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Agenda & mededelingen In Beeld

Ter Maarsen en Cereswijk

BCM, Zorggroep Meander, locatie Heggerank en A-Horst, KBO-
afdeling Musselkanaal en Stichting Welstad presenteren op
donderdag 3 oktober van 14.00 tot 16.00 uur gezamenlijk de
ouderenmiddag in de feesttent op het Willem Diemerplein in
Musselkanaal met het duo Wim & Miranda. Met hun uitgebrei-
de repertoire zetten ze iedere feesttent op zijn kop! Voor
groepsreserveringen kunt u contact opnemen met Karin Orsel:
06-10039621 of k.orsel@welstad.nl. De entree is gratis. Koffie
en koek wordt ter beschikking gesteld door de Handelsvereni-
ging Musselkanaal.

Op Burendag willen wij zoveel mogelijk buren met elkaar in
contact brengen. Waarom? Omdat buurten leuker, socialer en
veiliger worden als buren elkaar ontmoeten en zich samen in-
zetten voor de buurt. In het kader van Burendag wordt er dit
jaar in Musselkanaal ‘Tapas in de moestuin’ georganiseerd!
De vorige editie was supergezellig, dus kom vooral weer én

neem uw buren mee. Iedereen is welkom. De hapjes worden
gemaakt van verse groente uit de buurtmoestuin. Opgave is
niet nodig. 
Vrijdag 27 september van 14.00 tot 16.00 uur in buurtmoes-
tuin Levendig Musselkanaal (Anjerstraat). Voor info: Jeroen
van Renen (06-36594836) of Karin Orsel (06-10039621)

Elke 1e vrijdag van de maand organiseren vrijwilligers van
buurtcentrum Noordstee in Stadskanaal Noord een ontmoe-
tingsochtend. De ochtend begint altijd met een kopje koffie en
even gezellig bijkletsen. Daarna is het tijd voor verschillende ac-
tiviteiten zoals een gezelschapsspelletje, handwerken, kaarten,
sjoelen en biljarten. Met soms  een extra activiteit zoals bingo
of oudhollandse spelletjes. De ontmoetingsochtend wordt afge-
sloten met een eenvoudige lunch. De komende ontmoetings-
ochtenden zijn op vrijdag 4 oktober, 1 november en 6 decem-
ber 2019, aanvang 9.30 uur. De eigen bijdrage is één euro per
persoon. 
Vindt u het lastig om alleen te gaan of heeft u andere vragen
over de ontmoetingsochtend? Neem dan contact op met Hen-
nie Tent, telefoon 06-33167365. 

Stadskanaal breed

Direct na de zomervakantie is de nieuwe MFA
in Cereswijk in gebruik genomen, met daarin
OBS de Badde, de peuterspeelzaal en het
buurthuis onder 1 dak. Op vrijdag 27 septem-
ber is de officiële opening en wordt de naam
van de MFA bekend gemaakt. Van 12.00 tot
14.00 uur is iedereen welkom die dit moment
bij wil wonen. Op zaterdag 28 september is er
een wijkfeest in de MFA, georganiseerd door
Vereniging Bewonersbelangen Cereswijk en de
Buurhuisraad van het buurthuis. Dit om te
vieren dat deze ontmoetingsplek voor de bewo-
ners is gerealiseerd. Van 14.00 tot 21.00 uur is
iedereen welkom. Het gebouw is te bezichtigen
en er zijn activiteiten voor de kinderen, mu-
ziek en presentaties van de activiteiten van
het buurthuis

Officiële opening en feestelijke dag
in MFA Cereswijk

Dag van de Mantelzorg
Op 12 en 14 november is er vanuit Welstad aandacht
voor alle Mantelzorgers van Stadskanaal. Welstad orga-
niseert op verschillende locaties in  Musselkanaal, Alte-
veer en in Stadskanaal een  dagdeel waarvoor alle man-
telzorgers worden uitgenodigd. Zij kunnen onder het ge-
not van een kop koffie en soep en een broodje genieten
van een leuk programma. Elke deelnemer krijgt daar-
naast een kleine attentie.

12 november van  10.00 tot 12.00 uur  in MFA Lint, 
W. Diemerstraat 7 te Musselkanaal

14 november van 10.00 tot 12.00 uur 
in de Drijscheer, Keiweg 1 te Alteveer

14 november van 16.00 uur tot 18.00 uur in MFA Noordstee, 
Berkenstraat 2b te Stadskanaal

In verband met de catering verzoeken we u vriendelijk even te
laten weten op welke locatie u van plan bent te komen. U kunt
zich hiervoor opgeven vóór 1 november via 0599-635999 of per
mail info@welstad.nl onder vermelding van uw naam en de lo-
catie.

