
Donderdag 6 juni  
Stadskanaal, De Spont,
Gandhiplein 3
14.30 uur Parkinson Café, film
Voor info: 0599-63 59 99

Dinsdag 11 juni  
Stadskanaal, Maarsheerd
Maarsdreef 1
19.00 uur Alzheimercafé, Notaris
Bergman, wat kun je (nog)
regelen bij dementie?
Voor info: 0599 – 63 59 99

Donderdag 13 juni  
Stadskanaal, De Spont, 
Gandhiplein 3
14.00 uur En ik dan? 
Partner met dementie

Voor info: Lucie Doornbos, tel.
0636550329 of  ldoornbos@welstad.nl

Donderdag 20 juni  
Stadskanaal, De Spont, 
Gandhiplein 3
10.00 uur Lotgenoten NAH, 
Ervaringen inzetten
voor toekomstige patiënten
Voor opgave en info: 0599-63 59 99 

Donderdag 20 juni  
Stadskanaal, Stonefarm, 
Zijdstukkerweg 7
14.30 uur Parkinson Café, 
Bezoek Siertuin Stonefarm
Voor info: 0599-63 59 99 graag opge-
ven voor 13 juni via 
parkinsoncafe@welstad.nl
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Agenda & mededelingen In Beeld

Ter Maarsen en Cereswijk

Noord en Parkwijk

(G)oud Gezond Musselkanaal 
Op donderdag 23 mei werd de tweede
(G)oud Gezond dag georganiseerd, ditmaal
in Musselkanaal. Na de goed verzorgde lun-
ch met soep, broodjes, fruit en drinken
startte de eerste lezing van Notaris Berg-
man over het levenstestament. Na de pauze
was het de beurt aan de buurtwerkers sport

en Healthy Aging Network Noord Neder-
land om uitleg te geven over positieve ge-
zondheid en werden een aantal oefeningen
gedaan. Al met al een hele informatieve
middag. Op dinsdag 24 september wordt
deze middag nog eens herhaald in De Bol-
ster in Onstwedde.   

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

Woensdag 5 juni  
Mussel, De Binding, Musselweg 48
11.30 uur kosten 6,75 euro
Voor info en opgave: Milena Oldenziel 06-36010610

Vrijdag 7 juni  
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: 0599-63 59 99

Dinsdag 11 juni  
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 12 juni  
Alteveer, De Drijscheer, Keiweg 3
11.30 uur kosten 6,75 euro
Voor info en opgave: Milena Oldenziel 06-36010610

Woensdag 19 juni  
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 26 juni  
Onstwedde, De Bolster, Boslaan 46
11.30 uur kosten 6,75 euro
Voor info en opgave: Milena Oldenziel 06-36010610

Wijkbijeenkomsten in Stadskanaal-Noord
Wijkraad Stadskanaal-Noord en Stich-
ting Welstad werken gezamenlijk aan
de leefbaarheid van de wijk, zodat elke
inwoner met plezier in Noord woont
en deelneemt aan de samenleving.
Dat doen we aan de hand van allerlei
projecten, diensten en activiteiten. We
vinden het belangrijk om daarbij de
bewoners en organisaties die werk-
zaam zijn in de wijk te betrekken; niet
alleen bij de uitvoering, maar ook bij
de keuzes en voorbereiding. 
Om die reden houden we regelmatig
wijkbijeenkomsten om de stand van
de wijk met bewoners te bespreken.
Na de zomer, in september, houden
we weer een drietal bijeenkomsten
om gezamenlijk invulling te geven aan
zaken die belangrijk zijn voor de leef-
baarheid van de wijk. Het duurt nog
even, maar noteert u alvast in uw
agenda: 
woensdagavond 11 september bij de
Kapschuur

woensdagavond 18 september bij
Museumspoorlijn S.T.A.R.

woensdagavond 25 september bij
buurthuis ’t Lange End

Stadskanaal breed

Vakantiespelweek Stadskanaal-Noord 
In de laatste week van de zomervakantie
(van 19 tot en met 23 augustus) is het
weer zover: de Vakantiespelweek! Het
belooft een fantastische week te worden
met veel activiteiten voor de jeugd. De
activiteiten vinden plaats bij MFA Noord-
stee, buurthuis ’t Lange End en Bad

Noord.
Zit jij op school in Noord of heb jij afge-
lopen jaar in Noord op school gezeten?
Geef je dan snel op voor de spelweek
Noord/’t Lange End via f.hettinga@wel-
stad.nl. Informatie ontvang je vervolgens
via de mail en we zullen nog een spel-

weekladder verspreiden.
Naast veel deelnemers zijn wij ook op
zoek naar helpende handen. Dus lijkt het
je leuk om samen met ons de spelweek
te organiseren? Wacht dan niet en geef
je snel op. Alle hulp is welkom!

