
 
 
 
 
De “Dörpsbieb” is elke dinsdagochtend tijdens de koffieochtend geopend voor het halen en brengen van boeken 

 
Woensdag 27 november : van 14.00 – plm. 20.00 uur   Wintermarkt  !  voor al uw 

Sinterklaas en Kerst aankopen en een lekker kopje snert ! 
di 3 dec 09.30  -11.30 Koffieochtend met handwerken en vanaf 10.30 inloop spreekuur van de  

dorpen coördinator Kiona Stel 
di  3 dec 14.15  -  16.30 Meer Bewegen voor Ouderen 
do 5 dec 14.00  -  17.00 Sjoelen  
di10 dec 09.30  -  11.30 Koffieochtend met klaverjassen en inloop van Buurtwerk Hogeland en voor vragen over  

tablet/IPad 
di 10 dec           14.15  - 16.30 Meer Bewegen voor Ouderen 
do 12 dec          14.00  - 16.00 Kerststukjes maken, aanmelden  uiterlijk 6 december bij de Steunstee 0595- 415507 
di  17 dec 09.30  -  11.30 Koffieochtend voor vragen over tablet en computer en vanaf 10.30 inloop spreekuren van 
                                                    de dorpen coördinator  en de wijkverpleegkundige  
di 17 dec 14.15  -  16.30 Meer Bewegen voor Ouderen 
do 19 dec 13.30 Klaverjassen 
                 Steunstee is gesloten van 20 december t/m 3 januari 2020 
 
Op eerste kerstdag is er een kerstmaaltijd voor alleenstaanden in het Dorpshuis 
aanmelden kan bij Mirjam Uil (mirjamuil@hotmail.com)06 83 32 52 56)  Z.O.Z 
di 7 jan 09.30 – 11.30 Koffieochtend met handwerken en vanaf 10.30 inloop spreekuur van de  

             dorpen coördinator 
di 7 jan 14.15  - 16.30 Meer Bewegen voor Ouderen en vanaf   16.00  uur Nieuwjaarsvisite  
do  9  jan 14.00  -  17.00 Sjoelen …nieuwe stijl ! voor info zie achterzijde. 
di 14 jan 09.30 -  11.30 Koffieochtend met klaverjassen en inloop van Buurtwerk Hogeland en voor vragen over  

tablet/IPad 
di 14jan 14.15  – 16.30 Meer Bewegen voor Ouderen  
do 16jan 13.30 Klaverjassen 
di 21 jan 09.30 -  11.30   Koffieochtend met inloop voor vragen over tablet en computer en  inloop  
                                                    spreekuur van  de wijkverpleegkundige  en de dorpen coördinator 
di 21 jan 14.15  – 16.30 Meer Bewegen voor Ouderen 
di 28 jan 09.30  -  11.30  Koffieochtend met de Notaris over de verschillende testamenten 
di 28 jan 14.15  – 16.30 Meer Bewegen voor Ouderen 
 
di  4 febr. 09.30  -  11.30 Koffieochtend met handwerken en  vanaf 10.30  inloop spreekuur van de  

             dorpen coördinator  
di 4 febr. 14.15  – 16.30 Meer Bewegen voor Ouderen 
do 6 febr. 14.00  -  17.00 Sjoelen  …nieuwe stijl ! voor info zie achterzijde. 
di 11 febr. 09.30  – 11.30 Koffieochtend met klaverjassen en inloop van Buurtwerk Hogeland en voor vragen over  

tablet/IPad 
di 11 febr. 14.15  – 16.30 Meer Bewegen voor Ouderen 
di 18 febr. 09.30  -  11.30 Koffieochtend  en vanaf 10.30 inloop  van de dorpen coördinator  en de  
               wijkverpleegkundige met het onderwerp “Donorregistratie” 
di 18 febr. 14.15  – 16.30 Meer Bewegen voor Ouderen 
do 20 febr. 14.00 Klaverjassen 
di 25 febr. 09.30  -  11.30  Koffieochtend met  inloop voor vragen over tablet en computer  
di 25 febr. 14.15  – 16.30 Meer Bewegen voor Ouderen 
wo 26 febr. 14.00 BINGO  ( Iedereen is welkom !!!  ingang bij de Steunstee !) 


