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IN DE GEMEENTE VEENDAM

Ans Grimbergen Rob Kah

IEDEREEN DOET MEE! 
Het is fijn wonen, werken en leven in de gemeente Veendam. Daar zijn wethouder Ans 
Grimbergen en deBasis Veendam directeur Rob Kah het over eens. Maar het leven is niet 
altijd voor iedereen even makkelijk. Mensen zijn bang om hun baan te verliezen, voelen 
zich soms alleen, zijn onzeker of vinden het lastig om contact te leggen. Soms kun je 
wel wat hulp gebruiken. Hulp bijvoorbeeld op het gebied van je gezin, opvoeding, werk, 
schulden, administratie of gezondheid. Waar kun je dan terecht?

DEBASIS VEENDAM
Wethouder Ans Grimbergen: “Het is belangrijk 
dat iedereen mee kan doen en de zorg en onder-
steuning dichtbij, makkelijk vindbaar en vrij 
toegankelijk aanwezig is. Ook wanneer het door 
omstandigheden (tijdelijk) tegen zit is er hulp 
dichtbij aanwezig. Sinds januari 2022 zijn alle 
vormen van ondersteuning en begeleiding binnen 
de Wmo samengevoegd bij deBasis Veendam. Dit 
is een samenwerking tussen Compaen en Cosis en 
diverse andere partijen, zoals Coöperatie Dichtbij. 

Inwoners die hulp nodig hebben of vragen hebben 
kunnen terecht bij deBasis Veendam. Je kunt direct 
contact opnemen met deBasis want een indicatie 
van de gemeente is niet meer nodig. Tevens is 
hiervoor geen eigen bijdrage verschuldigd.”

Rob Kah: “Mensen kunnen bijvoorbeeld terecht 
met vragen over zaken als zorg, welzijn, onder-
wijs, financiën, gezondheidszorg, opvoeding en 
werk. Hulp moet makkelijk beschikbaar zijn voor 
inwoners als ze dat nodig hebben. We willen 

dicht bij de inwoners zijn. We organiseren onder-
steuning dan ook steeds vaker dichtbij, in de 
buurt of wijk. Maar we werken ook nauw samen 
met andere professionals en schakelen deze in 
als de situatie daar om vraagt.”

ER IS VEEL MOGELIJK
“Er is heel veel mogelijk in onze mooie gemeente. 
We hopen dat de inwoners van de gemeente 
Veendam na het lezen van deze krant weten waar 
je hulp kunt vinden, wanneer je er zelf (even) niet 
uitkomt. En ook wat je voor een ander kan doen. 
Hoe je samen een fijne omgeving kunt realiseren 
waarin iedereen mee kan doen en we naar elkaar 
omkijken. Voor jezelf, je gezin, jouw buurt en 
jouw wijk!” aldus Ans Grimbergen.

Ans Grimbergen, wethouder gemeente Veendam
Rob Kah, directeur deBasis Veendam ■

Deze krant online lezen?
Kijk op www.themanieuws.nl! Deze 
online versie van de krant maakt het 
mogelijk de berichten via social media 
te delen en linkt u door naar interes-
sante websites. Ga direct naar de 
uitgave door de QR-code te scannen.
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De cliëntenraad is een platform voor het 
bespreken van signalen van cliënten over de 

kwaliteit van de dienstverlening. Signalen van jou 
dus!

WAT DOET EEN CLIËNTENRAAD?
De cliëntenraad vertegenwoordigt de gemeen-
schappelijke belangen van de cliënten van 
deBasis Veendam. De raad is onafhankelijk. Zij 
adviseert het management over de kwaliteit van 

de dienstverlening, gevraagd en ongevraagd. 
De cliëntenraad behandelt geen individuele 
klachten, maar heeft wel de taak om wensen en 
klachten te signaleren en deze bij het manage-
ment bespreekbaar te maken.

LAAT JE STEM HOREN!
Wat vind je van de dienstverlening van deBasis 
Veendam? Laat het ons weten! Wij zijn altijd 
benieuwd naar jouw mening! Je kunt contact 

opnemen via het algemene telefoonnummer 
van: (0598) 698 114 (vragen naar cliëntenraad). 

Een e-mail sturen kan natuurlijk ook:  
info@debasisveendam.nl onder vermelding  
van cliëntenraad. ■

WAARVOOR KUN 
JE BIJ DEBASIS 

VEENDAM 
TERECHT?

Zit je even niet goed in je vel? Of in 
een situatie waar je wel wat hulp bij 
kunt gebruiken? Familie, vrienden of 
buurtbewoners kunnen vaak helpen, 
maar soms kun je of wil je iets liever met 
iemand anders bespreken. Woon je in 
de gemeente Veendam? Dan is deBasis 
Veendam er voor jou! 

Je kunt terecht bij de medewerkers van deBasis 
Veendam met vragen over bijvoorbeeld:

■ Sociale contacten/eenzaamheid
■ Relatie/echtscheiding
■ Opgroeien en opvoeden
■ Geldzaken
■ Gezond ouder worden
■ Onafhankelijke cliëntondersteuning
■ Dagbesteding
■ Leuke activiteiten
■  Vragen over verbetering van jouw  

woonomgeving

Samen met jou zoeken we naar een oplossing, 
zodat je uiteindelijk weer zelfstandig verder 
kunt, eventueel met hulp van mensen uit jouw 
eigen netwerk. Daarnaast organiseren we in 
jouw buurt leuke activiteiten waar je naar toe 
kunt gaan. Een luisterend oor, een goed gesprek, 
gezellig een kop koffie drinken, samen wandelen. 
We zijn er voor jou! ■

AANDACHT VOOR JOUW BELANG

EEN NIEUWE NAAM OP 
EEN VERTROUWDE PLEK

Welzijnsorganisatie deBasis Veendam (een samenwerking tussen Compaen en Cosis) is er voor alle mensen uit de gemeente Veendam. 
We werken wijk- en buurtgericht aan het bevorderen van welzijn, door een plezierige, veilige en gezonde leefomgeving voor zowel jong 
als oud. Voor de cliënten van deBasis Veendam is er vanuit beide organisaties een cliëntenraad actief.

