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Stadskanaal Breed

Grootste vrijwilligersactie van Nederland.
Doe je mee? Nieuwe datum: 28 & 29 mei 2021

Facebookgroep dementie

Ter Maarsen en Cereswijk

De periode dat we weinig mogen en 
weinig mensen zien duurt nu al erg 
lang. Veel mensen zitten veel alleen en 

of even iemand zien? Tijdens de inloop 
in buurtcentrum Maarswold kan dit. 
De inloop is elke maandagmiddag van 

dat begint erg zwaar te worden. Hebt 
u behoefte aan een babbeltje, een luis-
terend oor, wilt u er gewoon even uit 

13.00 tot 15.00 uur en vrij toegankelijk 
voor iedereen!

---->>

Vervoer coronavaccinatie voor ouderen en kwetsbaren

Vrijwilligersavond afgelast 

11-Stratentocht gaat van start

Vrijwilligers

Op zoek naar gastorganisaties voor Impacter

Ouderen krijgen binnenkort een op-
roep of zijn al opgeroepen voor vac-
cinatie. Ze moeten zich hiervoor op 
afspraak melden bij de priklocaties in 
Assen, Emmen of Groningen. 
Voor sommige mensen is het vervoer 

De vrijwilligersavond zal dit jaar niet 
doorgaan zoals normaal gesproken. In 
verband met de coronamaatregelen is 
het niet mogelijk om dit op een veilige 
manier te organiseren. We hopen dat 

Lijkt het jullie leuk om mee te doen 
aan een toffe wandeling voor jong en 
oud? Vanaf woensdag 3 maart kunnen 
jullie op onze website (www.welstad.
nl/11stratentocht) verschillende wan-
delroutes vinden, uitgezet in verschil-
lende wijken in de gemeente Stadska-
naal. Elke route bestaat uit 11 straten 
en in elke straat op die route is een 
poster te vinden met daarop een letter 

 We zoeken ook mensen met een eigen 
auto die zich in willen zetten om deze 
ouderen naar de priklocatie te brengen 
en weer naar huis te vervoeren. U ont-
vangt een vergoeding van de oudere à 
€ 0,30  per kilometer van het huis van 
de oudere naar de priklocaties en te-
rug. Vrijwilligers die willen meehelpen 

Het kabinet heeft het actieprogramma 
Impacter ontwikkeld vanuit de gedach-
te dat een sterke samenleving jonge-
ren de ruimte biedt om zich in te zet-
ten voor een ander om zo hun eigen 
talenten te ontdekken en te ontwikke-
len. In zogenaamde proeftuinen expe-
rimenteren meer dan 38 organisaties 
in Nederland met het organiseren en 
uitvoeren van deze maatschappelijke 
diensttijd.

Zelfontplooiing en gelijkwaardigheid 
staan centraal bij Impacter. We willen 
samen met jongeren (tussen de 14 en 
27 jaar) hun passies en talenten ont-
dekken. Vervolgens gaan we met ze 
op zoek naar een gastorganisatie die 
perfect bij hen aansluit, een plek waar 
ze kunnen groeien. Organisaties krij-

van en naar zo’n priklocatie een pro-
bleem. Mocht het uzelf niet lukken om 
hiervoor vervoer te regelen, meldt u 
zich dan bij Stichting Welstad via 0599-
635999 of info@welstad.nl.

we de vrijwilligersavond later dit jaar 
nog kunnen combineren met het Leer 
en Doe Festival in september. Zodra 
hierover meer bekend is, zullen we dat 
natuurlijk te zijner tijd laten weten. 

en een spion. De spion is voor de kinde-
ren om te zoeken, voor de volwassenen 
vormen de letters samen een woord. 
Als de hele route gelopen is, zijn er 
11 letters en door te puzzelen vormen 
deze een woord. Dit woord kan tot 
21 maart ingezonden worden via in-
fo@welstad.nl, met vermelding van je 
naam en telefoonnummer. Onder de 
inzenders verloten wij een leuk prijsje!

met het vaccinatievervoer, kunnen zich 
bij Stichting Welstad melden via 0599-
635999 of info@welstad.nl.

Ook andere organisaties die zich hier-
mee (willen) bezig houden, kunnen 
zich melden. Samen kunnen we meer!

gen daarom niet zomaar een nieuwe 
vrijwilliger, maar jongeren die intrin-
siek gemotiveerd zijn. De coaches zijn 
het gehele proces betrokken, dus ook 
na plaatsing bieden ze ondersteuning. 
Aan een Impactertraject en de coa-
ching zijn geen kosten verbonden.

Ben je onderdeel van een organisatie 
of ken je een organisatie die een ge-
motiveerde jongere een vrijwilligers-
plek wil bieden? Neem dan contact op 
met Florin Riem Vis (06-82969113). Zij 
zal de gastorganisaties begeleiden in 
het proces van Impacter. 

Ben je tussen de 14 en 27 jaar en wil je 
graag Impact maken? Neem dan con-
tact op met jongerenwerker Dianne 
Visser (06-82131453). 

Inloop in buurtcentrum Maarswold  

Onstwedde / Alteveer / Musselkanaal / Mussel

Gezamenlijke maaltijd Alteveer
Als het niet op de gewone manier kan, dan maar bezorgen!
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Afscheid
Hilda Lasker
Op 18 februari nam Hilda Lasker, Buurtmaatschappelijk Werker, 
afscheid van Welstad. Op ludieke wijze werd ze langs diverse 
oude werkplekken gereden om daar op gepaste afstand diverse 
oud-collega’s te ontmoeten. Daarnaast nam ze via ZOOM digi-
taal afscheid van diverse ketenpartners en (oud-)collega’s. Hilda is 
ooit als stagiaire bij het Maatschappelijk Werk van Welstad bin-
nen gekomen en gaat na 28 jaar met welverdiend pensioen. We 
gaan haar missen!

Wijziging inloopspreekuur De Bolster

Schaatsen voor iedereen 

Vanaf dinsdag 2 maart wordt het in-
loopspreekuur van Welstad in de Bol-
ster  onderdeel van ’t Inloophuus, dit 
in samenwerking met de bibliotheek 
en Humanitas. Het inloopspreekuur zal 

De Buurtwerker Sport in Onstwedde 
en Alteveer heeft in oktober contact 
gelegd met de gezamenlijke kerken in 
beide plaatsen en met de ijsverenigin-
gen Wisch en De Toekomst. 

De ijsverenigingen wilden graag mee-
werken aan het meedoen van ieder-
een, waarvoor zij abonnementen ter 
beschikking hebben gesteld. Ook met 
de Voedselbank Zuid Oost Groningen 
hebben vrijwilligers van de kerk contact 
gelegd, om te kijken of daar interesse 
was voor schaatsen bij de bewoners 
die daar gebruik van maken. Zodoen-
de waren ze op tijd om overgebleven 
schaatsen (34 paar) op te halen en deze 
cadeau te doen aan mensen die daar-
voor in aanmerking komen.

Veel dank aan ijsvereniging Wisch en 
Schoenmakerij Drenth in Onstwedde, 
die hebben gezorgd dat alle schaatsen 
geslepen en startklaar waren. Tien paar 
schaatsen waren zo uitgegeven aan 
mensen van de Voedselbank en de rest 
van de schaatsen zijn aangeboden aan 

plaatsvinden op dinsdagochtend van 
10.00 tot 12.00 uur. Het inloopspreek-
uur Buurtmaatschappelijk Werk op 
maandagochtend van 10.00 tot 11.00 
uur komt hiermee te vervallen.  

Stichting Present. Ook die zijn goed te-
recht gekomen.


