
SAMEN WERKEN AAN SAMENWERKEN

Buurtwerkers  

in De Wolden



Sterke samenleving

Wij helpen mensen een samenleving te 
   creëren waarin jong en oud meedoen. 
     Een sterke samenleving waaraan iedereen
        actief bijdraagt en die zich richt op  
        talenten, in plaats van beperkingen. 
     Een omgeving dus waarin iedereen 
volwaardig burger is. 

Wie zijn wij?

Welzijn De Wolden is een organisatie voor 
zorg en welzijn in gemeente De Wolden. 

Wij bieden onder meer opvoedingsonder-
steuning, opbouwwerk, maatschappelijk 
werk, jongerenwerk en financiële en 
ouderenondersteuning. 

Deze diensten hebben we ondergebracht 
in drie thema’s: sterke samenleving, 
preventie en steuntje in de rug.

Voor alle inwoners

Wij zijn er voor alle inwoners van 
De Wolden: iedereen die ondersteuning, 
hulp of advies wil, kan terecht bij 
onze buurtwerkers. Zij zijn het vaste 
aanspreekpunt voor al uw vragen.

U kunt allerlei zaken aan ons voor-
leggen, geen vraag of probleem is raar, 
moeilijk of onbelangrijk. U kunt de 
buurtwerkers ook wijzen op een situatie 
waarover u zich zorgen maakt. 

Schoolmaatschappelijk werk

Helpt leerlingen (en ouders) met psycho- 
sociale en/of materiële problemen op school  
en in voorschoolse voorzieningen. 

Wie

Jeffrey Bolt, Modai van Dijk, Lian Molema, 
Margreet Nijmeijer, Jil Tanasale, Kim Willekes, 
Lucie van Zanten, Suzanne Scholtens. 

Maatschappelijk werk

Ondersteunt cliënten bij problemen, 
bijvoorbeeld op het gebied van relaties, 
verslaving, wonen, werk en onderwijs. 

Wie

Jeffrey Bolt, Modai van Dijk, Lian Molema, 
Margreet Nijmeijer, Jil Tanasale, Kim Willekes, 
Lucie van Zanten, Suzanne Scholtens. 

ViP De Wolden

Is er voor iedereen die 
vrijwilligerswerk wil doen 
én voor organisaties die 
vrijwilligers zoeken. 

Wie

Leonoor Colenbrander, 
Aïsha Slot.

Jongerenwerk

Ondersteunt en coacht jongeren in hun  
ontwikkeling tot zelfstandige deelnemers  
aan de samenleving. 

Wie

Yvonne Hooijer, Dieuwertje Jansen, Mascha 
Konterman, Lotte Koolhof, Marloes Markslag.

Informele zorg

Zorg door familie, vrienden en buren

Ondersteunt, coördineert en helpt waar 
nodig vrijwilligers en (jonge) mantelzorgers 
bij de hulp en zorg die ze verlenen. 
.......iets over financiën.....
....... iets over financiën.....

Wie

Sandra Brens, Gerrie de Roo, Jannie Schuring, 
Aïsha Slot, Cetrin Snippe.

Buurtopbouwwerk

Houdt zich bezig met zaken die in 
een buurt, wijk of dorp spelen. 
.......iets uitgebreider.....
.......iets uitgebreider.....

Wie

Leonoor Colenbrander, Berber Jansen, 
Lotte Koolhof, Marloes Markslag.

Wat doen we?Onze 3 thema’s

Preventie

Wij vinden betrokkenheid bij elkaar en 
de buurt belangrijk. Eventuele problemen  
zijn dan eerder te zien en sneller op te lossen. 
Wij komen in actie als u daarom vraagt, 
maar ook als we signalen krijgen 
over mogelijke problemen. 

Steuntje in de rug

Mensen die iets op de een 
of andere manier (tijdelijk) 
niet meer zelf kunnen, geven 
we een steuntje in de rug. 
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0528-37 86 86
info@welzijndewolden.nl
www.welzijndewolden.nl

Meer weten?

Neem dan telefonisch of per e-mail 
contact met ons op. Op werkdagen 
zijn wij bereikbaar van 9.00-17.00 uur. 
Of kijk voor meer informatie op onze 
website.

Buurtteam Noord

Koekange, Koekangerveld, 
Ruinen, Ruinerwold, Echten, 
Ansen, Oosteinde, Berghuizen

Buitencentrum De Poort
Kloosterstraat 12
7963 AH Ruinen
0528-37 86 86
Berber Jansen:
berberjansen@welzijndewolden.nl 
Marloes Markslag: 
marloesmarkslag@welzijndewolden.nl

Buurtteam Zuid

Zuidwolde, De Wijk, Fort, Veeningen, 
Alterveer, Kerkenveld, Linde, 
Drogteropslagen

Ontmoetingscentrum De Boerhoorn
Oosterweg 14
7921 GB Zuidwolde
0528-37 86 86
Leonoor Colenbrander:
leonoorcolenbrander@welzijndewolden.nl
Lotte Koolhof:
lottekoolhof@welzijndewolden.nl


