Welstad in de wijken
Welstad is er voor mensen die vragen hebben over Opvoeden en Ontwikkelen, Wonen, Zorg en Welzijn én voor
mensen die willen meedoen in de samenleving. Gewoon, vertrouwd en dichtbij!
Meer dan 400 vrijwilligers helpen ons mee en betekenen daarmee iets voor een ander in Stadskanaal.
We gaan er op af als we merken dat mensen niet meer kunnen meekomen. We helpen uitzoeken wat mensen
zelf kunnen doen en wat nodig is om een stap verder te komen. Met onze deskundigheid kunnen we net dat
duwtje in de rug geven dat u helpt de draad weer op te pakken, alleen of met anderen samen in een groep.
Welstad staat middenin de samenleving en werkt samen met andere organisaties in Stadskanaal. Zo helpen we
onnodig dubbel werk voorkomen. We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen.
Dat is mooi werk, waar we trots op zijn!

Vanaf 2016 werken we in 3 teams met ieder hun eigen contactpersonen

Wijken

Buurtmaatschappelijk werkers
Ø Voor individuele vragen en zorgen van persoonlijke aard

Ter Maarsen &
Cereswijk

Lysbeth Douma
Rita Harmanni
Jerremy Groenendal
Jolien Woltjer (Jeugd)
Irene Wilkens (gezinscoach)
Jonathan van der Steege

06-52693769
06-30988780
06-53972632
06-10043249
06-52665198
06-31670092

ldouma@welstad.nl
rharmanni@welstad.nl
jgroenendal@welstad.nl
jwoltjer@welstad.nl
iwilkens@welstad.nl
jvandersteege@welstad.nl

Parkwijk & Stadskanaal
Noord & Nautiluswijken

Hilda Lasker
Trea van Groningen
Inge Bruinsma (gezinscoach)
Ton de Ridder

06-38166601
06-53971489
06-83806190
06-31670081

hlasker@welstad.nl
tvgroningen@welstad.nl
ibruinsma@welstad.nl
tderidder@welstad.nl

Onstwedde & Alteveer
& Mussel &
Musselkanaal

Tessel Vermeer (MLG)
Ellen Lettinga
Angela Kluter (Jeugd)
Bonita Venema
Gea Timmer

06-13031454
06-53974736
06-15957527
06-31670012
06-15867319

elettinga@welstad.nl
tvermeer@welstad.nl
a.kluter@welstad.nl
bvenema@welstad.nl
g.timmer@welstad.nl

Wijken

Buurtwerkers
Ø Voor vragen over meedoen aan activiteiten en initiatieven in de buurt

Ter Maarsen &
Cereswijk

Mischa Geurink (MLG)
Catharina Vens
Ilse Hilde de Jager
Janny Eikens
Jojanneke Meijer

06-46202045
06-15649129
06-36537602
06-15071201
06-36559303

mgeurink@welstad.nl
cvens@welstad.nl
ihdejager@welstad.nl
jeikens@welstad.nl
j.meijer@welstad.nl

Parkwijk &
Stadskanaal Noord
& Nautiluswijken

Annelies Hulsman (MLG)
Reiny van der Giezen
Jaap Boer
Angelique Cairo (Jeugd)
Jolien van der Belt (Jeugd)
Kirsten Stronks (Cultuur)
Ruben Molina (jeugd)

06-11902891
06-29199762
06-46247264
06-23964813
06-21513669
06-11958840
06-10043239

a.hulsman@welstad.nl
rvandergiezen@welstad.nl
jboer@welstad.nl
a.cairo@welstad.nl
jvdbelt@welstad.nl
kstronks@welstad.nl
rmolina@welstad.nl

Onstwedde &
Alteveer & Mussel
& Musselkanaal

Jacqueline Haarmans
Lucie Doornbos
Dennis Dörfel

06-55987412
06-36550329
06-53943179

jhaarmans@welstad.nl
ldoornbos@welstad.nl
d.dorfel@welstad.nl

Wijken

Buurtwerkers Sport
Ø Voor vragen over bewegen & gezondheid

Ter Maarsen &
Cereswijk
Parkwijk & Stadskanaal
Noord & Nautiluswijken

Arjo Karperien

06-21899519

a.karperien@welstad.nl

Marleen Berg
Frank Hettinga
Monique Engelage

06-83806198
06-36557701
06-23477522

mberg@welstad.nl
f.hettinga@welstad.nl
m.engelage@welstad.nl

Onstwedde & Alteveer
& Mussel &
Musselkanaal

Irma van Erp
Jeroen van Renen
Mariët ten Wolde

06-40761871
06-36594836
06-57884252

ivanerp@welstad.nl
jvanrenen@welstad.nl
m.tenwolde@welstad.nl

Woont u niet in een van deze wijken en heeft u toch vragen over ondersteuning of meedoen?
Dan kunt u bellen met de contactpersoon in de wijk die het beste aansluit of met het algemene Welstad
nummer 0599-635999.
U kunt ons ook vinden op www.welstad.nl of u kunt natuurlijk even langskomen bij onze locaties. We denken
graag met u mee!

