Inspiratiekalender
Maart / April 2021

De lente staat voor de deur en er
worden (binnen de mogelijkheden)
weer meerdere leuke activiteiten
georganiseerd in het Westerkwartier.
Laat je inspireren door deze nieuwe
inspiratiekalender.
Happy Stones
Een Happy Stone is een steen die
beschilderd is door zomaar iemand die
deze steen ergens neerlegt om de
vinder blij te maken. Een Happy Stone
die je vindt, mag je houden of ergens
anders neerleggen om weer iemand
anders blij te maken. Het doel is dat
deze ‘op reis’ gaan. Zo worden steeds
nieuwe vinders blij gemaakt als ze een
Happy Stone kunnen vinden. In principe
zou je deze overal kunnen vinden, ten
minste als er stenenschilders in de
buurt zijn. Op Facebook kun je
meerdere Happy Stones groepen
vinden, waardoor je kunt ontdekken
waar ze actief zijn. Ook kun je natuurlijk
zelf Happy Stones maken en neerleggen
bij jou in de buurt. Zo kun je zelf iemand
in je buurt blij maken.
Online Indonesische hapjes maken
Op dinsdag 30 maart om 10.00 uur
geeft Imelda een online kookworkshop
indonesische hapjes maken. Bak je
mee? Je kunt je tot en met 23 maart
aanmelden via
mantelzorg@sociaalwerkdeschans.nl

Corona-proof wandelen
Wil jij gezellig samen wandelen,
coronaproof bewegen
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/spor
t-bewegen/samen-wandelen/
Bibliotheken Westerkwartier
Als je van lezen houdt dan kun je altijd
terecht in de bibliotheken in het
Westerkwartier. Ook als ze wegens de
lockdown gesloten zijn. De afhaalservice
en bezorgservice is dan wel geopend. Je
kunt de boeken online reserveren. Bij
binnenkomst kun je ze afhalen tijdens de
speciale openingstijden.
Wanneer je het lastig vindt om digitaal
boeken te reserveren, dan is er de
telefonische bestelservice. Van maandag
tot vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur kun je
bellen naar 088 50 61 900 of kijk op:
https://biblionetgroningen.nl/
Val je onder de corona risicogroep? Dan
wil of kun je misschien niet zelf naar de
bibliotheek komen. In dat geval bieden
bieden ze de bezorgservice aan.
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Leen je liever e-books of luisterboeken?
Dan is de online Bibliotheek-app wel wat
voor je. De bibliotheken vinden het heel
jammer dat ze op dit moment, geen
activiteiten kunnen organiseren in de
bibliotheek. Maar toch valt er genoeg te
beleven via de online bibliotheek.
https://biblionetgroningen.nl/ontdek-debibliotheek-online
Er zijn regelmatig voorleeshalfuurtjes
voor kinderen, of neem een kijkje in de
digitale boekenkast van De
Voorleeshoek en Boekstart
(https://www.boekstartpro.nl/voorlezen.
html).
Elke woensdagmiddag is er BiebLab. Een
You Tube-kanaal waar kinderen heerlijk
thuis kunnen experimenteren en
onderzoeken. Voor volwassenen is er op
Facebook de online boekenclub
Boekeloere. De medewerkers van de
bibliotheken Westerkwartier hopen je
snel weer te ontmoeten!
Online jongerenbingo
Heb je zin in een leuke en gezellige
avond met muziek en prijzen? Op vrijdag
12 maart tussen 18.00 - 21.00 uur
organiseert Sociaal Werk De Schans in
samenwerking met RTV Zulthe een
online bingo voor jongeren van 10 t/m
17 jaar. Houd voor verdere informatie
onze social media kanalen in de gaten.

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
Social media
Volg ons via onze social media kanalen
en blijf op de hoogte van alle (lokale)
activiteiten. Je kunt ons vinden door te
zoeken op:
- Sociaal Werk De Schans Grootegast
- Sociaal Werk De Schans Zuidhorn - - Sociaal Werk De Schans Leek
- Sociaal Werk De Schans Marum
- Buurtsportcoaches Sociaal Werk De
Schans
Ideeën?
Heb jij een leuk idee of initiatief, laat het
ons weten. Met elkaar kijken we wat er
in deze tijd nog wél kan!
#meedoen

Positieve groet,
namens alle medewerkers
van Sociaal Werk
De Schans

