
Beste lezers, 
Voor u ligt ons nieuwe activiteitenprogramma voor de komende maanden. 
Stap gerust eens de Steunstee binnen voor een gezellig praatje, het deelne-
men aan activiteiten, het ophalen van informatie en advies en het ontmoe-
ten van andere mensen. Het voorjaar is weer in aantocht, dus jeu de boules 
en fietsen staan weer op het programma. De Jeu de boules groep is de afge-
lopen tijd steeds wat kleiner geworden. Zij zijn op zoek naar nieuwe leden. 
Meer weten, loop even bij ze langs op woensdagmiddag. Ook de groep 
Meer bewegen voor Ouderen is op zoek naar nieuwe leden. Iedereen van  
55+ wordt van harte uitgenodigd om mee te doen. Goed bewegen onder 
deskundige leiding op de dinsdagmiddag. Tegelijkertijd is het een leuk soci-
aal gebeuren door voor en na de les gezamenlijk koffie/thee te drinken. Be-
wegen is belangrijk zeker als je ouder wordt, het houdt je langer fit en zelf-
redzaam. Botten en spieren worden sterker, de coördinatie verbetert en 
het heeft een gunstige invloed op diverse aandoeningen. Maar het is vooral 
ook leuk en gezellig, zeker als je het in groepsverband doet. Kom gerust, 
vrijblijvend, een lesje mee gymmen, wellicht is het iets voor u. Wij heten u 
van harte welkom. Dat geldt ook voor  al onze andere activiteiten. Wij zijn 
altijd op zoek naar nieuwe bezoekers. De Steunstee-activiteiten dragen, net 
zoals activiteiten van andere verenigingen,  bij aan de leefbaarheid van ons 
dorp. De themaochtenden gaan dit keer over Weerbaarheid en Toeslagen.  
Nadere informatie wordt nog bekend gemaakt via onze website, Facebook 
of mail. 
Op de Steunstee liggen naar aanleiding van de koffieochtend over Donorre-
gistratie  invulformulieren  waarmee u uw keuze kunt registreren. U kunt dit 
formulier op koffieochtenden afhalen. Ook kunt u hulp krijgen bij zowel het 
invullen als het registeren via uw DigiD. Mensenwerk Hogeland komt  hier-
voor op 10 maart ’s middags langs op de Steunstee. Mocht die datum niet 
schikken dan kan er een andere afspraak gemaakt worden via de Steunstee.   
Donderdag  26 maart is het weer tijd voor creatief bezig zijn. Paasstukjes 

maken! Dit keer onder leiding van Lucia. 

Het inloopspreekuur van  de dorpencoördinator  op de 1e en 3e dinsdag 

komt helaas voorlopig te vervallen. Mocht u vragen hebben dan kunt  u ook 

terecht bij de   medewerkers van  de andere organisaties. Zij zorgen dat de 

vraag ter bestemde plekke komt. 
 

Meer weten?  Bel ons of loop gerust eens  
binnen op de dinsdagmorgen 

 voor een praatje of een kopje koffie of voor hulp op digitaal gebied. 
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