Onstwedde/Alteveer/Musselkanaal/Mussel

Vrijwilligersetentje Onstwedde en Alteveer

Start steungroep rouwverwerking
In het najaar van 2019 zal (bij voldoende
aanmeldingen) opnieuw de gespreks-
groep starten voor mensen die hun part-
ner hebben verloren. Gedurende de pe-
riode van oktober tot en met maart ko-
men de groepsleden bij elkaar in de ge-
spreksgroep. Het verlies van een partner
kan moeilijk te verwerken zijn. Mensen
hebben soms behoefte aan ondersteu-
ning maar vinden die niet altijd of onvol-

doende, in hun eigen omgeving. Onder-
linge herkenning in een groep kan hel-
pen bij het verwerken van verlies en om
de zin van het leven weer terug te vin-
den. Aanmeldingen van zowel mannen
als vrouwen zijn welkom tot 1 oktober. Er
volgt een kennismakingsgesprek met de
twee vrijwillige begeleiders. Zij zijn erva-
ringsdeskundig wat betreft het verlies
van hun partner en ook wat betreft het

begeleiden van deze groepen. 
Voor meer informatie en opgave kunt u
contact opnemen met Gea Timmer van
Welstad (0599-635999 of g.timmer@wel-
stad.nl). In het kennismakingsgesprek
gaan de gesprekleiders samen met u on-
derzoeken of de groep iets voor u is. Er
zijn geen kosten verbonden aan deelna-
me, u betaalt alleen voor koffie of thee. 

Langer veilig thuis wonen. Daarover kunt u op 3, 4, en 5 juni gratis advies krijgen in Stads-
kanaal. Brandweer Groningen opent daar een tijdelijke pop-up store samen met Noorder-
poort, Zorggroep Meander, Stichting Welstad, gemeente Stadskanaal en Vegro. Of het nu
gaat om alarmering, snelle signalering bij brand of praktische hulp bij het opstaan uit een
stoel, u ziet het allemaal in buurtcentrum Maarswold.
Langer zelfstandig thuis wonen is een groot goed, maar het aantal 65-plussers dat na een
val op de spoedeisende hulp belandt, is in tien jaar met 40% gestegen. En wist u dat de
meeste woningbranden met dodelijke afloop plaatsvinden bij senioren? In de pop-up store
gaan we graag met senioren en de mensen in hun omgeving in gesprek over alle mogelijk-
heden om langer veilig thuis te blijven wonen. 

Gratis toegang
Senioren, hun familie, mantelzorgers en zorgprofessionals zijn tussen 10.00 en 15.30 uur
welkom. De pop-up store zit bij de zorgthuislocatie in buurtcentrum Maarswold aan de

Utrechtselaan 138 in
Stadskanaal. De toegang
is gratis.

Mantelzorgercafé
Op 3 juni organiseert
Welstad bovendien van
9.30 tot 11.30 uur het
Mantelzorgercafé. Het
café is dé plek waar fa-
milie en mantelzorgers
elkaar ontmoeten. Ook
deze activiteit vindt
plaats bij de zorgthuislo-
catie in buurtcentrum
Maarswold aan de
Utrechtselaan 138 in
Stadskanaal. 

