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Stadskanaal Breed

Onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) is een gratis dienstverlening. Het is uw wegwij-
zer in diverse wetgevingen zoals de Wmo, Wlz en de Participatiewet. Iedere inwoner van 
de gemeente Stadskanaal kan hier gebruik van maken. 

Wilt u meer weten over hoe u langer thuis kunt blijven wonen, welke hulp u kunt krijgen 
voor uw kind, op welke uitkering u recht heeft, of u wel de juiste hulp heeft of welke hulp 
u kunt krijgen wanneer het even niet alleen lukt? Kom dan naar de gratis informatiebij-
eenkomst op:
Maandag 24 oktober 10.00-11.30 uur in het Lint (W. Diemerplein 7) Musselkanaal of; 
Donderdag 27 oktober 19.30-21.00 uur in de Spont (Gandhiplein 3) Stadskanaal. 

U kunt zich opgeven tot 10 oktober via info@welstad.nl o.v.v. bijeenkomst OCO. 

In de aanmelding ontvangen wij graag waar uw interesse naar uitgaat:
• Hulp via de gemeente zoals; Wmo of jeugdvragen;
•  Hulp over inkomen zoals; bijstandsuitkering of uitkeringen via het UWV;
•  Hulp langdurige zorg zoals; langer thuis wonen en voorzieningen;
•  Hulp via thuiszorg zoals; verpleging en verzorging thuis

Geef naast uw contactgegevens aan naar welke bijeenkomst u komt en met hoeveel per-
sonen. 

Informatiebijeenkomst OCO Leer en Doe Festival groot succes!
Het is alweer bijna een week geleden, maar op zaterdag 3 september was er weer 
een Leer en Doe Festival. Zo’n 25 maatschappelijke organisaties en verenigingen 
met enthousiaste vrijwilligers presenteerden daar hun activiteiten voor het nieuwe 
seizoen. Ook werden er vrijwilligers en nieuwe deelnemers geworven. Daarnaast 
waren er de hele dag door optredens en demonstraties, zoals bijvoorbeeld de 
modeshow van Boetiek Armslag. RTV1 was de hele dag live aanwezig op de 
radio. Gertjan Kamst nodigde organisaties en verenigingen uit in zijn huiskamer 
om hen te interviewen. 

En als kers op de taart ging Museumspoorlijnen STAR ervandoor met de winst 
voor de leukste kraam. Al met al een succesvolle dag.

Wil je gezond gaan fietsen en tegelijker-
tijd gezellig onder de mensen zijn? Geef je 
dan op voor deze groepsfietstocht (maxi-
maal 30 deelnemers). Het landelijk project 
Doortrappen, waar Welstad bij aanhaakt is, 
organiseert deze fietstocht. De start is van-
af Hoveniersweg 5 (sportopslag) nabij het 
Pagedal om 13.30 uur en de tocht duurt tot 
16.30 uur. Naast de fietstocht kun je mee-

doen aan de fietsgymoefeningen die je 
mentaal en fysiek goed voorbereidt om te 
gaan en blijven fietsen.

Kijk voor meer info op www.doortrappen-
groningen.nl Voor meer informatie kunt 
u terecht bij Arnesto Ovaa, Buurtwerker 
Sport Welstad 06-36557701 of via mail 
a.ovaa@welstad.nl

Groepsfietstocht in Stadskanaal 
op woensdag 26 oktober
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Stoptober

In beeld

Burendag 2022  
in Musselkanaal  
en Maarswold
Corona maakte het een aantal 
jaren niet goed mogelijk, maar 

dit jaar was er gelukkig weer een 
spelweek in Cereswijk. 
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Onstwedde / Alteveer

Maarswold / Cereswijk

Musselkanaal 

Inloopspreekuur 

Agenda en Mededelingen

Stadskanaal heeft spreekuren op maan-
dag-, woensdag- en vrijdagochtend van 
9.00 tot 11.00 uur (locatie De Kwinne: 
jongerencentrum centrum Stadska-
naal). Op woensdag tot 12.00 uur zijn 
tevens Humanitas en GKB aanwezig.