Net als voorheen kun je bij deBasis Veendam 
terecht met vragen over o.a. geld, relaties, 

sociale contacten, een passende invulling van de 
dag, leuke activiteiten en een gezonde levens-
stijl. 

MEER INFORMATIE?
Wil je meer weten? Kijk eens op onze nieuwe 
website: www.debasisveendam.nl en volg ons op 
facebook: www.facebook.com/debasisveendam. 
Uiteraard kun je ook contact met ons opnemen. 
Bel (0598) – 698 114 of mail naar
info@debasisveendam.nl. ■

Sinds januari 2022 zijn alle vormen van ondersteuning en begeleiding binnen de Wmo 
samengevoegd bij deBasis Veendam. Dit is een samenwerking tussen Compaen en Cosis 
en diverse andere partijen, zoals Coöperatie Dichtbij. Een nieuwe naam, maar we staan 
nog steeds voor je klaar!
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NOORDWEST OP Z’N BEST
In en rondom Vredenrustlaan, de Topstraat en 
de Minervastaat loopt het project ‘Noordwest 
op z’n best’. Om er voor te zorgen dat het nu en 
voor in de toekomst fijn wonen is. In Noordwest 
worden allerlei dingen georganiseerd: in de 
buurthuiskamer en in de buurt! 

De buurthuiskamer is aan de Vredenrustlaan 78. Hier 
kun je als bewoner terecht met heel veel vragen.

ACTIVITEITEN IN NOORDWEST
Koffie met M&M 
In de buurthuiskamer staat de koffie klaar voor bewoners 
uit de wijk.
Wanneer: iedere woensdag van 9.30 - 11.30 uur.

Formulierenteam/Maatschappelijk werk
Voor hulp bij toeslagen, kwijtscheldingen, formulieren en 
vragen over welzijn.
Wanneer: iedere dinsdag van 9.00 - 12.00 uur.

Humanitas, basisadministratie
Voor hulp bij geldzaken en administratie.
Wanneer: woensdag van 13.00 - 15. 00 uur in de oneven 
weken.

Commissie huurzaken
Voor vragen over huren en wonen.
Wanneer: 1e en 3e dinsdag v/d maand van 15.00 - 17.00 uur.

Babygoed
Uitleen/weggeefpunt voor babyspullen, zwangerschaps- 
kleding en speelgoed.
Wanneer: iedere donderdagmiddag van 13.00 - 15.00 uur.

Boekenuitleen
Gratis boeken lenen, in samenwerking met de bibliotheek.

Zwerfboeken
Voor kinderboeken uit de kast van Summerfun.

Buurtteam/wijkronde
Wanneer: dinsdag, even weken, 15.00 – 17.00 uur

Inloop Acantus
Voor vragen over huren, wonen en leefbaarheid.
Wanneer: 2e & 4e maandag v/d maand van 15.00 – 16.30 uur.

Energie bespaarcoach
Voor vragen over woning energiebesparende maatregelen.
Wanneer: maandag, wekelijks van 09.00 – 15.00 uur.

Noordwest op z’n best is een samenwerking met deBasis 
Veendam, wooncorporatie Acantus, commissie huurzaken, 
Rwlp en de gemeente Veendam.  ■

MEER INFORMATIE
Wil je weten wat jij voor jouw wijk kan doen of wil je meer informatie over wat er 
allemaal in jouw wijk wordt georganiseerd? Neem contact op met Rudi Spitzen via 
r.spitzen@deBasisveendam.nl of (06) 128 144 23. 

BUURTHUIS HET 
SCHEEPSKWARTIER

Het buurthuis Het Scheepskwartier aan de Barkstraat 14 doet veel leuke 
dingen. Samen met de inwoners werken we aan een mooi en gezellig buurthuis 
in de wijk. Met allerlei leuke activiteiten! 

KOFFIEOCHTEND
Wil je even gezellig kletsen? Mensen beter leren kennen of gezellig een spelletje 
doen? Iedere maandagochtend tussen 09.30 - 11.30 uur staat de koffie voor je klaar! 

Buurthuis Het Scheepskwartier, Barkstraat 14, 9642 LG Veendam.

REPAIR CAFÉ
Heb je iets te repareren zoals een klein huishoudelijk apparaat, een kledingstuk, kleine 
meubels of speelgoed? Samen met een vrijwilliger gaan we kijken of reparatie mogelijk is. 
Want weggooien is zonde! 
Wanneer:  Iedere eerste dinsdag van de maand 
Tijd:  13.30 – 15.30 uur
Locatie: Buurthuis Het Scheepskwartier, Barkstraat 14

Let op: Dinsdag 5 juli is het laatste Repair Café voor de zomerstop. Vanaf dinsdag 
6 September 2022 is het Repair Café er weer iedere eerste dinsdag van de maand. 
Aanmelden is niet nodig, koffie staat klaar! Wil je meer informatie? Neem dan contact op 
met Petra Bralds via (06) – 131 118 21 of mail naar info@debasisveendam.nl.

OPKNAPPEN HET SCHEEPSKWARTIER
Met elkaar een gezellige dag en tegelij-
kertijd het buurthuis helpen. Samen met 
vrijwilligers van deBasis Veendam, De 
Buurtschuur en wijkbewoners willen we 
Het Scheepskwartier gaan opknappen. 
Gezelligheid staat voorop! Doe je mee? 
Geef je op via het aanmeldformulier in het 
buurthuis of stuur een WhatsApp-berichtje 
naar Michael Deuring op nummer  
(06) 109 721 86. ■

ERVARINGSVERHAAL VRIJWILLIGER MARIANNE 

OP DE KOFFIE BIJ MARIANNE
HOE BEN JE BETROKKEN GERAAKT BIJ 
NOORDWEST OP Z’N BEST? 
“In 2002 ben ik verhuisd van Den Bosch 
naar de Topstraat in Veendam. Toen ik 
hier kwam wonen ben ik vrijwilligerswerk 
gaan doen. Ik heb al van alles gedaan, maar 
vond het wel erg leuk om mee te helpen 
in de buurt waar ikzelf woon, Veendam 
Noordwest. Vorig jaar werd ik gevraagd 
om te helpen bij het uitdelen en inzamelen 
van enquêtes. Zo ben ik betrokken geraakt 
bij Noordwest op z’n best. Inmiddels ben ik 
heel actief bij de buurthuiskamer en orga-
niseer ik elke week een koffieochtend met 
M&M (Marelva & Marianne).“ 

