
Woensdag 18 maart

ONTDEK DE ZORG WEEK!
16 - 20 MAART - ONSTWEDDE/ALTEVEER

Outdoor fitnesspark, Onstwedde
10.00-12.00 Kom langs en ontdek het Outdoor fitnesspark! 
Het fitnesspark ligt gelegen tegenover de  Bolster. 
Bij slechte weersomstandigheden zal de activiteit 
plaatsvinden in de Bolster. 
 
SMEA terrein, Beumeesweg 104 Alteveer
14.00-16.00 Doe mee met het (Groot) ouder - kind spel!
Bij slechte weersomstandigheden zal de activiteit 
plaatsvinden in de sporthal van de Drijscheer, Keiweg 1
Alteveer.
 
Na de activiteit is er gelegenheid voor een kop koffie of thee!
 

Wat heeft de ''Ontdek de zorg week'' in
Onstwedde/ Alteveer jou te bieden?
Kom tijdens deze week langs bij één
van de activiteiten of ontmoet zorg- en
welzijnsprofessionals en doe indrukken
op! Zo kom je er achter waar jouw hart
en mogelijkheden liggen. Kom en laat
je verassen! 
 

VRAGEN?

PROGRAMMA

Welstad

Buurtwerker Sport
Arnesto Ovaa
a.ovaa@welstad.nl
06 365 577 01

Buurtwerker 
Milena Oldenziel
m.oldenziel@welstad.nl
06 360 106 10
 

Maatschappelijk werker
Gea Timmer
g.timmer@welstad.nl
06 158 673 19

Dinsdag 17 maart
DE Bolster, Boslaan 46 Onstwedde
Openstelling van de volgende activiteiten:
09.30-11.00u  Rummikub 
10.00-11.00u  Wandelgroep (start Bolster)
11.00-12.30u  Klik! Digitale hulp
13.30-16.00u  Jeu de Boules
13.45-15.45u  Handwerkgroep
 

Donderdag 19 maart
DE Bolster, Boslaan 46 Onstwedde 
10.00-11.30u Geniet u ook van een kop koffie/thee en
vind u het gezellig anderen te ontmoeten?! Kom langs!
De vrijwilligers hebben iets in petto.
 
MFA Lint, Musselkanaal
10.00-12.00u Verwenochtend mantelzorgers.
Mantelzorgers uit Onstwedde/ Alteveer kunnen
aanschuiven bij de verwenochtend in MFA Lint, Willem
Diemerplein 7, Musselkanaal. 
 

Maak kans op een activiteitenkaart waarbij u gratis
aan 5 activiteiten van Welstad naar keuze mag deelnemen
in het jaar 2020! De activiteitenkaart kunt u winnen door

de onderstaande rebus op te lossen en op te sturen naar
m.oldenziel@welstad.nl of lever uw antwoord in bij 

Jan Moorlag (Beheerder Bolster).

DE Bolster, Boslaan 46 Onstwedde
Van dinsdag t/m donderdag kunt u genieten van een
stuk fruit uit de fruitmand! Of laat u een wens achter
voor uw dorp aan de wensenboom, in de centrale hal

van DE Bolster.

Wij zien u graag! Tot dan!


