
Openstelling accommodaties tijdens de zomerperiode (tot en met 23 augustus)
De Bolster Onstwedde:
Elke dinsdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur voor meerdere activiteiten
Elke donderdagmorgen van 10.00 tot 11.30 uur voor de koffieochtend
Elke vrijdagmiddag van 13.00 tot 16.30 uur voor Klaverjassen (vleesprijzen)
Daarnaast kan er zowel op dinsdag- als vrijdagmiddag gesjoeld, gebiljart of rummikub gespeeld worden. 

Steunstee Klussendienst heeft vakantie tot 25 augustus.

Lint Musselkanaal:
Alle groepen beginnen weer in de eerste week van september

De Spont Stadskanaal:
Woensdagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur is er een inloopmorgen met koffie (leslokaal Centraal Kantoor, Gandhi-
plein 5)
Woensdagmorgen van 8.30 tot 12.00 uur biljarten in De Spont 

Vakanties
Het Alzheimer Café houdt vakantie. De eerstvolgende bijeenkomst is op dinsdag 10 september.
Het Parkinson Café houdt vakantie en start weer op donderdag 12 september.
De NAH 60 + groep start weer op donderdag 19 september.
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Agenda & mededelingen In Beeld

Op zaterdag 7 september vindt in het
centrum van Stadskanaal weer het Leer
en Doe festival plaats. Zo’n 50 verenigin-
gen en maatschappelijke organisaties
presenteren er hun activiteiten voor het
nieuwe seizoen en verwelkomen graag
nieuwe leden of vrijwilligers. 

Dit zijn Amnesty International, amuse-
mentskoor Knoalster Mix, Balanszorg,
Bibliotheek, Boetiek Armslag, Bridgeclub
Stadskanaal, gymvereniging CSV, Cosis,
huurdersvereniging De Koepel, shanty-
koor De Noszélie Singers, haak- en brei-
café De Creamand, Hospice Veen en
Wolden, houtsnijgroep De Stobbe, IVN
Stadskanaal, JouwTV, kunstwerkplaats
De Pauw, Kanovereniging Stadskanaal

e.o., kantklosclub Lintkant, Lymevereni-
ging, Minimaland, Museumspoorlijn
S.T.A.R., muziekvereniging Crescendo,
Bijenvereniging afdeling Stadskanaal, de
Op-StapBus, Pagefestival, Philadelphia,
schaakverenging J.H. Kruit, Semspodi-
um, Onstwedder Gaarv’n, stichting De
Zijlen, stichting DWS Stadskanaal, Mu-
seum Philips, Peuterwerk, Voorleespro-
ject, Streekhistorisch Centrum, Vrijwilli-
gers Informatie Punt (VIP!), Stichting
Welstad, Welstad Activiteitencommissie,
biljartclub De Spont en Buurtwerk Sport.

Naast de gebruikelijke informatiekramen
zijn er de hele dag activiteiten waar je
als bezoeker actief aan kunt meedoen,
bijvoorbeeld bij het sport- en beweeg-

plein of met een workshop van kunst-
werkplaats De Pauw. Op muzikaal ge-
bied valt er ook veel te genieten. Zo
wordt het ochtendprogramma ingevuld
door streekomroep RTV1 – tevens live
uitzending – terwijl in de middag lokale
muziekverenigingen – Crescendo, Knoal-
ster Mix en De Noszélie Singers – een
optreden verzorgen. Het Leer en Doe
festival vindt plaats op het Raadhuis-
plein in Stadskanaal en duurt van 10.00
tot 16.00 uur. Voor meer informatie kan
men terecht bij het Vrijwilligers Informa-
tie Punt (VIP!) van Welstad, Gandhiplein
5 in Stadskanaal.    

Twee lotgenotengroepen (Niet Aangeboren Hersenletsel en
Parkin son) brachten onlangs een bezoek aan de tuin van Anna
en Tinus Scheltens aan de Zijdstukkerweg 7 in Stadskanaal. In
hun twee hectare grote tuin staat een diversiteit aan bloemen,

planten en bomen. De groepen werden gastvrij ontvangen met
koffie/ thee en wat lekkers. Daarna werd de tuin bezichtigd on-
der leiding van de bevlogen gastheer. 

Gezellig samen
eten (in de wijk) 
Samen genieten van het gezamen-
lijk eten. Belangstellenden kunnen
zich tot een week vooraf opgeven.

Woensdag 28 augustus
Onstwedde, De Bolster,
Boslaan 46
11.30 uur kosten 6,75 euro
Voor info en opgave: Milena Ol-
denziel 06-36010610

Op de andere locaties gaan de
maaltijden in augustus niet door!

Op donderdag 5 september organiseren Stichting Dorpsbelan-
gen Tange-Alteveer en Stichting Welstad een bijeenkomst voor
dorpsbewoners van Alteveer. Stichting Dorpsbelangen Tange-
Alteveer en Stichting Welstad willen graag met u kennismaken.

Bent u benieuwd wat er zoal speelt in uw dorp, heeft u wensen
of ideeën of ziet u kansen? Kom dan vooral langs, zodat wij
hierover in gesprek kunnen! We beginnen om 19.30 uur in De
Drijscheer in Alteveer.