KOFFIEOCHTEND MET M&M? 
“Toen ik begin dit jaar voor het eerst de 
huiskamer in kwam dacht ik, hier gaan we 
een gezellige huiskamer van maken. Dat 
hebben we gedaan, we hebben een gezel-
lige zithoek gemaakt, schilderijtjes en foto’s 
opgehangen. Het is nu echt een huiskamer 
geworden. Er worden allerlei activiteiten 
aangeboden, door verschillende organisa-
ties. Maar gewoon langs komen voor een 

praatje was in de coronatijd lastig. Daarom 
zijn Marelva en ik begonnen met een 
inloop koffieochtend met M&M (Marelva & 
Marianne). Elke woensdag tussen 9.30 uur 
en 11.30 uur staat de koffie klaar. Heb jij een 
leuk idee of wil je gewoon even kletsen? 
Kom dan ook een keer een bakkie doen bij 
M&M in de buurthuiskamer.” 

EN WAT STAAT ER NOG MEER TE 
GEBEUREN? 
“Er zijn veel leuke ideeën. Maar het mooiste 
vind ik, dat die ideeën van bewoners zelf 
komen. Vorig jaar bij het ophalen van de 
enquêtes, raakten we aan de praat met 
een paar bewoners. Zij kwamen met goede 
ideeën. Dat vind ik 
leuk, ideeën vanuit 
de buurt voor de 
buurt. Dat maakt 
het voor mij extra 
leuk, dat ik daarbij 
kan helpen. En zo 
komt er nog veel 
meer, dat weet ik 
zeker!” ■
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Welzijn op Recept is een methode die goed 
ingezet kan worden om mensen verder 

te helpen. Niet door slechts naar medicijnen 
of andere medische behandelingen te wijzen, 
maar juist door te kijken welke oorzaken achter 
de klachten liggen. Waarom slaapt iemand bij-
voorbeeld slecht? Waarom wordt iemand steeds 
geplaagd door hoofdpijn? Speelt er misschien 
eenzaamheid, loopt de relatie niet lekker, zijn er 
geldzorgen of dreigt iemand zijn baan te verlie-
zen? 

WELZIJN OP RECEPT IN VEENDAM
Welzijn op Recept is nieuw in Veendam. Het is een 
samenwerking tussen huisarts Henk Veentjer en
deBasis Veendam (voorheen Compaen). In plaats 
van het uitschrijven van een recept voor medicij-
nen, kan de huisarts een recept uitschrijven voor 
welzijn. Heeft de patiënt behoefte aan verande-
ring en wil hij zich weer prettig in z’n vel voelen? 
Dan zijn pillen niet de meest logische oplossing! 
De patiënt wordt in zo’n geval doorverwezen naar 
een welzijnscoach van deBasis Veendam. ■

Welzijn is goed in je vel zitten, ontspannen zijn, de dingen kunnen doen die je graag wilt 
doen. Vaak lukt dat, maar soms zit het even tegen. De huisarts of verpleegkundige kan 
advies en medicatie geven, maar soms is dat niet nodig. 

WELZIJN OP RECEPT

Het Netwerk Dementie Veendam organiseert een inloopspreekuur bij De Breinbieb in de  
Bibliotheek Veendam. Dit spreekuur is op de laatste donderdag van de maand tussen 14:00 
en 15:00 uur.

Dementie heeft een grote impact op het 
leven. Voor de persoon met dementie 
zelf maar zeker ook voor de mensen die 
dichtbij deze persoon staan. Praten met 
lotgenoten helpt!

Zorg je langdurig en meerdere uren per 
week voor een partner, ouder, kind, vriend 
of familielid? Dan ben je mantelzorger. 
Het geven van mantelzorg is iets 
vanzelfsprekends, het overkomt je en je 
doet het gewoon. Veel mensen zijn zich er 
niet bewust van dat ze mantelzorger zijn 
en dat ze ondersteuning kunnen krijgen. 
Ze combineren werk, sociaal leven en 
mantelzorg zonder problemen. 

Het Alzheimer Café is een 
ontmoetingsplaats waar mensen met 
dementie, hun partners, familieleden 
en andere belangstellenden elkaar in 
een ongedwongen en gemoedelijke 
sfeer kunnen ontmoeten en ervaringen 
kunnen uitwisselen. De doelstelling van 
het Alzheimer Café is voorlichting geven 
over dementie en de gevolgen ervan 
bespreekbaar maken.

Voel je je soms alleen? Wil je graag iets 
te doen hebben overdag? Zoek je sociale 
contacten? Wil je weer iets doen op het 
gebied van werken/ leren of daginvulling 
om zo actief in het leven te staan?

INLOOPSPREEKUUR VOOR INFORMATIE 
OVER GEHEUGENPROBLEMEN

LOTGENOTENGROEP

MANTELZORG ALZHEIMERCAFÉ

DAGBESTEDING

Tijdens het inloopspreekuur is een mantel- 
zorgondersteuner en een casemanager 

dementie aanwezig aan wie je jouw vragen kunt 
stellen. Denk bijvoorbeeld aan vragen over thuis-
zorg, dagactiviteiten, hulp van een vrijwilliger of 
persoonsalarmering.

MEER INFORMATIE?
Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem 
contact op met Sjeni Mustafa tel. 0598-698114 | 
s.mustafa@debasisveendam.nl ■

Op de 1e maandag van de maand organiseert 
Steunpunt mantelzorg van deBasis Veendam 

in samenwerking met TSN-Thuiszorg en Biblionet 
een ontmoetingsbijeenkomst voor mantelzor-
gers die zorgen voor een naaste met een vorm 
van dementie. De Invulling van de bijeenkomsten 
bepalen de mantelzorgers zelf. 

