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Beste Lezer, 
 

Wat leven wij nu toch in een onwerkelijke tijd!  

 

Gelukkig wordt er van alle kanten hulp aangeboden. 

Hulp van familie, vrienden, buren en bekenden, maar soms ook 

uit onverwachte hoek. 
 

Zo weten wij bijvoorbeeld dat er hulp wordt aangeboden door de 

afdeling vrijwilligers van Stichting Evenementen Middelburg en de 

wijkbemiddelaar Reinier Zegers van Woongoed Middelburg voor 

iedereen die dat nodig heeft. 

 
Anneke Hartman belt elke dag ouderen op die geen familie of 

kennissen hebben voor een sociaal praatje en zijn er 

wijkbewoners die boodschappen voor hun 

oudere/hulpbehoevende buurvrouw of buurman halen.  

 

Er was zelfs voor de kinderen een berenjacht georganiseerd. Dit 

was een speurtocht waarbij de kinderen door middel van een 
plattegrond een speelgoedbeer konden zoeken die door 

verschillende bewoners in de wijk voor het raam was gezet. Het 

was een leuk initiatief, maar helaas waren er weinig kinderen die 

hieraan deelnamen. 

 

Als u zelf ook eventueel hulp wilt bieden dan kunt u via deze site 
https://www.welzijnmiddelburg.nl/actueel/liveblog-corona-

vrijwillige-inzet bekijken welke organisaties uw hulp kunnen 

gebruiken. 

 

Behoort u tot een van die wijkbewoners die hulp biedt aan uw 

mede-wijkbewoner(s)? 
 

Namens het bestuur van Stichting wijkteam Middelburg-zuid 

 heel veel dank voor uw hulp en inzet! 

Uiteindelijk gaat deze ongezellige periode over en kunnen wij 

weer volop genieten van alles wat ons lief is.  

 

Tot die tijd: 
Wees verstandig en neem de maatregelen in acht. 

 

Heeft u nog ergens behoefte aan of zit u met een vraag? 

Stuur ons gerust een mail naar wijkteam-zuid@zeelandnet.nl 

 

Neem ook eens een kijkje op onze website 
https://www.middelburg-zuid.nl/ voor andere onderwerpen in en 

om onze wijk 
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Verantwoording 2019 Stichting wijkteam Middelburg-zuid 

 

31 januari 2020    
  

        begroot             realisatie  

Huishoudelijk     

Huur zaal, beamer, koffie/thee   € 2.250,00   € 718,17- 
Lief en leed        € 100,00    € 61,80- 

Waardering vrijwilligers        € -      € 112,50- 

Kosten website        € 250,00    € 45,00- 

Faciliteiten secretaris        € 200,00    € 2,19- 
Verzekeringen        € 150,00    € 145,99- 

Promotie        € 200,00    € 663,45- 

Zakelijke bankkosten        € 175,00    € 101,84-  

Subtotaal        € 3.325,00   € 1.850,94- 

 
Ondersteuning     

Scholing & training bestuur       € 800,00    € -    

Subtotaal       € 800,00    € -    

    
 Leefbaarheid     

 Papieren bewonersbrief       € 2.100,00  € 15,60- 

 Activiteiten voor bewoners                                 € 1.479,41-  

 Initiatieven door bewoners        € 4.578,00  € 1.000,00-   Smaeck van Middelburg € 500,00  
                      Stichting Al Rahman Moskee opening € 250,00

           Erasmuspark informatiebord € 250,00 

 Subtotaal       € 6.678,00  € 2.495,01- 

     
 Sponsoring     

 Fondsen       € 1.000,00   € -    

 Goederen       € 500,00    € -    

 Eigen bijdrage activiteiten               € 270,50  

 Subtotaal       € 1.500,00   € 270,50  
    

 Groencheque       € 1.185,00   € -    

 Subtotaal       € 1.185,00   € -    

    
 Onvoorzien  € 681,03    € -    

    

 Eindtotaal                               € 14.169,03   € 4.075,45- 

 
beginsaldo   9-3-2019   € 14.169,03 

naar spaarrekening   1-4-2019   € 10.000,00    

 

Totalen:   

Begin saldo  € 14.169,03  
Verbruikt  € 4.075,45- 

Eind saldo      € 10.093,58       sparen € 10.000 

 

Toelichting:       
Op 9 maart is het bedrag van € 14.169,03 overgemaakt door gemeente Middelburg naar Stichting Wijkteam 

Middelburg-Zuid. 

