
Steunstee Roodeschool zoekt nieuwe 

bestuursleden 
 

De Steunstee is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Dat is nodig 

omdat een  tweetal  bestuursleden niet meer herkiesbaar is in 

2014. Hun termijn van 9 jaar zit er dan op!. 

 

 

In november 2014 bestaat de Steunstee 10 jaar. Steunstee  biedt  informatie en advies aan alle 

inwoners uit Roodeschool e.o. ongeacht leeftijd. Alle vragen over wonen, welzijn en zorg of 

persoonlijke vragen kunt u er kwijt. De huiskamer naast de Steunstee fungeert hiervoor als  

spreekkamer. Het biedt ook activiteiten en is een ontmoetingsplek om even een praatje te 

maken of een kop koffie te drinken. Ook mensen, die iemand verzorgen, de mantelzorgers, 

kunnen daar even langs gaan om te praten en een luisterend oor te vinden voor hun ervaringen 

en vragen. Om dit alles mogelijk te maken zijn er in de afgelopen jaren 

samenwerkingsverbanden aangegaan met allerlei instellingen op het gebied van wonen, zorg, 

dienstverlening en welzijn:  zoals met : Thuis- zorg organisaties, CJG, Sportdorp Eemsmond 

100% Fit, Mantelzorgondersteuning, Ouderen-adviseur /maatschappelijk werk (MJD), 

Woningbouwverenigingen enz.  

Steunstee heeft ook  een belangrijke rol in het aanbieden van voorlichtingsactiviteiten. Met 

regelmaat organiseert zij voorlichting in samenwerking met de organisaties die ook 

spreekuren verzorgen.  Ook is er samenwerking gezocht met plaatselijke organisaties: 

Dorpsbelangen, Dorpshuis, Handelsvereniging. Met name de Klankbordgroep is hiervan een 

voorbeeld. Dit alles in het teken van de leefbaarheid in Roodeschool e.o. 

Meer en meer wordt het werk van de Steunstee herkend en erkend. Steunstee was onderdeel 

van de excursies die in het kader van de  zogenaamde Krimpcafés ‘speciaal’ werden 

georganiseerd. Een informatieve dag waarbij de schijnwerper op de regio Eemsdelta werd 

gericht. Bestuurders en (beleids)ambtenaren uit de 3 noordelijke provincies,  werden in de   

gelegenheid gesteld projecten te bezoeken die in de Eemsdelta in uitvoering zijn genomen. 

Steunstee was het project in de Gemeente Eemsmond, dat  bezocht werd.  

Een steunpunt als de Steunstee zal ook in de toekomst niet minder belangrijk worden. Als we 

denken aan de herindelingen, de nieuwe Wmo: allerlei veranderingen in de zorg, langer 

zelfstandig wonen. Door mensen centraal te stellen en voorzieningen in de directe omgeving 

aan te bieden, kunnen mensen  inderdaad langer zelfstandig wonen. De Steunstee kan daarin 

ook in de toekomst een belangrijke rol vervullen. 

Het is belangrijk dat de Steunstee blijft bestaan. dit kan echter alleen met een voltallig bestuur 

Daarom doen wij een dringende oproep om u te melden als bestuurslid. Laat u eens 

voorlichten wat een bestuursfunctie inhoudt. Als u belangstelling heeft of nadere informatie 

wilt, kunt u dat kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@steunstee-roodeschool.nl  of 

te bellen met 0595-415507. 