KOM JIJ OOK? 
Wanneer: 1e maandag van de maand 
Waar:    Bibliotheek Veendam, 

Museumplein 5 
Hoe laat: 14.00 – 15:00 uur
Kosten:  Gratis

MEER INFORMATIE
Wil je meer informatie over de ontmoetingsbij-
eenkomsten of over mantelzorg in het algemeen? 
Neem dan contact op met Sjeni Mustafa, deBasis 
Veendam, tel. (0598) 698 114. ■

Toch kunnen de 
zorgtaken leiden tot 

stress en vermoeidheid. 
Herken je dit? Dan is 
het goed te weten dat 
je bij deBasis Veendam 
terecht kunt. Samen 
kijken we hoe je de zorg 
vol kunt houden en ook 
tijd voor jezelf houdt. 

deBasis Veendam kan je helpen met: 
■  respijtzorg: een vrijwilliger neemt jouw zorg-

taken tijdelijk over zodat je even op adem kan 
komen

■  themabijeenkomsten over onderwerpen die 
interessant zijn voor mantelzorgers

■  ontspanningsactiviteiten zoals uitstapjes voor 
jonge mantelzorgers, een nieuwjaarsreceptie, 
cabaretvoorstelling, lezing, festivalbezoek of 
een lunchbijeenkomst voor mantelzorgers

■  inloopspreekuur mantelzorg, waar je terecht 
kunt met al jouw vragen

INFORMATIE
Wil je meer informatie? Bel (0598) – 698 114  
of mail naar info@debasisveendam.nl. Je kunt 
natuurlijk ook kijken op onze website:  
www.debasisveendam.nl/mantelzorgers. ■

Iedere keer staat er een 
onderwerp centraal. 

Er wordt een inleiding 
gehouden door een 
deskundige en een 
speciaal uitgenodigde 
gast. In de pauze is er 
gelegenheid om bij te 
praten. Vervolgens is er 
tijd om vragen te stellen 
en met elkaar in gesprek 
te gaan.

In het Alzheimer Café kun je leren van elkaars 
ervaringen en profiteren van de aanwezige kennis 
en kunde. Als je een bezoek aan het Alzheimer 
Café wilt brengen, kun je gewoon langs komen en 
kijken hoe het in zijn werk gaat. Je hoeft je niet aan 
of af te melden!

WANNEER
Het Alzheimer Café Veendam wordt elke derde 
woensdag van de maand gehouden in de 
Breehorn, Boven Westerdiep 86 in Veendam. Het 
programma begint om 19.30 uur en duurt tot 21.30 
uur, vanaf 19.00 uur ben je van harte welkom. Voor 
informatie kunt je contact opnemen met Sjeni 
Mustafa, telefoon (0598) 698 114 of per  
mail info@debasisveendam.nl. ■

DE BUURTSCHUUR
Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? 
Ben je iemand die graag de handen uit de 
mouwen steekt of liever een kopje koffie 
komt drinken? Wil je creatief bezig zijn of 
ben je altijd in voor een klus? Dan ben je 
van harte welkom in De Buurtschuur! 

De Buurtschuur bestaat uit vier onderdelen:

1) DE KLUSSENDIENST
Zit je met een klus die je zelf niet kunt klaren? 
Omdat je bijvoorbeeld niet de kennis en vaar-
digheden hebt, beperkte financiële middelen of 
weinig tot geen netwerk hebt? Samen met jou 
proberen we de klus te klaren.

2) CREATIEF CAFÉ
Heb je zin om creatief bezig te zijn? Iedere dins-
dagmiddag is er het Creatief café, waar iedere 
maand een andere activiteit of techniek aangebo-
den wordt.

3) REPAIR CAFÉ
Heb je iets te repareren zoals een klein huishou-
delijk apparaat, een kledingstuk, kleine meubels 
of speelgoed? Samen met een vrijwilliger gaan we 
kijken of reparatie mogelijk is. Want weggooien is 
zonde!

4) DE INLOOP
Een ontmoetingsplek waar mensen welkom zijn 
voor bijvoorbeeld een kopje koffie of thee, een 
praatje, het lezen van de krant of om een spelle-
tje te doen. Ook worden er af en toe activiteiten 
georganiseerd. 

Nieuwsgierig? Neem contact op met  
De Buurtschuur, mail naar  
info@debuurtschuurveendam.nl,  
bel met (06) 298 193 19 of kijk op de website:  
www.debuurtschuurveendam.nl.

WELZIJN OP 
RECEPT WERKT

 
Dat Welzijn op Recept werkt laat het 
verhaal van Fred zien. Al jaren heeft 
Fred last van de Ziekte van Bechterew. 
Dit is een ziekte waarbij de gewrichten 
van het bekken en de wervelkolom 
gaan ontsteken. Hierdoor ontstaat 
pijn en stijfheid in de rug en andere 
gewrichten. Mede als gevolg van een 
burn-out, kreeg Fred problemen met 
zijn gehoor. Hij kreeg last van oorsuizen 
en overgevoeligheid voor ‘normale’ 
geluiden. Klachten die versterkt 
worden door de Ziekte van Bechterew. 
Met alle coronabeperkingen daar 
ook nog eens bij, kwam Fred in een 
negatieve spiraal terecht. 

Fred: “Ik voelde me 
niet prettig. Ik zat 
thuis en kwam er 
niet meer uit. Mijn 
wereldje werd heel 
klein. Door mijn ziekte 
en weinig beweging 
werd alles stijf en 

pijnlijk. Ik wilde graag weer aan de slag met 
meer bewegen en weer onder de mensen 
komen. Ik miste dat echt… Tijdens een 
afspraak met mijn huisarts Henk Veentjer, 
hebben we hier over gesproken. Hij schreef 
mij Welzijn op Recept voor en bracht mij in 
contact met Janine van deBasis Veendam.”

In het eerste gesprek met Janine praatten 
ze over wat Fred allemaal deed voordat 
hij zich minder goed voelde. Wat hij écht 
leuk vond om te doen. Fred deed van alles: 
zwemmen, volleyballen en diverse spor-
tieve dingen met een groep lotgenoten: 
de Bechterew groep. Fred wilde graag van 
alles weer oppakken. Maar wist niet goed 
waar hij moest beginnen. 

“Samen met Janine praatten we over wat 
ik allemaal nog wél kan en wat ik graag zou 
willen doen. Zij gaf aan dat ik niet teveel 
tegelijkertijd moest willen. Ik moest stap 
voor stap weer dingen oppakken. We 
bespraken verschillende mogelijkheden. Ik 
koos voor een plek waar ze niet alleen bege-
leiding bij het bewegen aanbieden maar ook 
begeleiding bij gezonde voeding.”