Al ruim vijf jaar is Ina Prummel vrijwilli-
ger bij de Kidsclub in MFA Lint in Mus-
selkanaal. Met veel plezier organiseert zij
iedere woensdag een gezellige en leuke
activiteit voor kinderen van 4 tot en met
12 jaar. De groep wordt steeds groter,
daarom zoekt de Kidsclub een extra vrij-

williger. De activiteiten zijn van 14.00 tot
15.30 uur. Deze zijn gratis, tenzij anders
vermeld. De kids krijgen altijd wat drin-
ken en wat fruit. 
Lijkt je het leuk om Ina te helpen met het
voorbereiden van de activiteiten en sa-
men de Kidsclub te draaien? Vind je het

leuk om met kinderen te werken? Meld
je dan als nieuwe vrijwilliger! Je kunt
contact opnemen met Jeroen van Renen
(j.vanrenen@welstad.nl of 06-36594836)
van Stichting Welstad.  

De vrijwilligers van het Alzheimer Café zijn
onlangs gewaardeerd met een uitstapje
naar het Hunebedcentrum in Borger. Na
de koffie werd buiten het Oertijdpark, de
expositieruimte en het grootste hunebed
van Nederland bezocht. Na de lunch werd
een film gedraaid en het Hunebedcentrum
bekeken. De vrijwilligers zijn elke tweede
dinsdagavond van de maand actief bij het
Alzheimer Café op de locatie Maarsheerd.
Wilt u ook eens het Alzheimer Café bezoe-
ken, dan ben u van harte welkom op dins-
dagavond 11 juni bij de lezing over juridi-
sche zaken rondom dementie door notaris
Bep Bergman. Inloop is mogelijk vanaf
19.00 uur, de lezing start om 19.30 uur. Op
de foto van links naar rechts Dirk Claassen,
Wilma Twickler, Catharina Vens en Tineke
Hidding. Op de foto ontbreekt wegens
ziekte Hermien Schmitz.

Uitstapje vrijwilligers Alzheimer Café

Zingen in
Maarswold
Het buurtcentrum in Maarswold
probeert voor alle bewoners van
de wijk activiteiten te organiseren.
En zijn al veel activiteiten, maar al-
le ideeën van bewoners zijn wel-
kom. Er wordt dan samen met de
bedenker bekeken hoe de activiteit
kan worden gerealiseerd.

Zo ook het idee van een bewoon-
ster die graag een gezellige mid-
dag wilde organiseren. Gezellig-
heid is voor haar samen zingen.
Zingen is leuk, gezellig en goed
voor het gemoed.
Daardoor is er op woensdag 5 juni
van 14.00 tot 15.30 uur een middag
om samen te zingen. Om dit te be-
geleiden zijn Hanneke en Bert ge-
vraagd. Zij spelen accordeon en gi-
taar. Er worden Nederlandse lied-
jes gezongen.
Iedereen is welkom om te komen.
De entree is gratis en er is ook een
hapje. De drankjes zijn wel voor ei-
gen rekening. Het adres van het
buurtcentrum is Utrechtselaan 138

Woont u in Maarswold en hebt u
ook een leuk idee? Dan kunt u dit
aangeven via buurtcentrummaars-
wold@gmail.com of u kunt bellen
met 06-15071201.

Langer thuis wonen, 
hoe doe je dat veilig?

Donderdag 25 april was het de hoogste tijd om on-
ze vrijwilligers in Onstwedde en Alteveer eens
goed in het zonnetje te zetten. Wat zijn zij belang-
rijk geweest het afgelopen jaar! We hebben een
heerlijke maaltijd georganiseerd in Dorpshuis de
Drijscheer in Alteveer.
Rond half 6 verzamelden zich de eerste vrijwilli-
gers. Tijdens het eten was het goed om elkaar te
ontmoeten en elkaar beter te leren kennen. Nel
Kruit, directrice van Stichting Welstad, was ook
aanwezig en zij nam het woord om alle vrijwilli-
gers te bedanken. Ook nam ze van de gelegenheid
gebruik om het team van Welstad in Onstwedde
en Alteveer voor te stellen. 
Het team bestaat uit Christiaan Bal (teamleider),
Gea Timmer (buurtmaatschappelijk werk), Milena
Oldenziel (buurtwerker), Rien Jansen (buurtwerker-
sport) en Dennis Jager(stagiaire). Vrijwilligers nog-
maals bedankt voor jullie inzet en ook in de toe-
komst hopen we weer op jullie te kunnen rekenen!
Wil je ook iets betekenen als vrijwilliger? Meld je
dan bij Welstad.

Kidsclub Lint zoekt extra vrijwilliger 


