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INLEIDING 
 
In het jaar 2018 heeft de Steunstee zich wederom ingezet om iedereen in Roodeschool en omgeving zo 
goed en zo lang mogelijk te laten meedoen in onze samenleving. Dit is veelal gebeurd  in samenwerking 
met andere organisaties. 
Het afgelopen jaar heeft de Steunstee met  ingrijpende veranderingen te maken gekregen. In het vorig 
verslagjaar was reeds gemeld dat de ondersteuning door de Aswa per 1 januari 2018 zou worden 
beëindigd en dat Mensenwerk Hogeland de nieuwe aanbieder zou zijn van de basisondersteuning. Ook de 
ondersteuning van de Steunstee zou hier deel vanuit gaan maken. 
Door veranderingen en  bezuinigingen in de zorg was het platform van samenwerkende organisaties, de 
zgn backoffice, in de loop van de tijd verdwenen. Het  wegvallen van deze organisaties  bracht o.a. met 
zich mee dat ook een stuk   preventieve zorg was weggevallen.  
De Steunstee moest zich dus opnieuw buigen over de vraag hoe het beste samengewerkt kon worden 

met organisaties in het belang van alle inwoners. Op zoek te gaan naar nieuwe manieren van 
samenwerking, in het bijzonder de samenwerking tussen formele en informele zorg. Gebleken was  dat   
samenwerking niet vanzelfsprekend was. In de toekomst wordt het steeds belangrijker dat formele en 
informele organisaties effectief en prettig met elkaar samenwerken 
De dorpencoördinator, in de persoon van mevrouw Kiona Stel, heeft een belangrijke  rol gespeeld in de 
communicatie tussen organisaties en de Steunstee. De samenwerking heeft geresulteerd in het feit dat de 
wijkverpleegkundige vanaf augustus weer maandelijks  een inloopspreekuur in de Steunstee verzorgde. 
De dorpencoördinator zelf was ook regelmatig in de Steunstee aanwezig. Deze aanpak heeft als voordeel 
dat zij bekende gezichten worden en het contact bevorderen om om hulp te vragen. Door de inzet van  
spreekuren wordt onder meer getracht de hulpvraag in een zo vroeg mogelijk stadium in beeld te krijgen, 
waardoor de inzet van zwaardere zorg wordt voorkomen. 
Steunstee pleit al een aantal jaren voor een dorpsondersteuner – een professioneel aanspreekpunt. De 
interesse naar de rol van een Dorpsondersteuner groeit niet alleen in de provincie Groningen, maar ook in 
de rest van Nederland. De Steunstee volgde ook dit jaar deze ontwikkelingen met interesse.  
 