Fred gaat aan de slag. Ook brengt Janine 
hem in contact met een tennisclub waar 
meer mensen met fysieke beperkingen ten-
nissen. Maar ook hier geldt: soms is voor-
uitgang twee stappen vooruit en weer één 
stap terug. Dan is er de storm waardoor 
dingen niet doorgaan, dan krijgt hij griep 
waar hij maar langzaam van herstelt. 

Fred: “En dan heb ik echt even een schop 
onder m’n kont nodig om weer de draad op 
te pakken. Janine helpt mij ook daarmee. 
Wat ‘welzijn op recept’ mij heeft gebracht? 
De stok achter de deur en de sociale con-
tacten waar ik zo’n behoefte aan had!” 

Iedereen heeft z’n talenten en z’n mogelijkheden! 
En iedereen moet de kans krijgen om die moge-

lijkheden te benutten en te ontwikkelen. Samen 
met jou kijken we wat voor jou passend kan zijn. 
Ook mensen met een verstandelijke beperking of 
psychische problemen kunnen bij deBasis Veendam 
terecht voor een passende invulling van de dag.

WIL JE MEER INFORMATIE OF ONZE HULP? 
Bel (0598) 698 114 of mail naar  
info@debasisveendam.nl. ■

ACTIVITEITEN 
OM AAN MEE 
TE DOEN
MAANDAG 

MAALTIJDKRING 
Om de week 10.00 - 13.00 uur
Kosten: € 3,50 
Meedoen/info: Marelva (06) - 829 087 08

KOERSBAL 
14.00 – 16.00 uur
Kosten: € 2,- per maand 
Meedoen/info: Els Zijlstra  (0598) – 618 454

DINSDAG

HANDWERKCLUBJE 
(tekenen, schilderen, naaien, breien) 
14:00 - 16.00 uur
Kosten: € 0,50 incl. een kopje koffie/thee  
Meedoen/ Info Marga de Vries (0598) – 620 050

WOENSDAG 

KNUTSELCLUBJE 
14:00 - 16.00 uur
Kosten: € 0,50 voor een kopje koffie/thee
Meedoen/info Gerda Kuiper (06) – 161 536 01 

DONDERDAG

GYM
10.00 - 10.30 uur. 
Kosten: € 0,50 voor een kopje koffie/thee
Meedoen/info Els Zijlstra  (0598) – 618 454

ELKE TWEE WEKEN
DAMESSOOS 

(gezellige middag met div. activiteiten)
14.00 - 16.00 uur
Kosten: € 1,- inclusief een kopje koffie/thee 
Meedoen/info Els Zijlstra  (0598) – 618 454

VRIJDAG 

SJOELEN
14.00 - 16.00uur
Kosten: € 2,- per maand 
Meedoen/info Els Zijlstra (0598) – 618 454
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BEWEGEN

SAMEN OP DE DUOFIETS

WANDELPRAAT

Zou je graag samen met iemand willen fietsen? Maar heb je een 
(tijdelijke) blessure of een beperking waardoor alleen fietsen 
niet meer lukt? Of speelt je leeftijd en onzekerheid een rol? Dan 
biedt de duofiets van deBasis Veendam uitkomst!

Een duofiets is ideaal voor ouderen en hun familie, vrienden of man-
telzorgers. Op de duofiets zit je naast elkaar, waarbij één persoon 
stuurt, remt en trapt. De andere persoon kan meetrappen, maar dat 

hoeft niet. Met de duofiets wordt samen erop uit gaan weer mogelijk!

HOE WERKT HET?
De duofiets kun je reserveren bij deBasis Veendam aan het Jan Salwaplein 
3. Bel naar (0598) – 698 114 of mail naar balie@debasisveendam.nl. Je 
betaalt een borg van € 50,-. Deze krijg je echter weer volledig terug bij 
het inleveren van de fiets zonder schade. ■

Gezellig wandelen in koppels van 2 met als doel de Nederlandse 
taal beter te leren praten en verstaan. Of als je anderen wilt 
helpen met de Nederlandse taal.

Al pratende volg je een leuke route langs o.a. Ontmoeting van 
deBasis Veendam, het Taalhuis en de huiskamer van het Leger des 
Heils. Uiteraard is er koffie of iets anders lekkers en wordt er iets 

verteld over de locatie waar je op dat moment bent. Onderweg oefen 
je met de taal. Dit doe je aan de hand van kaartjes en praat je samen 
onderweg in het Nederlands over bijvoorbeeld je hobby, je gezin, etc.

DOE JE MEE?
Wil je meelopen en de Nederlandse taal beter leren? Wil je iemand helpen 
om de Nederlandse taal onder de knie te krijgen? Aarzel niet en doe mee! 
Je kunt je aanmelden via mail: m.vandenberg@debasisveendam.nl of via  
(0598) – 698 114. Tot ziens! ■

GLI: 
GECOMBINEERDE 

LEEFSTIJL INTERVENTIE

BEWEGEN IS GOED VOOR IEDEREEN!
Waarom is bewegen goed? Bewegen geeft een fit gevoel en is 
goed voor jouw hart en bloedvaten. Bewegen is ook goed voor je 

hersenen. Bewegen zorgt ervoor dat je beter slaapt en het vermindert 
stress. Ook is bewegen leuk en je kan het samen doen. Twee keer per week 
bewegen zorgt ervoor dat jouw botten en jouw spieren sterker worden. 
Als je twee keer per week beweegt heb je minder kans op overgewicht, 
psychische problemen, suikerziekte of hart- en vaatziekten.

DEBASIS VEENDAM 
deBasis Veendam is er ook voor mensen die willen werken aan een 
gezonde levensstijl. Wij organiseren daarom verschillen activiteiten zoals 
gezond eten en koken, wandelpraat en de wandelgroep. Je gaat samen 
met anderen in een kleine groep bewegen. Je ontdekt wat jij leuk vindt en 
hoe je met plezier kan blijven bewegen in de buurt. Ook gezond eten en 
koken wordt besproken. Samen bewegen en gezonder worden maakt het 
leuk en gezellig! Kijk op onze website www.debasisveendam.nl voor leuke 
activiteiten bij jou in de buurt! Ook inwoners die meedoen aan de GLI 
kunnen gebruik maken van onze activiteiten.