Mantelzorgers zijn vrij in het kiezen van de locatie waar ze
graag heen gaan. Ze zijn niet gebonden aan de plaats waar ze
wonen. Kent u nog mantelzorgers in uw omgeving die nog niet
zijn aangemeld, geef ze op en neem ze mee. De nieuwe man-
telzorger dient zich voor 1 december aan te melden voor de
waardering. Dat kan ook op de Dag van de Mantelzorg.
Wij hopen u te mogen ontvangen op de dag van de mantel-
zorg!

Thuisbezorging mantelzorgwaardering
De waardering wordt dit jaar in de maand december per post
verzonden.

Aanmelden mantelzorger voor 2020
Per 1 januari 2020 kunt u zich opnieuw aanmelden als mantel-
zorger. Het aanmeldformulier vindt u op de website
www.welstad.nl/mantelzorg onderaan de pagina staat een aan-
meldformulier. 
Hebt u hulp nodig bij het opnieuw aanmelden, neem dan in
2020 contact op met ons via telefoonnummer 0599-63599 of bij
de balie Centraal kantoor, Gandhiplein 5 te Stadskanaal.

Provinciale
Vrijwilligersprijs
Welke Groninger vrijwilligersorganisatie verdient 3.000
euro? Zet jouw favoriete organisatie extra in het zonne-
tje en meld deze aan voor de Provinciale Vrijwilligers-
prijs Groningen. Wie weet wint jouw favoriete organisa-

tie 3.000 euro!

Je kan organisaties
aanmelden voor de
volgende catego-
rieën: 
Zorg: de vrijwilligers
van deze organisaties
ondersteunen zieken,

mensen met een beperking, ouderen of mantelzorgers in zorg-
instellingen of bij mensen thuis.
Jeugd: in deze categorie gaat het om de inzet van jonge vrijwil-
ligers, namelijk 25 jaar of jonger. Het soort vrijwilligerswerk kan
op vele terreinen plaatsvinden.
Leefbaarheid: binnen deze organisaties zetten vrijwilligers zich
in om een positieve bijdrage te leveren aan het wonen, werken
en leven in wijken en dorpen.
Sport: de vrijwilligers van deze sportorganisaties leveren op
een eigenwijze of bijzondere manier een bijdrage aan hun club.

Aanmelden vóór 1 oktober op www.provinciegroningen.nl

In aanmerking komen organisaties die:
- actief zijn in de provincie Groningen
- passen binnen één van bovenstaande categorieën
- een voorbeeld zijn voor andere organisaties
- of vernieuwend zijn
- of een bijzondere prestatie geleverd hebben

Gratis training voor vrijwilligers over
omgaan met agressief gedrag
Als vrijwilliger kun je te maken hebben krijgen met grensover-
schrijdend en agressief gedrag. Het kan zijn dat mensen kritiek
hebben op de situatie of op jou als vrijwilliger. Mensen kunnen
hierdoor geïrriteerd raken en boos of zelfs woedend worden.
Je kunt hierbij te maken krijgen met moeilijke situaties of situ-
aties die je als bedreigend ervaart. Meer kennis en tips over
grensoverschrijdend en agressief gedrag kunnen je helpen in
het omgaan met deze lastige situaties.  
Het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP!) Stadskanaal biedt vrijwil-
ligers een gratis training aan over omgaan met agressie. Deze
training vindt plaats op donderdag 7 november om 9.30 uur in
Buurtcentrum Noordstee, Berkenstraat 2b in Stadskanaal. Aan-
melden kan via de website www.vitaalvrij willigerswerk.nl

Start steungroep
voor rouwverwerking
Bij voldoende deelnemers is het de bedoeling om in het
najaar van 2019 opnieuw te starten met een gespreks-
groep voor mensen die hun partner hebben verloren. De
afgelopen jaren zijn ook groepen van start gegaan. Ge-
durende een periode van oktober tot en met maart ko-
men de groepsleden bij elkaar in de gespreksgroep.

Het verlies van een partner kan moeilijk te verwerken zijn. Men-
sen hebben soms behoefte aan ondersteuning maar vinden die
niet altijd of onvoldoende in hun eigen omgeving. Onderlinge
herkenning in een groep kan helpen bij het verwerken van ver-
lies en om de zin van het leven weer terug te vinden. Aanmel-
dingen van zowel mannen als vrouwen , zijn welkom tot 1 ok-
tober. Er volgt een kennismakingsgesprek met de twee vrijwilli-
ge begeleiders. Zij zijn ervaringsdeskundig wat betreft het ver-
lies van hun partner en ook wat betreft het begeleiden van deze
groepen. 

Voor meer informatie en opgave: Steunpunt Mantelzorg, Gea
Timmer: 0599-635999 of via mantelzorg@welstad.nl . In het
kennismakingsgesprek gaan de gesprekleiders  samen met u
na  of de groep iets voor u is. Er zijn geen kosten verbonden
aan deelname, u betaalt  alleen voor koffie of thee. 

