 2018-2019
Met een klein groepje vrijwilligers
hebben we een programma van
activiteiten gemaakt voor na de
zomervakantie. Suggesties zijn altijd
welkom. En mensen die mee willen
organiseren zijn van harte welkom.
 Voorjaarsmarkt
 Barbecue
 Kledingbeurs
 Rommelmarkt
 Bakmiddag
 Wijnproeverij
 Weerbaarheidstraining
 Modedag
 Burendag
 Kerstmarkt
 Koersbal
 Darten
 Creamiddag
 Yoga
 Inloopmorgen
 VrijdagavondCafe
 Bewegen voor ouderen
 Bridge
 Computerclub
 Wandelingen

Financiële situatie Wijkcentrum
De inkomsten van het wijkcentrum
zullen in de zomermaanden sterk
teruglopen. Dat komt doordat in de
vakantieperiode
veel
activiteiten
stilliggen.
Overigens
staat
ons
wijkcentrum er financieel gezien goed
voor. We hebben voldoende financiële
middelen om aan al onze lopende
verplichtingen te kunnen voldoen.
Wijkleerbedrijf
Leerlingen in het beroepsonderwijs zijn
vaak op zoek naar goede stageplaatsen
waar ze nuttige werkervaring op
kunnen doen. In dat verband heeft ons
bestuur contact gezocht met ROC
Scalda en verkend of De Burgerij zo’n
leeromgeving kan bieden. De directie
van ROC Scalda heeft hier heel positief
op gereageerd. Vanaf schooljaar 20182019 zal De Burgerij uitvalsbasis zijn
van ons ROC voor allerlei stages en
activiteiten in Paauwenburg. Aan een
interessant programma wordt gewerkt.
Vrijwilligerspunt
We
zijn
steeds
op
zoek
naar
vrijwilligers. Voor allerlei activiteiten
hebben
we
mensen
nodig.
Op
www.vrijwilligerspuntvlissingen.nl/
staan onze vacatures.
Bestuursvergadering
Op 19 juni jl. heeft het bestuur van ons
Wijkcentrum weer vergaderd. Diverse
belangrijke onderwerpen kwamen ter
tafel zoals de financiële situatie, het
ontwikkelen van een netwerk voor het
wijkcentrum en het opzetten van
nieuwe activiteiten met partners. De
volgende bestuursvergadering staat
gepland op 14 augustus a.s.
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