Parkwijk heeft elke donderdag van 
14.00 tot 15.30 uur een open inloop in 
de Sevenhof, Burgemeester van Seven-
hovenstraat 47.

Cereswijk heeft spreekuur in de Stobbe 
(Ceresstraat 44, Stadskanaal) op don-
derdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.

Musselkanaal/Mussel heeft op donder-
dagochtend een inloopspreekuur van 

10.00 tot 11.00 uur (locatie MFA Lint, 
Willem Diemerstraat 7, Musselkanaal). 

Onstwedde heeft wekelijks op dinsdag-
ochtend het Inloophuus van 10.00 tot 
12.00 uur voor informatie en advies, 
maar ook voor een kop koffie en een 
praatje (locatie: de Bolster, Boslaan 46, 
Onstwedde).

Daarnaast zijn wij elke werkdag tussen 
9.00 en 17.00 uur telefonisch bereik-
baar via 0599-635999.  Tevens kunt u 
via info@welstad.nl uw vraag stellen. 
U ontvangt óf een mail retour, óf er 
wordt een telefonische afspraak met u 
gemaakt.

Dinsdag 11 oktober  
Stadskanaal, Maarsheerd, Maarsdreef 1
19.00 uur Alzheimercafé, Wet zorg en 
dwang. Voor info: 0599 – 63 59 99.

Woensdag 12 oktober  
Musselkanaal, Lint, Willem Diemer-
straat 7. 19.30 uur Autisme groep
Voor info: Jonathan van der Steege  
06-31670092.

Donderdag 13 oktober  
Stadskanaal, De Spont, Gandhiplein 3
14.30 uur Parkinson Café, Mondverzor-
ging bij Parkinson.
Voor info: 0599-63 59 99.

Donderdag 13 oktober  
Stadskanaal, Centraal Kantoor,  
Gandhiplein 5. 13.30 uur lotgenoten 
partner met dementie. En ik dan? 
Voor info: Welstad, tel. 0599-635999.

Donderdag 13 oktober  
Stobbe (MFA de Schakel) Ceresstraat 44
13.30 uur lotgenoten rouw en verlies
Voor info: Gea Timmer 06-15867319.

Donderdag 20 oktober  
Stadskanaal, De Spont, Gandhiplein 3
11.00 uur Lotgenoten NAH, kennisma-
king curling.
Voor opgave en  info: 0599-63 59 99.

Dinsdag 25 oktober  
Stadskanaal, theater Geert Teis, Geert 
Teisplein 2. 14.00 uur Ouderenmiddag, 
K twije uit Winschoten. Voor opgave 
en  info: Henk Schipper 06-25021472. 

Donderdag 27 oktober  
Stadskanaal, De Spont, Gandhiplein 3
14.30 uur Parkinson Café, Onafhanke-
lijke Client Ondersteuning.
Voor info: 0599-63 59 99.

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

Dinsdag 11 oktober  
Musselkanaal, De Stobbe, Ceresstraat 
44. 17.00 uur, kosten € 5,00 
Voor info en opgave: Janny Eikens,  
tel. 06-15071201 of j.eikens@welstad.nl.

Donderdag 13 oktober  
Stadskanaal, De Spont, Gandhiplein 3
11.30 uur kosten € 6,75
Voor info en opgave: Jochem van  
der Sluis, tel. 0599 - 65 20 50 of  
ih.dejager@welstad.nl

Woensdag 19 oktober  
Musselkanaal, Lint, Willem Diemer-
straat 7. 12.00 uur, kosten € 6,75
Voor info en opgave: Johan Haandrik-
man 06-36536764 of Ina van Oosten 
0599-617080

Woensdag 26 oktober  
Onstwedde, De Bolster, Boslaan 46
11.30 uur kosten € 6,75. Voor info en 
opgave: Jan Moorlag, tel. 06-36143374

Bent u inwoner van de gemeente Stadskanaal en heeft u vragen 
rond financiën, wonen, werk of relatie? Welstad biedt op vijf 
plekken in de gemeente een fysiek spreekuur aan voor advies, 
ondersteuning, meedenken en een luisterend oor.  