Gratis ouderenmiddag
in feesttent (3 oktober)

Burendag Musselkanaal (27 september) 

Dinsdag 8 oktober
Stadskanaal, Maarsheerd, 
Maarsdreef 1
19.00 uur Alzheimercafé, 
Dagbesteding
Voor info: 0599 – 63 59 99

Donderdag 10 oktober
Stadskanaal, De Spont, 
Gandhiplein 3
14.00 uur En ik dan? Partner met de-
mentie
Voor info: Lucie Doornbos, tel. 06 -
36550329 of  ldoornbos@welstad.nl

Donderdag 10 oktober 
Stadskanaal, De Spont, 
Gandhiplein 3
14.30 uur Parkinson Café, fysiothera-
peuten Mantinghcentrum

Voor info: 0599-63 59 99  

Donderdag 17 oktober
Stadskanaal, De Spont, 
Gandhiplein 3
11.00 uur Lotgenoten NAH, CVA-ver-
pleegkundige komt langs 
Voor opgave en info: 0599-63 59 99 

Dinsdag 22 oktober
Stadskanaal, Geert Teisp, 
Geert Teisplein 2
14.00 uur AAC, muziek Variant
Voor info: 0599 – 75 07 57

Donderdag 24 oktober
Stadskanaal, De Spont, 
Gandhiplein 3
14.30 uur Parkinson Café, Koninklijke
Visio Voor info: 0599-63 59 99  

Op 10 september vond de fietsclinic voor 65-plussers plaats in MFA Lint. Een klein
groepje mensen was aanwezig om meer te leren over het veilig voortbewegen in het
verkeer op bijvoorbeeld een elektrische fiets. Daarna hebben ze leuke praktijkoefenin-
getjes op het plein gedaan. Een leuke en nuttige ochtend!

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

Woensdag 2 oktober Mussel, De Binding, Musselweg 48
11.30 uur kosten 6,75 euro.
Voor info en opgave: Milena Oldenziel 06-36010610

Vrijdag 4 oktober Stadskanaal, Wijklokaal aan de Margrietlaan
17.00 uur kosten 5 euro voor volwassenen en 2,50 euro kinderen t/m 12 jaar. 
Voor info en opgave: Bregje de Vlieger 06 30520057 

Dinsdag 8 oktober Musselkanaal, De Stobbe, Akkerweg 2
17.00 uur, kosten 4,50 euro. 
Voor info en opgave: Janny Eikens, tel. 06-15071201 of jeikens@welstad.nl

Woensdag 9 oktober Alteveer, De Drijscheer, Keiweg 3
11.30 uur kosten 6,75 euro.
Voor info en opgave: Milena Oldenziel 06-36010610

Donderdag 10 oktober Stadskanaal, De Spont, Gandhiplein 3
11.30 uur kosten 6,75 euro.
Voor info en opgave: 
Jochem van der Sluis 0599-65 20 50 of ihdejager@welstad.nl

Woensdag 16 oktober Musselkanaal, Lint, Willem Diemerstraat 7
12.00 uur, kosten 6,75 euro.
Voor info en opgave: 
Johan Haandrikman 06-36536764 of Ina van Oosten 0599-617080

Woensdag 23 oktober Onstwedde, De Bolster, Boslaan 46
11.30 uur kosten 6,75 euro
Voor info en opgave: Milena Oldenziel 06-36010610

Fietsclinic Musselkanaal 

Noord en Parkwijk
Ontmoetingsochtend
buurtcentrum Noordstee

De afgelopen drie weken hebben op drie locaties in Stadska-
naal-Noord wijkbijeenkomsten plaatsgevonden: in buurthuis ’t
Lange End, de Kapschuur en bij Museumspoorlijn STAR. De
bijeenkomsten werden georganiseerd door de wijkraad samen
met Welstad en hadden als doel met bewoners in gesprek te
gaan over onderwerpen die leven in de buurt. Insteek daarbij:
wat kan de buurt daarbij ook zelf betekenen, vooral als het gaat
om sociale thema’s als eenzaamheid, armoede, laaggeletterd-
heid en de zorg voor kwetsbare medebewoners. Behalve infor-
matief waren de bijeenkomsten ook zeker gezellig, vooral bij
het spelen van de ‘Ken je wijk’-quiz.     

Wijkbijeenkomsten
Noord: informatief
en gezellig!

Bingo in De Spont
Op zaterdag 26 oktober start in De Spont, Gandhiplein 3 in
Stadskanaal een bingomiddag. U bent van harte welkom om
13.30 uur voor een gezellige middag met leuke prijsjes. De bin-
go wordt elke vierde zaterdag van de maand gehouden. Voor
meer informatie kunt u terecht bij mevrouw Koster 
via 0599-616515.


