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

 
di  3  mrt           09.30 – 11.30 Koffieochtend met  handwerken en evt. knutselen   

di  3 mrt  14.15  – 16.30 Meer Bewegen voor Ouderen 

do 5  mrt 14.00 -  17.00   Soosmiddag met o.a. Sjoelen, verder zijn er verschillende spellen aanwezig en u kunt  

    ook uw handwerken of  tablet meenemen voor vragen 

di  10 mrt  09.30 -  11.30  Koffieochtend met klaverjassen 

di  10 mrt   13.30 – 15.00 Hulp bij Donor registratie door Mensenwerk Hogeland ( graag even aanmelden!) 

di  10  mrt 14.15  – 16.30 Meer Bewegen voor Ouderen 

wo 11 mrt 14.00  -  17.00 Jeu de Boules  
di  17 mrt 09.30 -  11.30  Koffieochtend met inloopspreekuur van de wijkverpleegkundige en voor vragen over  

    IPad/tablet         

di  17 mrt 14.15  – 16.30 Meer Bewegen voor Ouderen 

do 19  mrt          13.30  Klaverjassen 

di 24  mrt 09.30 -  11.30   Koffieochtend  met inloop voor vragen over  tablet/iPad 

di 24 mrt  14.15  – 16.30 Meer Bewegen voor Ouderen 

wo 25 mrt 14.00  -  17.00 Jeu de Boules 

do 26 mrt   Paasstukjes maken om 14.00 uur en 19.00 uur onder leiding van Lucia bij genoeg  

   aanmeldingen (Informatie en opgave voor 21 maart bij Auke  tel.nr 0595-413772 of  

    steunsteeroodeschool@planet.nl 

di  31 mrt 09.30 -  11.30  Koffieochtend met inloop voor vragen over  tablet/iPad 

di  31 mrt 14.15  – 16.30 Meer Bewegen voor Ouderen 

do 2  april  14.00 -  17.00 Soosmiddag met o.a. Sjoelen, verder zijn er verschillende spellen aanwezig en u kunt  

    ook uw handwerken of  tablet meenemen voor vragen 

di 7  april 09.30 – 11.30  Koffieochtend met  handwerken en evt. knutselen   

di 7  april 14.15  – 16.30 Meer Bewegen voor Ouderen 

wo 8 april 14.00  -  17.00 Jeu de Boules  
di 14  april 09.30 -  11.30  Koffieochtend met klaverjassen ook  inloopspreekuur van Buurtwerk Hogeland  

    en voor vragen over IPad/tablet 

di 14 april 14.15  – 16.30 Meer Bewegen voor Ouderen 

do 16 april 13.30  Klaverjassen 

di  21  april  09.30 -  11.30   Koffieochtend met thema  “Weerbaarheid” van de wijkverpleegkundige 

    en Buurtwerk Hogeland 

di 21  april 14.15  – 16.30 Meer Bewegen voor Ouderen 

wo 22 april  15.30  Lentebuffet, Gezamenlijke  Maaltijd, opgave vóór 20 april bij 06-20583628 of bij de  

    Steunstee 0595-415507  

wo 22april 14.00  -  17.00 Jeu de Boules  
di  28 april 09.30 – 11.30 Koffieochtend  met inloop voor vragen over  tablet/iPad 

di  5 mei 09.30 – 11.30 Koffieochtend met  handwerken en evt. knutselen  

do 7 mei  14.00  - 17.00 Soosmiddag met o.a. Sjoelen, verder zijn er verschillende spellen aanwezig en u kunt  

    ook uw handwerken of  tablet meenemen voor vragen 

wo 6 mei  14.00 – 17.00   Jeu de Boules 

di 12 mei 09.30 – 11.30 Koffieochtend met klaverjassen en inloopspreekuur van Buurtwerk Hogeland ook kunt 

    U voor vragen terecht met iPad of tablet.  

di 12 mei  13.30  Fietstocht vanaf de Steunstee 

do 14 mei  13.30   Klaverjassen 

di 19  mei  09.30 -  11.30   Koffieochtend met  inloopspreekuur van de wijkverpleegkundige ook kunt 

    U voor vragen terecht met iPad of tablet.  

wo 20 mei 14.00 -  17.00 Jeu de Boules 

di  26 mei  09.30 -  11.30  Koffieochtend met thema “Veranderingen in de toeslagen van de belastingdienst”  

     Door Buurtwerk Hogeland  ( zorg- en huurtoeslag) 

 

Er is elke dinsdag koffieochtend , ook bent u welkom voor 

VEUR MEKOAR  Roodeschool e.o.   Steunstee legt voor u de 

verbinding. Telefonische bereikbaarheid van Veur Mekoar 

tel.nr. 06-83856601 of mailen : 

veurmekoarroodeschooleo@gmail.com 
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