Aan de lezers van dit activiteitenprogramma.
We zijn blij dat we u ons nieuwe activiteitenprogramma voor het komende
kwartaal weer kunnen aanbieden. Een overzicht van alle activiteiten van de
Steunstee. We beginnen op 21 november met een gezellige Wintermarkt.
Iedereen is op deze dag tussen 14.00 uur en 20.00 uur weer van harte
welkom in de grote zaal. De uitnodiging voor de Wintermarkt zit bij deze
agenda. Het Dorpshuis is op deze datum tevens stembureau voor onze
nieuwe Gemeente.
Op 27 november is er een koffieochtend over ‘Mijn huis op maat’ in
samenwerking met Mensenwerk Hogeland. Het project is vooral gericht op
comfort, veiligheid en levensloopbestendig. Door een huistest te doen krijgt
u advies over mogelijke verbeterpunten.
Meer op www.steunstee-roodeschool.nl . Aansluitend is er een lunch en
kunt u nog gezellig napraten over de ochtend. Graag wel even opgeven.
Verder ziet u in de agenda inloopspreekuren staan van Carolien Reininga en
Kiona Stel. Carolien is wijkverpleegkundige. Een wijkverpleegkundige is, net
als de huisarts, de eerste toegang tot professionele zorg en de verbindende
schakel tussen zorgvragers en zorgaanbieders.
Zij komt op koffieochtenden langs voor vragen, informatie of
ondersteuning, dit kan van alles zijn. Haar wens is dat iedereen op een
gezonde, veilige manier thuis kan wonen. Ook kan er een afspraak met haar
bij u thuis gemaakt worden.
Kiona is onze dorpencoördinator. In deze rol wil zij graag meedenken met
bewoners die ideeën hebben om de leefbaarheid in hun eigen omgeving te
verbeteren. Als dorpencoördinator kan zij namelijk een verbindende factor
tussen inwoners, organisaties en de gemeente zijn.
Zie de agenda wanneer Kiona en Carolien aanwezig zijn op de Steunstee,
zodat zij voor u als inwoners makkelijk bereikbaar zijn. Er is een aparte
ruimte beschikbaar voor gesprekken .
Wij zijn blij met deze inloopspreekuren dicht bij huis. Want per 1 januari
gaat er wel het een en ander veranderen. Gemeente Eemsmond gaat op in
het Hogeland. De publieksbalies van de 4 gemeente blijven open voor
paspoorten en rijbewijzen maar de ambtelijke organisaties worden
verspreid over de vier gemeentehuizen.
Op 3 januari kunt u samen met ons proosten op het nieuwe jaar inloop
vanaf 16.00 uur.
Meer weten over alles? bel ons :
tel 0595-415507 of kom langs op de Steunstee!
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