LEEFSTIJLPROGRAMMA EN OVERGEWICHT
Heb je bijvoorbeeld overgewicht of een te hoog cholesterol? Wil je dat 
veranderen door gezonder te leven en meer te bewegen? Dan kan je 
ook de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) volgen. De gemeente 
Veendam heeft er samen met Menzis voor gezorgd dat je gebruik kan 
maken van de GLI. Je hebt voor de GLI een verwijzing nodig van jouw 
huisarts, een medisch specialist of een bedrijfsarts. De GLI duurt twee 
jaar en gaat niet van jouw eigen risico af. Je krijgt begeleiding van een 
leefstijlcoach die je alles uitlegt over gezond eten en gezond bewegen.

De gecombineerde leefstijl interventie is een gratis programma van 2 jaar 
voor minima vanaf 18 jaar met overgewicht, waarin met ondersteuning van 
een leefstijlcoach wordt gewerkt aan een verbeterde leefstijl. Je kunt je 
hiervoor aanmelden bij de huisarts. ■

Gezond eten, bewegen en met elkaar hierover praten, helpt je 
om je beter te voelen. Iedereen wil zich gezond voelen, alleen is 
dat niet altijd even gemakkelijk. Soms omdat je zorgen hebt over 
bijvoorbeeld geld of over je werk. Wij kunnen je helpen.
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ALLEENSTAANDE MOEDERGROEP

GEZELLIG:  
SAMEN KOKEN 

EN ETEN 

JE BENT NIET ALLEEN!

BELLIJN VOOR HULP EN SOCIAAL CONTACT: 

(0598) 698 114

Ben jij een alleenstaande moeder? Wil je in contact komen met andere alleenstaande 
moeders, voor de gezelligheid maar ook om ervaringen uit te wisselen? Ben je benieuwd hoe 
andere moeders bepaalde zaken regelen of heb je andere onderwerpen die je wilt delen? 
Woon je in de gemeente Veendam? Dan is de alleenstaande moedergroep net wat voor jou!

Alleen eten is iets waar veel ouderen 
tegenop zien, het is niet gezellig. 
Bovendien ben je je aldoor ervan bewust 
dat je alleen bent. Daarom heeft deBasis 
Veendam de kookclub! Gezellig samen 
koken en eten, iedere 3de woensdag van 
de maand van 16.00 - 18.30 uur.

Volgens het CBS voelt 22 procent van de 
Nederlanders zich soms alleen. Iedereen 
heeft behoefte aan mensen om zich heen. 
Als je weinig contacten hebt, kun je je 
verdrietig of boos voelen. Het gevoel 
hebben dat je er niet toe doet. Weet dan: 
je bent niet alleen!

Heb je hulp nodig? En heb je geen familie/
vrienden of mensen in de buurt die je 
kunnen helpen? Heb je behoefte aan een 
luisterend oor? Of ken je  iemand die dit 
nodig heeft? 

Moeders die hun kind(eren) alleen opvoeden, 
hebben een druk bestaan en komen weinig 

toe aan zichzelf. Het delen van ervaringen met 
vrouwen in dezelfde situatie, het delen van 
tips en het organiseren van activiteiten geeft 
ontspanning en een gevoel van saamhorigheid. 
En dat is precies wat we willen bereiken in de 
Alleenstaande Moedergroep!

WAT DOEN WE?
Gezelligheid en ontmoeting staan voorop. We 
praten over relaties, de kinderen, financiële 
zaken, opvoeding, regelingen etc. Maar we 
hebben ook leuke activiteiten zoals twee keer 
per jaar een gratis kledingruilbeurs, creatieve en 
sportieve activiteiten, een uitstapje. De invulling 
van de bijeenkomsten bepalen we samen.

REACTIES VAN MOEDERS DIE MEEDOEN:
“In de groep kan ik alles delen, zo fijn te 
weten dat alles wat je bespreekt op de 
groep blijft.“
“Ik kan mezelf zijn in de groep.”
“Wat ben ik blij dat ik niet de enige ben die 
het af en toe zwaar heeft, er wordt geluis-
terd en ik kan even ontspannen.”
“Door de groep ben ik sterker geworden, 
heb ik nieuwe inzichten gekregen.”

WAAR EN WANNEER
Eén keer per twee weken komen we op woens-
dagochtend bij elkaar. Er is gratis kinderopvang 
aanwezig. In de schoolvakanties zijn er geen 
bijeenkomsten.

De bijeenkomsten zijn bij deBasis Veendam aan 
het Jan Salwaplein 3 in Veendam. Meedoen met 
de Alleenstaande Moedergroep is gratis.

MEER INFORMATIE EN AANMELDING
Wil je meer informatie over de groep? Of heb je 
nog vragen? Neem dan gerust contact op met: 
Sjeni Mustafa s.mustafa@debasisveendam.nl, 
(0598) - 698 114. ■

In een groep van zo’n 12 tot 15 personen gaat 
men tijdens een vast aantal bijeenkomsten 

samen een gezonde maaltijd koken volgens een 
recept. De groep wordt begeleid door vrijwil-
ligers met kookervaring. Er wordt een bijdrage 
gevraagd van € 3,50 per keer. Tijdens het eten 
en het koken kun je gezellig een praatje met 
elkaar maken. Zo bouw je weer wat meer sociale 
contacten op. Ook wordt er informatie gegeven 
over gezond, voordelig en effectief koken, zodat 
je dit thuis voort kunt zetten.

DOE JE OOK MEE?
Aarzel niet en doe ook mee! Je kunt je opgeven 
bij Sjeni Mustafa via (0598) 698 114 of via mail: 
info@debasisveendam.nl. ■

deBasis Veendam kan je helpen. Dit doen we 
door in een één op één gesprek naar jouw 
verhaal te luisteren. We geven je praktische tips 
en advies. Ook organiseren we regelmatig acti-
viteiten om mensen in een ongedwongen sfeer 
met elkaar in contact te laten komen. We willen 
de drempel voor jou verlagen om in contact te 
komen met andere mensen. Ons doel is dat jij 
weer lekker in je vel zit.

Wil je meer informatie of onze hulp?  
Bel (0598) 698 114 of mail naar  
info@debasisveendam.nl. ■

Bel de ‘Bellijn’ van deBasis Veendam. Of vraag 
aan deze persoon of je zijn/haar gegevens aan 
ons door mag geven.

