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Van 1 tot en met 7 juni is de  ‘Week van
de Jonge Mantelzorger'. In deze
nieuwsbrief zullen we je alles vertellen
over de leuke FUNmiddag die we tijdens
deze week voor jullie organiseren en
andere activiteiten waar je de komende
tijd aan kunt deelnemen in het
Westerkwartier.

Spetterende FUNmiddag voor
Jonge Mantelzorgers
Op zaterdag 5 juni organiseren we van
13.00 tot 16.00 uur een spetterende
FUNmiddag voor alle jonge
mantelzorgers uit het Westerkwartier.
Heb je zin in een middag vol toffe
funactiviteiten? Meld je dan snel aan en
geef je naam, leeftijd en eventuele
bijzonderheden door. Ook kun je
aangeven in de mail als je het fijn vindt
als wij telefonisch contact met je
opnemen of als je vragen hebt.

Voor drinken en frietjes wordt gezorgd.
Heb je dieetwensen? Laat het ons weten.
Je mag natuurlijk ook zelf iets te eten
meenemen. 

Vanwege Corona organiseren we de
FUNmiddag in het Westerkwartier zelf,
zodat je zelf naar de locatie toe kan
komen of gebracht en gehaald kan
worden door je ouders/verzorgers.
Mocht dit lastig zijn, geef het bij ons aan,
dan zoeken we naar een oplossing. 



entraal kantoor Welstad
andhiplein 5, 9501 DB Stadskanaal
ostbus 50, 9460 AB Gieten
 (0599) 635 999

entraal kantoor Welstad
andhiplein 5, 9501 DB Stadskanaal
ostbus 50, 9460 AB Gieten
 (0599) 635 999

Deze FUNmiddag is speciaal voor de
jonge mantelzorgers zelf. We delen jullie
zoveel mogelijk in naar leeftijdscategorie
zodat je met leeftijdsgenoten de
activiteiten doet.
 
Zorg jij voor iemand thuis, houd je
rekening met hun ziekte of beperking of
maak je je zorgen over de situatie thuis?
Deze middag zorgen wij graag weer de
hele middag voor jou!

Wanneer: Zaterdag 5 juni van 13.00 -
16.00 uur
Waar: Sportpark Oostwold bij MFC de
Gaveborg, De Boomgaard 1, Oostwold
Voor wie: JMZ'ers van 8 tot 23 jaar
Aanmelden: uiterlijk voor 28 mei bij
Carla, via jmz@sociaalwerkdeschans.nl
Deelname is gratis!
 
Leuk om alvast te weten
In oktober organiseren we natuurlijk ook
weer een superleuke FUNdag voor jullie!
Dan mag je, als het kan, weer een vriend
(in) gratis meenemen.

Toffe activiteiten voor jongeren uit
het Westerkwartier
Naast de funmiddag die speciaal voor
jonge mantelzorgers georganiseerd
wordt, zullen er de komende tijd ook
volop activiteiten zijn voor alle jongeren

uit het Westerkwartier.
Je kunt ook gratis aan deze activiteiten
deelnemen. Wat dacht je van bootcamp
lessen, een teken- en poeziewedstrijd,
sportochtenden, en veel meer.
Check onze agenda op www.
sociaalwerkdeschans.nl en meld je snel
aan. 
 
Wil je contact met onze JMZ
ondersteuners?
Heb je vragen of zit je ergens over in?
Neem dan contact met ons op via
JMZ@sociaalwerkdeschans.nl
 
Tot ziens op de FUNmiddag en/of
andere activiteiten!

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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Voor uw rechten (o.a. klachten en privacy)
verwijzen we naar de folder
‘Uw rechten, onze plichten’ op de website
onder het kopje Privacy Statement.


