Welkom
“Welzijn en activiteiten, waar u zich prettig bij voelt”

Welkom, dat is de naam van ons welzijns- en
activiteitenprogramma. Zo lang mogelijk thuis
wonen met een zinvolle en prettige daginvulling. Ontdek zelf hoe dat kan.
Welkom biedt u zeven dagen in de week een
gastvrije plek. De activiteiten sluiten aan op uw
wensen en uw mogelijkheden. Wilt u eens zien
wat er voor u mogelijk is? Loopt u dan gerust
eens binnen. Maakt u liever eerst een afspraak,
neemt u dan contact op met onze zorgmakelaar.
Welkom vindt u in
Dwingeloo, 7 dagen per week
Diever, 3 dagen per week
Havelte, 7 dagen per week
Koekange, 3 dagen per week
Ruinen, 7 dagen per week

Met Welkom zoeken wij ook naar de verbinding
met bestaande activiteiten in en om de dorpen.
Wilt u meer informatie over Welkom?
Neemt u dan contact op met
Klantondersteuning, tel. nr. 088-9684096 of
mail naar klantondersteuning@zzwd.nl.
Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe
Postbus 28
7990 AA Dwingeloo
www.zzwd.nl

In onze restaurants in Havelte, Dwingeloo
en Ruinen kunt u desgewenst een
warme maaltijd nuttigen.
Nabij

Vertrouwd

Gastvrij

Inloop en ontmoeten
In een prettige en sfeervolle omgeving bent u
dagelijks van harte welkom tussen 9 en 20 uur.
Hier ontmoet u anderen in kleine groepen en
kunt u meedoen aan activiteiten. U vindt hier
een rustpunt voor een of meerdere keren in de
week. Er is altijd begeleiding aanwezig. De Inloopen ontmoetingsruimte is een gastvrije plek waar
u zich thuis voelt en waar u informatie kunt
krijgen over de mogelijkheden voor een zinvolle
daginvulling.
Team ‘Inloop en ontmoeten’ heet u van harte welkom.

Ontspanning en culturele activiteiten
Voorop staat het plezier beleven aan kunstzinnige, creatieve,
ontspannende activiteiten, die in een kleine groep of clubverband
worden georganiseerd. Samen met de activiteitenbegeleiders
zijn vrijwilligers actief betrokken bij de begeleiding.
Zowel in de locaties als elders in de dorpen zijn diverse
mogelijkheden tot het doen van deze activiteiten.
Samen bezig zijn, iets creëren en plezier beleven, in een
ontspannen sfeer.
Team ‘Ontspanning en cultuur’ ontvangt u graag.

Bewegen en lichamelijk fit blijven
Voor iedereen is bewegen en lichamelijk fit blijven
belangrijk. Hoe jong of oud je ook bent. Beweging
kan bij Welkom als plezierig onderdeel van uw
dag. Of in groepsverband onder begeleiding van
beroepskrachten zoals een sportbegeleider of
een fysiotherapeut. Ook buitenactiviteiten kunnen
worden beoefend zoals wandelen en fietsen samen
met vrijwilligers. Vanzelfsprekend wordt altijd met
u gekeken naar wat bij u past.
Team ‘Bewegen en lichamelijk fit’ nodigt u van harte uit.