BELLIJN DEBASIS VEENDAM: (0598) 698 114

Telefonisch kijken hoe we kunnen helpen. 
Bijvoorbeeld met de boodschappenservice of 
gewoon even met sociaal contact van mens tot 

mens! Je kunt de Bellijn van maandag t/m  
vrijdag van 09.00 - 17.00 uur bereiken.  
Je kunt ons ook per mail bereiken via  
info@debasisveendam.nl. ■

WEB IN DE WIJK
Wil je graag handiger worden met de computer? We geven cursussen en workshops!  
Ook hebben we een gratis inloopspreekuur voor digitale vragen. Voor meer informatie:  
Jantina Hoving, (06) - 502 911 95, e-mail: webindewijkveendam@hotmail.nl of site: 
www.webindewijkveendam.nl

BEN JIJ DAT MAATJE?
Bezorg jij iemand een bijzondere dag? Kom de bellijn en/of boodschappendienst versterken als 
vrijwilliger! Voor iedereen, jong én oud, die het leuk vindt om te kletsen of boodschappen te 
doen! Voor jou een kleine moeite, maar voor de ander iets waarmee je zijn of haar dag bijzonder 
maakt! Help je mee? Je kunt je aanmelden via 0598 – 698 114 (ook voor meer info).
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VOLG ONS!
 
Hou de socials in de gaten voor actuele activiteiten van Break!. 
Like ons op Facebook en voeg ons toe op Insta: Jongerencentrum 
Break! Wil je meer info? Bel naar (0598) - 698 114 of mail naar 
info@debasisveendam.nl.

HULP BIJ 
FINANCIËLE 
PROBLEMEN

JONGEREN-
CENTRUM BREAK!

Het kan knap lastig zijn om financieel de eindjes aan elkaar te 
knopen. Helemaal nu met de oplopende prijzen van energie, de 
dagelijkse boodschappen of de brandstof voor de auto, komen 
veel mensen in de financiële problemen. Heb je facturen nog 
niet betaald die je al een tijdje terug had moeten betalen? Weet 
je niet hoe je dit moet oplossen? Laat je schulden niet verder 
oplopen en kom in actie! deBasis Veendam kan je helpen.

Jongerencentrum Break! is er voor jou! Een eigen chillplek, 
waar je na schooltijd en op een aantal avonden langs kan komen. 
Gezellig samen met vrienden afspreken om te gamen, poolen 
of voetballen? Dat kan bij Jongerencentrum Break!. Je kunt 
ook meedoen met (het organiseren van) allerlei activiteiten en 
projecten zoals een Lan party, sport- en spel, meidenavond, een 
FIFA-toernooi enz.

Vanaf 1 januari 2021 zijn gemeenten verplicht om inwoners direct te 
helpen als er sprake is van betalingsachterstanden. Het gaat hierbij 

om betalingsachterstanden van huur, energie, water en de zorgverzeke-
ring. De gemeente vraagt deBasis Veendam om in actie te komen en actief 
contact te zoeken met deze inwoners. Om te voorkomen dat de achter-
standen nog meer oplopen.

DEBASIS VEENDAM KAN HELPEN
Samen kijken we of we een oplossing kunnen vinden en de achterstanden 
niet verder op te laten lopen. Er is vaak meer mogelijk dan je denkt! Als je 
dat wilt, begeleiden wij jou of verwijzen wij je door voor andere hulp. We 
werken nauw samen met verschillende organisaties zoals de woningbouw-
vereniging, de energieleverancier, de waterleverancier, de zorgverzeke-
raar, etc. We kunnen bijvoorbeeld afspraken maken over een betalings- 
regeling, het stopzetten of voorkomen van extra incasso kosten, enz. ■

Tijdens openingstijden is er altijd een jongerenwerker aanwezig om 
lekker tegenaan te praten, je te helpen met iets wat je dwars zit. 
Bijvoorbeeld als je wordt gepest, je een maatschappelijke stage 

moet doen, je eenzaam voelt of als je gewoon een leuk idee hebt voor een 
activiteit. Je bent welkom in Break!. De jongerenwerkers van Compaen 
kunnen ook individuele vragen en problemen aanpakken. Dus schroom 
niet om ze je kopzorgen voor te leggen!

STEAK-A-BREAK!
Op donderdag is er Steak-a-Break! Dan gaan we samen boodschappen 
doen, koken, lekker eten en opruimen. Even opgeven en dan gezellig mee 
eten!

DE OPENINGSTIJDEN 
Woensdag  14.30 - 17.00 / 18.30 - 22.00 uur
Donderdag  14.30 - 17.00 / 18.30 - 22.00 uur
Vrijdag   14.30 - 17.00 / 18.30 - 22.00 uur ■

WACHT NIET AF, KOM IN ACTIE!
 
DeBasis zoekt actief naar jou maar uiteraard kun je ook zelf contact 
zoeken! Iedere dinsdagochtend zijn we tussen 09.00 - 12.00 uur 
aanwezig in de huiskamer in Noordwest aan de Vredenrustlaan 78.  
Aan het Jan Salwaplein 3 zijn wij iedere dag aanwezig. Kijk op 
onze website www.debasisveendam.nl/contact voor de actuele 
openingstijden. Uiteraard kun je ons ook bellen op (0598) 698 114 
of mailen via info@debasisveendam.nl. Wij helpen je graag!
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STEUNPUNT 
VRIJWILLIGERSWERK VEENDAM

ONAFHANKELIJKE 
CLIËNTONDERSTEUNING

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk Veendam is er voor iedereen 
die vrijwilligerswerk wil doen of vrijwilligers nodig heeft. Veel 
activiteiten en werkzaamheden zijn alleen mogelijk door de 
gedreven inzet van vrijwilligers. Dankzij jullie is het mogelijk 
allerlei voorzieningen in stand te houden. Daarom koesteren wij 
de vele vrijwilligers in de gemeente Veendam!

Heb je een moeilijk gesprek? Heb je zorg nodig maar weet je niet 
precies wat en waar je moet zijn? Ben je het niet eens met een 
besluit van de gemeente of instelling en wil je met ze in gesprek? 
Loop je vast tijdens het aanvragen van een (her)indicatie? De 
onafhankelijke cliëntondersteuner van deBasis Veendam kan jou 
hiermee helpen! 

