Inspiratiekalender
Mei / Juni 2021

De komende periode staan weer veel
leuke activiteiten voor jong en oud in
het Westerkwartier gepland. Laat je
inspireren en doe gezellig mee!
Kaartenactie Westerkwartier
Sociaal Werk De Schans heeft in maart en
april een grote kaartenactie
georganiseerd. In meerdere winkels
konden inwoners een gratis kaart
uitzoeken. Dit was een groot succes! Leuk
en mooi om te zien dat er veel gebruik van
is gemaakt. Inmiddels zijn de kaarten op
de meeste locaties op, maar ze zijn nog
wel online beschikbaar op www.
sociaalwerkdeschans.nl/nieuws. Wij hopen
dat zowel de zender als ontvanger er veel
plezier aan beleefd hebben.
Menukaart jongerenactiviteiten
De gemeente Westerkwartier wil jongeren
graag mogelijkheden bieden tot
ontmoeting, ontspanning en beweging.
Daarom biedt Sociaal Werk De Schans de
komende tijd diverse activiteiten aan
middels een online menukaart op
www.sociaalwerkdeschans.nl/agenda. Hou
ook de social media van de Schans in de
gaten. Het aanbod bestaat uit een
combinatie van digitale en fysieke
activiteiten. De activiteiten sluiten aan op
waar jongeren ons vertellen behoefte aan
te hebben. De komende maanden wordt
met regelmaat bekend gemaakt wat er de
volgende weken ‘op het menu’ staat. Zo
kunnen de activiteiten altijd aangepast
worden aan de maatregelen én
versoepelingen die dan gelden.

Ba(n)kje in de buurt
In alle dorpen zijn bankjes te vinden. Ze
staan vaak op de mooiste plekjes. Je
kunt er even uitrusten tijdens een
wandeling of mooie fietstocht. Maar je
kunt als dorpsgenoten elkaar er ook
ontmoeten. Zodra het weer mag, kun je
buurtwerkers van Sociaal Werk De
Schans tegenkomen op een bankje bij
jou in de buurt. Er is gelegenheid om
elkaar te ontmoeten, een gesprek aan te
gaan met elkaar en met de
buurtwerkers. Dit alles natuurlijk onder
het genot van een bakje koffie of thee
op het buurtbankje.
Iedereen is welkom bij het ’Ba(n)kje in de
Buurt’ en uiteraard houden we de
coronaregels in acht.
Kijk op onze website of Facebook of we
binnenkort ook op een bankje bij jou in
de buurt zijn.
Online koken:
Op dinsdag 25 mei om 10.00 uur gaan
we alweer voor de derde keer samen
(online) koken. Wat we gaan koken/
bakken blijft nog even een verrassing.
We kunnen al wel verklappen dat het
weer een heerlijk Indonesisch gerecht
wordt. Om mee te doen hoef je alleen
maar een mail te sturen naar:
s.jongs@sociaalwerkdeschans.nl. Je
ontvangt daarna van Sandra het recept.
Zien we jullie weer voor een uurtje
bakken/ koken en vooral veel
gezelligheid?

WWW.SOCIAALWERKDESCHANS.NL
TELEFOON: (0594) 745 620

Westerkwartier Bakt 't voor Elkaar
Een
taart bakken voor je buurtgenoot en
.
daarmee iets betekenen voor de ander,
dat is waar het om draait bij
'Westerkwartier Bakt ’t voor Elkaar'. Je
krijgt een blik gevuld met taart en bakt
vervolgens zelf een taart die je weer
weggeeft. Zo ontmoet je elkaar letterlijk
en figuurlijk met een blik! Bij het blik zit
een leuk boekje, waar je een wens voor
de volgende bewoner in kunt zetten.
Ons motto is: Bak ’t voor Elkaar!
Lijkt het je leuk een taart te ontvangen, te
bakken óf wil je graag een steentje bij te
dragen aan dit project? Neem dan
contact op met buurtwerker Anneleen:
a.vanderzee@sociaalwerkdeschans.nl.
Teken-, schilder- en poëziewedstrijd
voor jong en oud 'In het oog van Abel
Tasman'
Van 12 april tot en met 12 mei
organiseert Sociaal Werk De Schans in
samenwerking met de Stichting KNAP
Westerkwartier i.o. een teken-, schilderen poëziewedstrijd voor jong en oud in
het Westerkwartier. Het thema van de
wedstrijd is 'In het oog van Abel Tasman'.
Doe mee en deel jouw creativiteit!
Kijk voor de spelregels op
www.facebook.com/
OogvandeStormWesterkwartier

Openingsfeest 'Het Kunstkwartier'
Vanaf 1 januari 2021 is ‘Het KunstKwartier’
dé nieuwe cultuur/kunstinstelling van, in
en voor de gemeente Westerkwartier. De
fusie wordt in september feestelijk gevierd
met een diner dansant' op een prachtige
locatie in het Westerkwartier. Ben je
nieuwsgierig geworden en wil je weten hoe
je een creatieve bijdrage kunt leveren,
bezoek dan de website www.kunstbedrijven.nl.
Samen wandelen
Wil jij gezellig samen wandelen en andere
mensen ontmoeten? Sociaal Werk De
Schans koppelt tweetallen om samen te
wandelen tijdens de coronaperiode. Vul
op de website het formulier in.
https://www.sociaalwerkdeschans.nl/sportbewegen/samen-wandelen/
Op afstand toch dichtbij
Ook tijdens de coronaperiode zijn we op
afstand altijd dicht bij. Heb je vragen of zit
je ergens over in? Neem dan contact op
met het gebiedsteam bij jou in de buurt.
- Grootegast@sociaalwerkdeschans.nl
- Zuidhorn@sociaalwerkdeschans.nl
- Leek@sociaalwerkdeschans.nl
- Marum@sociaalwerkdeschans.nl

Positieve groet,
namens alle medewerkers
van Sociaal Werk
De Schans

