
Kom langs bij 't Inloophuus
met vragen over opgroeien en opvoeden, gezondheid, eenzaamheid,

relaties, financiën of vrijwilligerswerk
Hulp bij beter lezen, schrijven, rekenen

Hulp om te werken met een telefoon, computer of het internet
Lezen of invullen van (ingewikkelde) formulieren

Aanvragen van vergoedingen
Een probleem in het dorp waar je/u woont

Juridische of overheidszaken
Klussen in en om het huis 

't Inloophuus
Alteveer

 
't Inloophuus is een fysieke plek, waar je elke 2de en 4de donderdag

van de maand van 15.00 - 17.00 uur terecht kan met al je vragen, voor
informatie & advies, of gewoon voor een bakje koffie en een praatje. 

De Drijscheer, Keiweg 1, Alteveer
Kom langstijdens deopening op 26

januari voor een
kop koffie en wat

lekkers!



't Inloophuus Alteveer
Bezoekadres: Keiweg 1, 9661 TV Alteveer

Centraal kantoor Welstad
Gandhiplein 5, 9501 DB Stadskanaal
Postbus 50, 9460 AB Gieten
t (0599) 635 999
 

Stichting Present Zuidoost Groningen
Stichting Present Zuidoost Groningen slaat een burg tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die
daarmee geholpen kunnen worden. De vrijwilligers van Present ondersteunen mensen met onvoldoende financiële
middelen, netwerk en/of gezondheid om het werk zelf uit te voeren. Denk aan eenmalige projecten zoals het
opknappen van tuinen, helpen bij verhuizen, schilderen, schoonmaken en opruimen. Present werkt daarbij samen
met maatschappelijke organisaties. Soms organiseert Present samen met vrijwilligers ook sociale activiteiten.
 

Humanitas
Humanitas helpt je je financiën en administratie op orde te brengen en te houden. Blijf dus niet rondtobben, als je
door welke reden ook het overzicht bent kwijtgeraakt. Heb je vragen over financiële regelingen vanuit de Gemeente
Stadskanaal of vragen over schuldhulpverlening? Dan helpen onze vrijwilligers je op weg. Behoefte aan vriendschap,
iemand om thuis mee te praten? Wil je nieuwe mensen leren kennen? Of steun bij de verwerking van een
ingrijpende gebeurtenis? Onze vrijwilligers zijn er voor iedereen die z’n gedachten, ervaringen en verhalen met
iemand wil delen. 

Welstad 
Welstad organiseert en biedt sociaal werk met als doel samen met de inwoners gezonde en leefbare wijken en
dorpen te realiseren in de gemeente Stadskanaal. Als je een vraag hebt die bijvoorbeeld gaat over opgroeien en
opvoeden, gezondheid, eenzaamheid, echtscheiding of financiën, waar je zelf of met behulp van vrienden of familie
niet uit komt of heb je een idee voor het dorp waar je woont, ondervindt je problemen in het dorp waar je woont en
wil je op zoek naar een oplossing, ben je op zoek naar vrijwilligerswerk óf wil je aansluiten bij een van onze leuke
activiteiten, dan kun je bij ons terecht. 

Voor meer informatie:
 

www.welstad.nl 
info@welstad.nl

Ruilwinkel Alteveer
In september 2016 heeft de Ruilwinkel zijn deuren geopend in de voormalige basisschool 't Zonnedal. Er zijn 2
klaslokalen ingericht als winkel waar men allerlei huishoudelijke spulletjes, woonaccessoires, glaswerk of speelgoed
en kleding kan vinden.  Het is ook mogelijk om tegen een kleine vergoeding een kopje koffie/thee bij ons te drinken.
De winkel is voor iedereen toegankelijk! 

De Drijscheer
Ben je jarig, ga je met pensioen, een herdenking, een gezellige nieuwjaarsborrel, wil je gewoon een groot feest
organiseren of willen jullie trouwen, vergaderen, cursussen? Voor iedere bijeenkomst ben je bij de Drijscheer op het
juiste adres. We hebben ruimte tot 150 personen in de GROTE ZAAL.  In overleg kunnen we nog groter denken. Je
hebt dan een groot toneel, een beamer, een geluidsinstalatie tot je beschikking, we kunnen zelfs de schuifpui open
zetten om lekker te BBQ-en, bij regen zetten we daar gewoon een partytent neer.  Een buffet, een diner, er zijn heel
veel mogelijkheden! De zaal mag jezelf versieren, we kunnen daarin ook meedenken.

 


