Berichten van de Z.W.O.-commissie
Terugblik ontmoeting Urdu gemeente
Na de dienst op dankdag waren er een tiental leden van de Urdu gemeente bij ons te gast. Ze hadden kleurrijke
klederdracht meegenomen vanuit verschillende streken uit Pakistan. Onder muzikale klanken liepen ze als
stellen door de Brug om hun prachtige, geborduurde kleding aan ons te laten zien. Ondertussen werden er
hapjes uitgedeeld op basis van kikkererwten en aardappel. Soms behoorlijk pittig naar Hollandse begrippen!
Het was weer een warme, hartelijke ontmoeting waarbij gemakkelijk contact werd gemaakt.
De gemeenteleden werden uitgezwaaid met een mooie bedrag wat we vanuit onze gemeente bijeen hadden
gebracht van €198,50.
Aan het eind van dit jaar maken we de balans op voor de opbrengst voor Zeeland voor Pakistan.
Van Pakistan naar Indonesië!
Ondertussen verdiepen we ons in nieuwe projecten die we vanuit Kerk in Actie krijgen aanbevolen.
Voor de komende drie jaar werken we niet alleen als Zeeland maar als Delta samen. Een bijzondere
samenwerking! Zo mogen we ‘Delta voor Indonesië’ wel noemen. Ruim vijftig gemeenten uit de ringen ZeeuwsVlaanderen, De Bevelanden, Walcheren, Schouwen-Duiveland/Tholen, Goeree-Overflakkee/VoornePutten/Rozenburg en Hoeksche Waard zetten zich samen in voor drie Kerk in Actie-projecten in Indonesië.
U zult hier in het kerkblad maar ook via regionale media meer van horen.
Groene Kerk
Als Groene kerk steunen we het initiatief van dorpsbewoners m.b.t. het auto delen in Wolphaartsdijk. Ze
hebben gevraagd om onderstaande informatie onder uw aandacht te brengen:
Autodelen in het kort
Wat is het?
Met autodelen kun je flexibel beschikken over een huurauto op een centrale locatie, zonder dat
sleuteloverdracht nodig is. Verschillende mensen kunnen zo op diverse tijden van de auto gebruik maken.
Waarom autodelen?
• Meer bewegingsvrijheid voor de inwoners van Wolphaartsdijk en Oud-Sabbinge
• Altijd een auto achter de hand wanneer je die nodig hebt, of om een ander te helpen
• Goedkoper dan een eigen (of 2e) auto, als je minder dan ca. 8000 km/jaar rijdt
• Extra mogelijkheden voor recreanten (vooral eigenaren van een camper of boot); de deelauto wordt een
‘rijdend visitekaartje’ van het dorp
• Meer delen = minder auto’s = minder schade voor het milieu
Waarom elektrische auto’s?
Rijden op benzine en diesel zal de komende jaren gestaag vervangen worden door elektrisch rijden en op
langere termijn mogelijk door waterstof. We maken graag een toekomstbestendige keuze. Elektrisch rijden ligt
binnen de huidige mogelijkheden en is betaalbaar geworden. Daarnaast heeft de voetbalvereniging een
overschot aan duurzaam opgewekte energie, die ze graag beschikbaar stelt voor het opladen van de
elektrische auto’s. Zo ontstaat er een win-win situatie.
Hoe werkt het?
Deelnemers krijgen voor het eerste gebruik van de deelauto een uitleg en instructie.
Je registreert je eenmalig bij GoodMoovs. Daarna kun je de auto online reserveren en via de GoodMoovs-app
op je telefoon ontgrendel je de auto. Na gebruik zet je de auto weer terug op de centrale locatie. Via de app
doe je de auto op slot en meld je je af. Een helpdesk is 24/7 beschikbaar voor eventuele vragen of problemen.
Ook zal er in het dorp een lokaal contactpersoon zijn, die je op weg kan helpen.
Waar en wanneer zijn de auto’s beschikbaar?
Uit de enquête onder de inwoners blijkt de openbare parkeerplaats naast de Griffioen de voorkeurslocatie. Voor
de recreanten lijkt een locatie nabij de haven de beste optie. Mogelijk kunnen we in het voorjaar 2020 al
(tijdelijk) beschikken over twee deelauto’s op locatie de Griffioen.
Wat is er voor nodig?
Momenteel vinden gesprekken plaats met onze partners Auto Vermeulen en
Stichting Duurzame Mobiliteit Zeeland over de logistieke en financiële haalbaarheid.
Hiervoor is een goede inschatting nodig van het gebruik van de deelauto’s.
Hoeveel kilometer verwacht jij jaarlijks in de deelauto te rijden?
Geef het ons door via deelauto.wolphaartsdijk@gmail.com
Tot slot wil ik u namens de ZWO-commissie van harte gezegende kerstdagen en een gezond en vrijgevig
nieuwjaar toewensen!
Jeanette Binnekamp