 
HET BESTUUR 
 
Het bestuur kwam in het jaar 2018 vier  maal bijeen. Op de agenda stonden reguliere onderwerpen als 
ingekomen post, de uitvoering van het beleid, de financiën, maar ook  actuele  zaken, zoals bijvoorbeeld 
de ondersteuning van de Steunstee.  
Er zijn in totaal vijf bijeenkomsten met Mensenwerk Hogeland geweest. Op 28 januari is de  
ondersteuning van Steunstee officieel door de ASWA overgedragen aan  “Mensenwerk Hogeland”. De 
andere vier bijeenkomsten hadden veelal het karakter van kennismaken. Wie zijn ze en wat doen ze! Hoe 
gaan ze het buurtwerk vorm en inhoud geven. Er moest veel informatie worden uitgewisseld. De functie 
van Buurtwerker leek aan te sluiten op onze ondersteuningsvraag. De vraag was wel:  Hoe komen we  tot 
afspraken die gaan  functioneren. Vervelende bijkomstigheid was dat één van de buurtwerkers die 
Roodeschool onder haar hoede had per 1 september al weer vertrok.   
Concrete afspraken zijn voor een groot deel in het laatste deel van het verslagjaar gemaakt. 
Mensenwerk Hogeland gaat meedraaien met de inloopspreekuren en zal maandelijks een themaochtend 
organiseren. Zij zijn verder beschikbaar voor vragen van de vrijwilligers. 
Bij alle gesprekken waren ook  aanwezig: Veur Mekoar, de dorpencoördinator en vrijwilligers die werken 
in de  Steunstee.    
De dagelijks coördinatie van de Steunstee is nog steeds in handen van de secretaris van het bestuur. 
Op uitnodiging van het bestuur van Dorpsbelangen heeft de  Commissaris van de Koning, dhr. Paas op 
januari een bezoek gebracht aan Roodeschool. Het bestuur van de Steunstee was bij dit bezoek aanwezig. 
Ook heeft het gezelschap een bezoek gebracht aan de Steunstee. 
Op 7 maart werd helaas afscheid genomen van Engelina Eissens van de ASWA .  
Zij heeft jarenlang op voortreffelijke wijze haar bijdrage geleverd aan de Steunstee. 
Steunstee maakte al sinds 2005 mensen wegwijs op de digitale snelweg. In het begin werd er alleen 
klassikaal les gegeven op de Steunstee-computers met zelf gemaakte lesmateriaal. Nu is er meer vraag 
naar individuele ondersteuning en is de vraag naar deze cursussen afgenomen  Vaak krijgt men liever 
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antwoord op specifieke leervragen en komt dan met de laptop of tablet/telefoon  naar de Steunstee op 
de dinsdagmorgen. De gebruikte cursuscomputers zijn geschonken aan Humanitas. 
Op 23 december was er een gezellige middag  waar alle vrijwilligers onder het genot van een hapje en een 
drankje elkaar konden ontmoeten. Ook de vrijwilligers van Veur Mekoar waren hierbij uitgenodigd. Verder 
was er een attentie voor alle inzet van de vrijwilligers  
Zorgelijk aandachtspunt is nog steeds  het vinden van nieuwe en betrokken bestuursleden en vrijwilligers.  
Het Bestuur is op zoek naar kandidaten  voor het invullen van 3 vacatures in het bestuur: Secretaris en 
twee algemene leden.  
 Een ander aandachtspunt is ook het feit dat er  in de toekomst steeds minder vrijwilligers  beschikbaar 
zullen zijn. 
 
PUBLICITEIT 
 
De activiteitenagenda verscheen 4 maal  en werd Huis aan Huis verspreid.   
Folders en posters met informatie  over activiteiten en bijeenkomsten werden in ruime mate verspreid aan 
bezoekers en op plaatsen waar veel mensen komen.  
Verder werden activiteiten gemeld op de facebook-accounts  ‘Activiteiten in en om Roodeschool’ en 
‘Burgerkracht Gemeente Eemsmond’.   
Veel informatie is ook te vinden op de website van de Steunstee,  Het  'Computer Nieuws en het “Tablet 
Nieuws’.  
Voor de cursisten van de Tabletcursussen is er de app Socie. Eén centrale plek voor het laatste nieuws, 
agenda, fotoboeken, ledenlijst, Nieuwsbrieven enz. 
 
FINANCIEN  
 
Over het jaar 2018 is van de Gemeente een subsidie ontvangen. Ook voor de groep MBvO wordt een 
financiële bijdrage ontvangen. Om in aanmerking te komen voor de jaarlijkse subsidie, werd eind april het 
jaarverslag over 2017 en het nieuwe activiteitenplan voor het jaar 2019  ingediend bij de gemeente.  
De financiën van Veur Mekoar zijn ondergebracht bij de Steunstee. 
 