Vrijwilligerswerk geeft mensen 
ook de kans om zichzelf te 

ontplooien, ervaring op te doen, 
andere mensen te ontmoeten, 
een zinvolle tijdsbesteding te 
hebben. Je zet je in voor iets wat 
je belangrijk vindt.

STEUNPUNT VRIJWILLIGERSWERK VEENDAM
Steunpunt Vrijwilligerswerk Veendam ondersteunt (potentiële) vrijwilli-
gers en organisaties die werken met vrijwilligers. Je kunt bij ons terecht 
voor:
■ Het zoeken van vacatures in onze digitale vacaturebank.
■ Het plaatsen van vacatures om vrijwilligers te vinden.
■  Informatie, advies en belangenbehartiging (voor vrijwilligers én  

organisaties).
■ Online trainingen voor vrijwilligers.

MAATSCHAPPELIJKE STAGES
Bij ons steunpunt kun je ook terecht met je vragen over maatschappelijke 
stages (MaS).
Heb je als leerling belangstelling voor een bepaalde MaS vacature? Neem 
dan eerst contact op met je mentor en geef aan om welke vacature het 
gaat. Na toestemming van je mentor kun je contact opnemen met de 
organisatie.

MEER WETEN?
Kijk op onze website: vrijwilligersveendam.nl. Of neem contact op met 
het Steunpunt vrijwilligerswerk via vrijwilligerswerk@debasisveendam.nl. 
Uiteraard kun je ook bellen met (0598) - 698 114. ■

Een onafhankelijke cliëntondersteuner is goed op de hoogte van de wet- 
en regelgeving en weet bijvoorbeeld binnen instellingen waar hij of zij 

moet zijn. Dat scheelt een hoop uitzoekwerk!

HOE HELPEN WE JOU?
Samen bereiden we het gesprek goed voor. Heb je iemand in je omgeving 
die met je mee kan? Dat is mooi. Is dit niet het geval, dan gaan we met je 
mee naar het gesprek. Of we helpen je met het kiezen van passende zorg 
en een goede zorgaanbieder. Samen bepalen we welke hulp nodig is en 
hoe je deze hulp krijgt. Wil je meer weten?  
Bel (0598) - 698 114 of mail naar info@debasisveendam.nl. ■

KOERSBAL
Sint Franciscus
Wekelijks op maandag  
Van 14.00 tot 16.00 uur
Kosten: gratis, koffie/thee voor 
eigen rekening
Meedoen/info: Mickey 
Nieuwenburg (0598) - 631 339

ZANGKOOR BLIEF FIT, ZING MIT  
Compaen, ingang Ontmoeting
Wekelijks op maandag repetitie en 
het koor verzorgt optredens
Van 14.00 tot 16.00 uur
Kosten: € 10,00 per maand, 
inclusief kopje koffie/thee
Meedoen/info: Joke Bos  
(06) - 463 368 30

BILJARTEN D’OLLE KEUS
Dukdalf 2.0
Wekelijks op dinsdag en donderdag
13.00 tot 17.00 uur
Deelname € 60,00 per jaar, 
consumptie voor eigen rekening
Meedoen/info: Piet Wollerich  
(06) - 132 286 12/(0598) - 623 307

VOLKSDANSEN
J. Bruggemacentrum
Wekelijks op dinsdag 10.00 – 11.00 
uur en woensdag 09.15 – 10.15 uur
Kosten: € 2,50 per maand,  
consumptie voor eigen rekening
Meedoen/info: Jacomien 
Rademaker (0598) - 620 499

DAMESSOOS
Gezellige middag met div. 
activiteiten o.a. knutselen en 
spelletjes
deBasis Veendam (voorheen 
Compaen), ingang Ontmoeting
Tweewekelijks op donderdag
14.00 tot 16.00 uur
Kosten: € 1,00 inclusief een kopje 
koffie/thee
Meedoen/info: Els Zijlstra  
(0598) - 618 454

GYMNASTIEK
Dukdalf 2.0
Wekelijks op dinsdag
09.45 — 10.45 uur
Kosten: € 6,00 per maand, 
consumptie voor eigen rekening
Meedoen/info: Siena Opheikens  
(0597) - 418 028

ZITGYMNASTIEK (BEPERKING 
GEEN BEZWAAR)
Dukdalf 2.0
Wekelijks op dinsdag van 11.00 — 
12.00 uur
Kosten: € 6,00 per maand, 
consumptie voor eigen rekening  
Meedoen/info: Siena Opheikens 
(0597) - 418 028

GYMNASTIEK
Parkstadhal
Wekelijks op donderdag
09.00 — 10.00 uur
Kosten: € 4,00 per maand, koffie 
voor eigen rekening
Meedoen/info: Henriette Offrein 
(06) - 160 431 81  

SJOELEN
deBasis Veendam (voorheen 
Compaen), ingang Ontmoeting
Wekelijks op vrijdag
van 14.00 tot 16.00 uur
Kosten: € 2,00 per maand, 
inclusief een kopje koffie/thee
Meedoen/info: Els Zijlstra  
(0598) - 618 454

STIJLDANSEN
Dorpshuis Bijleveld  
Wekelijks op vrijdag
van 13.45 tot 15.15 uur
Kosten: € 60,00 euro per koppel 
voor 30 weken  
Meedoen/info: John de Jonge 
(06) - 100 229 02

SAMEN KOKEN
Ontmoeting, Jan Salwaplein 3
3de woensdag van de maand 
van 16.00- 18.30uur
Kosten: € 3,50 euro per keer
Meedoen/info: Opgeven kan bij 
Sjeni Mustafa: (0598) 698 114 
info@debasisveendam.nl 

TALENTENTRAINING
Doe mee en ontdek je kwaliteiten
deBasis Veendam, Jan Salwaplein 3
2x per jaar – 8 bijeenkomsten op 
de vrijdagochtend
Kosten: gratis
consumptie voor eigen rekening
Meedoen/info: (0598) 698 114

ACTIVITEITEN BIJ  
JOU IN DE BUURT

In Veendam worden allerlei leuke activiteiten georganiseerd. 
Wat allemaal? Dat vind je in onderstaand overzicht!