Rollator Wandeltocht
Op woensdag 5 oktober wordt er samen 
met Zorghuis Samen een Rollator Wandel-
tocht georganiseerd. De start is om 14.00 
uur en met maximaal 30 deelnemers wan-
delen we naar het bos waar een koffiestop 
gehouden wordt. Er is deze middag een 
gevarieerd programma met extra beweeg-
momenten en een verrassing.

Scootmobielcursus
Op dinsdag 18 oktober gaan we samen 
met Zorghuis Samen, VVN en Mobi-Care 
een Scootmobiel Cursus organiseren. Deze 
middag begint om 13.00 uur en duurt tot 
16.00 uur. We gaan uit van maximaal 15 

deelnemers. Er zijn 3 groepen van 5 deel-
nemers:

1.  Theorie over veilig gebruik in verkeer 
door VVN in theorielokaal 

2.  Vaardigheidsparcours op P- terrein en 
Controle Mobi-Care

3.  Proefronde maken in praktijk in Onst-
wedde

Aan het einde krijgen alle deelnemers een 
vaardigheidscertificaat. 

Opgave is mogelijk bij Zorghuis Samen via 
info@zorghuis-samen.nl of 0599-241539 
(op werkdagen tussen 13.00 en 14.00 uur).

Op 22 september om 9.00 uur start de 
boetseergroep in Lint onder begeleiding 
van Joke Evers, waar iedereen welkom is. 
Het lokaal is goed bereiken en met de lift 
kunt u naar de eerste etage. U kunt op 
een ontspannen wijze bezig zijn met klei. 
De gemaakte creaties worden onder be-
geleiding geglazuurd  en daarna worden 
ze gebakken in een oven. Op de donder-

dag kunt u van 10.00 tot 11.00 uur ko-
men kijken. De 10 creatieve ochtenden 
kosten 60 euro waarbij alle gebruikte 
materialen en het bakken van uw boet-
seercreatie inbegrepen is. U bepaalt zelf 
wat u maakt.  Joke Evers geeft de bege-
leiding en voor informatie kunt u bellen 
met 06-41193368.

Wilt u graag leren schilderen, ook al heeft u geen en-
kele ervaring hierin? Dan kunt u meedoen met de schil-
dercursus in buurthuis de Stobbe. De docent neemt u 
mee op reis en laat u ervaren hoe rijk de wereld van 
schilderen en kunst is. U kunt kennis en ervaring op-
doen met de veelheid van benaderingen en technie-
ken. U zult hierdoor uw smaak voor kunst verder ont-
wikkelen en ontdekken welke manier van schilderen u 
interessant vindt en bij u past. 

Iedereen in de groep kan op zijn/haar niveau werken. 
De cursus start in oktober. Er is nog ruimte voor meer 
cursisten. U kunt zich aanmelden bij Janny Eikens via 
06-15071201

Donderdag 15 september is de Weggeef-
kast feestelijk geopend in De Bolster aan 
de Boslaan 46 in Onstwedde. 
Wat is een weggeefkast? Arnesto Ovaa van 
Welstad vertelt: ,,Een weggeefkast (ook 
wel genoemd: doorgeefkast, ruilkast…) is 
een open kast waar je anoniem bruikbare 
spullen (voedingsmiddelen) gratis in kan 
achterlaten en uit kan halen. Deze weg-
geefkast is voor iedereen bedoeld.’’ 

Er was ook een prijsvraag uitgezet voor 
een nieuwe naam van de kast. Deze naam 
is nog niet bekend. Voor meer info kunt u 
terecht bij Arnesto Ovaa via 06-36557701 of 
a.ovaa@welstad.nl

Beweegmaand Oktober in Onstwedde

Boetseercursus 

Schildercursus in de Stobbe

Opening Weggeefkast