 

Bijzonderheden: 
 Activiteiten voor bewoners, totale kosten minus eigen bijdrage € 1.208,91    

 Diverse workshops met 74 deelnemers. 

 

 Promotiekosten hoger dan begroot.     
 Dit komt hoofdzakelijk door kosten naamsbekendheid en werving bestuursleden/vrijwilligers. 
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Nieuwe wijkmanager 

De nieuwe wijkmanager Esther Verhage is begonnen op 1 

februari. Zij was hiervoor werkzaam bij de politie als coördinator 
van de wijkagenten. Een aantal jaar geleden was Esther zelf 

wijkagente, van onder andere Middelburg Zuid. In al haar jaren 

bij de politie heeft zij een heel grondige kennis van Middelburg en 

de bewoners opgebouwd.   

Eind maart heeft Esther ons laten weten dat het voor haar een 

verkeerde keus is geweest om weg te gaan bij de politie.  

Zij is per 15 april al gestopt, omdat de politie haar nu erg hard 
nodig hebben. 

 

Wanneer er een nieuwe wijkmanager komt is nog onbekend. 

 

Terugblik winterbarbecue 

Op 7 maart heeft Stichting wijkteam Middelburg-zuid een 

winterbuurtbarbecue georganiseerd in en bij Wijkontmoetings-

centrum  “Palet”. 

 
In totaal hadden 58 wijkbewoners zich opgeven van ouderen, 

jongeren tot gezinnen met kinderen. 

 

De barbecue werd geheel verzorgd door slagerij Ab Visser uit 

Dauwendaele. 

 
Je hoefde alleen in de rij te staan om je vlees, salade, stokbrood 

en saus op je bord te doen om vervolgens weer naar binnen te 

gaan en heerlijk te genieten van het eten samen met een glaasje 

wijn, bier of frisdrank. Wat een luxe. 

 

Er was zelfs een apart kinderbuffet waar de kinderen zelf hun eten 

konden opscheppen, uiteraard met wat hulp van mama of papa. 
 

Het werd op een gegeven moment wel wat fris binnen, want de 

deur naar buiten stond open vanwege de barbecue en het buffet 

dat buiten stond, maar dat mocht de pret niet drukken. 

 

Al met al kunnen wij terug kijken op een zeer gezellig en 
geslaagde avond. 

 

Hopelijk gaan er nog meer van deze geslaagde activiteiten volgen. 
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Komende evenementen 
 
Helaas durven wij nog geen concrete plannen te maken voor 

nieuwe activiteiten voor de rest van het jaar. 

Het hangt er van af wat de nieuwe maatregelen worden na 28 

april. 

 

Als er weer activiteiten georganiseerd mogen worden dan 

worden deze bekend gemaakt via flyers/posters en onze 
Facebook pagina @StWMBZ. 

 

Het blijft van kracht dat wij altijd versterking kunnen gebruiken 

om een handje te helpen tijdens  deze activiteiten.  

 

Heeft u interesse? Stuur ons dan gerust een mailtje naar 
Wijkteam-zuid@zeelandnet.nl 

 

Vaste activiteiten Palet 

Open Club 
Magistraatwijk (OCM) 

 
Heeft u niets te doen op 

dinsdagmiddag? 

 
Kom dan eens vrijblijvend 

langs, want er is voor elk 

wat wils van een potje 

kaarten, koersballen, 

biljarten, verschillende 

gezelschapspelletjes tot het 
maken van kaarten.  
  

  

Contact: 
Postadres:      E-mail: wijkteam-zuid@zeelandnet.nl 

Schoutstraat  20     Facebook: https://www.facebook.com/StWMBZ 
4336 HR Middelburg   Verkeerswerkgroep Zuid: vwg-zuid@zeelandnet.nl 
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