 
ACTIVITEITEN STEUNSTEE 
 
Wekelijks konden mensen op dinsdagmorgen terecht  in de Steunstee voor vragen, activiteiten en 
gezelligheid . Ook konden inwoners langskomen met vragen over hun IPad, tablet of laptop.  
Ook met vragen voor Veur Mekoar waren mensen welkom. De Steunstee legt dan de verbinding. Op de 1e 
en de 2e  dinsdagochtend van de maand  konden inwoners ook komen handwerken en  klaverjassen.  
Onder leiding van een speciaal opgeleide Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO) docent 
worden wekelijks beweeglessen georganiseerd. 
Het campagneteam Groen Licht was op dinsdag 29 mei  aanwezig in de Steunstee. Zij verzorgde een 
fietsclinic voor 70-plussers om hen bewust te maken van ‘gevaren’ tijdens het fietsen. Tijdens de clinic 
werd voorlichting gegeven over fit en veilig blijven fietsen. Onderwerpen die aan bod kwamen, waren  
onder andere verminderende reactiesnelheid, afname van gehoor en zicht en hoe houd je op de fiets een 
goede balans/evenwicht. 
Op de koffieochtend van 23 oktober  konden mensen voor het eerst kennismaken met de  
wijkverpleegkundige, Carolien Reininga. Van de wijkverpleegkundige wordt verwacht dat ze onafhankelijk 
werkt en samenwerkt met andere partijen in zorg en welzijn.  Ook  kwam “De week van de eenzaamheid” 
nog aan de orde. De lunch kon door omstandigheden niet doorgaan, maar is gehouden op 27 november. 
Op 22 november was er weer de traditionele  wintermarkt. Naast de kraampjes met allerhande artikelen,  
was er de “Horecaplein” met zitjes waar de warme Snert en chocomel  niet ontbraken. Het Dorpshuis  
was op deze datum tevens stembureau voor onze nieuwe Gemeente.  Dit kwam de  aanloop en de 
gezelligheid zeer ten goede. 
Op 27 november was  er een koffieochtend over  ‘Mijn huis op maat’ in samenwerking met Mensenwerk 
Hogeland. Het project was vooral gericht op comfort, veiligheid en levensloopbestendig. Door een 
huistest te doen kreeg men advies over mogelijke verbeterpunten.  

https://www.facebook.com/Activiteiten-in-en-om-Roodeschool-1729871697271812/?ref=page_internal&hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/Burgerkracht-Gemeente-Eemsmond-298019910349727/?ref=page_internal&hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
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Op de  koffieochtend van 18 december  schoof de wijkverpleegkundige weer aan. Zij kwam weer langs 
voor vragen, informatie of ondersteuning. Haar wens is dat iedereen op een gezonde, veilige manier thuis 
kan wonen.  Het laatste sluit mooi aan bij datgene waarover ze dit keer iets vertelde,  namelijk veilige 
sleutelkluizen en alarmering voor veiligheid in en om het huis. 
De inloopochtenden op de dinsdagochtend werden  tot nu toe goed bezocht. De grote tafel met de 
stoelen eromheen waren vaak bezet. Ook de themaochtenden werden goed bezocht. Vaak werden  er 
stoelen bijgezet. Een enkele keer werd uitgeweken naar de grote zaal van het Dorpshuis.   
 
Activiteiten 2018 
 
2x p/mnd. Klaverjassen   opkomst ca. 10 pers.    per bijeenkomst 
1x p/maand Handwerken  opkomst ca. 8 pers.    per bijeenkomst 
1x p/kwartaal Bingo   opkomst ca. 15 pers.    per bijeenkomst  
1x p/jaar Wintermarkt   opkomst ca. 100 pers.  per bijeenkomst  
1x Nieuwjaarsvisite   opkomst ca.  40pers.       per bijeenkomst 
2x p. Jaar gezamenlijke maaltijd opkomst ca. 35 pers.       per bijeenkomst 
 
 
 
Sport 
Activiteiten 2018: 
Jeu de Boules:     1x per week:                 opkomst ca. 10 deelnemers per keer  
Sjoelen      1x p/maand  opkomst ca. 18 pers. per bijeenkomst 
Meer Bewegen voor Ouderen:   wekelijks:   aantal 17 deelnemers per keer 
 
 
Educatie 
 
Activiteiten 2018: 
Computercursussen 
Januari tot april 
1x 5 weken vervolg Cursus iPad  opkomst  9 deelnemers per keer  
1x5 weken Cursus Samsung   opkomst 7 personen  per keer  
 
 
TOT SLOT 

 
Het bestuur wil iedereen,  die als vrijwilliger,  medewerker, bezoeker  of anderszins hun bijdrage aan de 
Steunstee in Roodeschool heeft geleverd,  bedanken  voor hun support, vertrouwen en prettige 
samenwerking in het afgelopen jaar en hoopt dat de samenwerking op dezelfde, prettige manier 
voortgezet zal worden. 
 
Roodeschool, maart 2019 
Namens het Bestuur, 
Engelien Koster 
secretaris 


