
Open dag
Sociaal Werk
De Schans

Vanaf 1 januari 2019 kun je bij Sociaal
Werk De Schans terecht met vragen over
bijvoorbeeld gezondheid, geld, de leef-
baarheid in je wijk of dorp, (vrijwilligers)
werk & participatie en mantelzorg. Op 4
oktober 2019 maken we tussen 10.00 en
17.00 uur graag kennis met jou!

Voor wie?
Voor alle inwoners in de gemeente
Westerkwartier, (zorg)professionals,
wijk- en dorpsverenigingen en
iedereen die nieuwsgierig is naar
Sociaal Werk De Schans. Iedereen is
welkom!
 
Programma
Je vindt ons op verschillende locaties
in de gemeente Westerkwartier. We
informeren je over het werk van
Sociaal Werk De Schans bij jou in de
buurt.

 
Kom langs voor een praatje of doe
mee aan leuke activiteiten!
 
Kijk op de achterkant van deze flyer
waar je team Leek ontmoet. Het
complete programma vind je op
www.sociaalwerkdeschans.nl/
opendag.



Programma Leek
Sociaal Werk De Schans 
Vrijdag 4 oktober 10.00 - 17.00 uur
Kom langs voor meer informatie over
o.a. sport & bewegen,
vrijwilligerswerk, mantelzorg en
ondersteuning bij financiën.
 
Programma op elke locatie
10.00 - 12.00 uur              
Koffie en cake
 
12.00 - 13.00 uur              
Gratis lunch
 
10.00 - 17.00 uur
Gezelschapsspellen en activiteiten
voor kinderen.
 
Fietstocht - maak kans op prijzen -
Doe mee met de fietstocht (circa 35
km). Door het hele gebied Leek
(Zevenhuizen, Tolbert, Midwolde,
Lettelbert, Enumatil en Oostwold)
hangen vragen. Haal een
antwoordlijst op één van de drie
locaties (zie hiernaast), start je
fietstocht en beantwoord de vragen.
Lever de lijst voor 17.00 uur weer in
op één van de drie locaties en maak
kans op leuke prijzen!

Locaties
Oostwold Gaveborg, Boomgaard 1
Thema’s: Sport & bewegen, jeugd &
opvoedingsondersteuning 
 
Zevenhuizen Verenigingsgebouw,
Hoofddiep 54
Thema’s: trainingen &
vrijwilligerswerk 
 
Leek Akkerswaert,
Lindensteinlaan 44
Thema’s: Ondersteuning bij
financiën, vluchtelingenwerk &
mantelzorg

Sociaal Werk De Schans
Lindensteinlaan 44
9351 KG Leek
Postbus 50
9460 AB Gieten
t (0594) 745 620

www.sociaalwerkdeschans.nl
info@sociaalwerkdeschans.nl
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