Bijeenkomst dorpsbewoners Alteveer

Stadskanaal breed

Tapas in de moestuin

Op woensdagmiddag 17 juli was het genieten in
moestuin aan de Anjerstraat in Musselkanaal. Omdat
de buurtmoestuin in volle bloei staat, was het tijd
voor een feestje. Vrijwilligers Ina en Arnold hebben
samen met de medewerkers van Stichting Welstad en
het Work-Out Team buurtbewoners voorzien van ge-

zonde hapjes en drankjes. De buurtmoestuin kan nog
wel wat hulp gebruiken. Wilt u ook af en toe eens
meehelpen? Meld je dan bij de unit in de Anjerstraat
en vraag naar Ina. Met dank aan Gerrit’s fotografie
voor de mooie foto. 

Skatewedstrijd Amsterdam
Mijn naam is Joran Jesse Fleurke,
19 jaar oud en ik skate nu al 10 jaar.
Twee weken geleden deed ik 5 da-
gen lang mee aan een skatewed-
strijd in Amsterdam met verschil-
lende onderdelen. Je had Park Bat-
tles en Box Battles. Park Battles doe
je op grote obstakels, waarmee je
punten scoort door hoog door de
lucht te springen en draaien. Box
Battles gaat over techniek van
grinds op de grind box. Op dit on-
derdeel ben ik tweede geworden. Ik
mocht door naar de finales van de
professionals. Hier moest ik 1 tegen
1 skaten tegen een prof. Ik heb m’n
best gedaan, maar heb hem niet
verslagen! Maar ik ben wel elfde
geworden bij de profs en tweede bij
de amateurs! Mijn dag kon niet
meer stuk!

Bezoek aan siertuin Stonefarm

Nieuw seizoen begint met
Leer en Doe Festival

Ontdek je talent! 
Ben jij op zoek naar vrijwilligerswerk, maar weet je nog niet pre-
cies wat je wilt gaan doen? Dan is de (gratis) training ‘Ontdek je
Talent’ misschien wat voor jou. Samen met de andere deelnemers
ontdek je waar je goed in bent, wat je leuk vindt en wat belangrijk
voor je is. Natuurlijk krijg je voldoende informatie over de moge-
lijkheden van vrijwilligerswerk om een goede keuze te maken.
Deelnemers komen tijdens deze training vaak tot de ontdekking
dat ze meer kunnen dan verwacht en eventuele negatieve ervarin-
gen ombuigen naar iets positiefs. Elkaar helpen door er met elkaar
over te praten geeft een goed gevoel en zelfvertrouwen. De trai-

ning 'Ontdek je Talent' bestaat uit 4 à 5
bijeenkomsten en vindt plaats op de
maandagmiddag van 13.15 tot 15.15 uur.
De training vindt dit najaar twee keer
plaats: vanaf maandag 23 september bij
Stichting Welstad, Gandhiplein 5 in
Stadskanaal en vanaf maandag 4 no-
vember bij dienstencentrum De Bolster
in Onstwedde. 
Belangstelling? Stuur een
mail naar vip@welstad.nl, kom langs of
bel naar het VIP!: 0599-655001.

Spelweken Stadskanaal
Maandag 19 t/m vrijdag 23 augustus is het weer zo ver, de Spelweken gaan van start! Het beloofd een fantastische
week te worden met veel activiteiten voor alle jeugd in de gemeente Stadskanaal. De activiteiten vinden plaats in
heel gemeente Stadskanaal. In bijna in alle wijken zijn spelweken te vinden, sommige zelfstandig en sommige met
medewerking van Welstad.

Zit jij op de basisschool of heb jij dit jaar op de basisschool gezeten? Dan kan je meedoen met de spelweek! 
Hieronder vind je per wijk de contactinformatie waar je je kan opgeven:

Parkwijk: Bregje de Vlieger(b.devlieger@welstad.nl) 0630520057
Noord: Monique Engelage(m.engelage@welstad.nl) 0623477522
Maarsstee/Maarswold: Mathilde Rosing 0621960401

Angelina Poppema 0651310377
Cereswijk: Janny Eikens(j.eikens@welstad.nl) 0615071201
Musselkanaal: Jeroen van Renen(j.vanrenen@welstad.nl) 0636594836
Onstwedde: Annerie Spaans(annerieraveling@hotmail.com) 0621490030
Alteveer: Jakoba Breider(eddyjakoba@live.nl) 0651846180

Nieuw dit jaar!
Stichting Welstad organiseert op woensdag 21 augustus een speldag bij de Pageplas. Op
deze dag gaan we allerlei activiteiten doen, van bijvoorbeeld kanoën tot vlotten bouwen en
zandkastelen maken tot speurtocht lopen! Doe je mee met de spelweek en lijkt het je leuk
om mee te doen met deze speldag? Geef je dan nu op via: b.devlieger@welstad.nl. 

Alle informatie is grotendeels al verspreid via de spelweekladders. 

Twijfel niet te lang en geef je nu op! Tot op de spelweek!


