
Agenda  Steunstee         Juni, Juli en Augustus  2019 

 

 

 

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

 

di 28 mei 09.30 -  11.30 Koffieochtend met  thema door Buurtwerk Hogeland (zie achterkant) 

 

di  4 juni 09.30 – 11.30 Koffieochtend met handwerken en evt. knutselen  met  inloopspreekuur  

    van de dorpencoördinator  

wo  5 juni 14.00 – 17.00   Jeu de Boules 

do  6 juni 14.00 -  17.00 Sjoelen 

di 11 juni  09.30 -  11.30  Koffieochtend met klaverjassen ook  inloopspreekuur van Buurtwerk Hogeland  

di 11 juni  13.30  Fietstocht vanaf de Steunstee  
di 18 juni 09.30 -  11.30  Koffieochtend met inloopspreekuur van dorpencoördinator en wijkverpleegkundige  

    en voor vragen over IPad /tablet  

wo 19 juni 14.00 – 17.00   Jeu de Boules 

do 20 juni 13.30  Klaverjassen 

di 25 juni 09.30 -  11.30 Koffieochtend met  thema door Buurtwerk Hogeland (onderwerp wordt nog 

    bekendgemaakt via website, Facebook of mail.)  

 

di 2 juli  09.30 – 11.30 Koffieochtend met handwerken en evt. knutselen ook  inloopspreekuur  

    van de dorpencoördinator en voor vragen over IPad/tablet 

wo 3 juli 14.00 – 17.00   Jeu de Boules 

di 9 juli  09.30 -  11.30  Koffieochtend met klaverjassen ook  inloopspreekuur van Buurtwerk Hogeland en  

    voor vragen over IPad/tablet 

  

 Steunstee & veur mekoar  vakantie  van  13 juli  t/M  25augustus  2019 

 

Alle medewerkers 
van de STEUNSTEE &veur mekoar  

wensen U een FIJNE vakantie en een  zonnige 
zomer 

 

27 aug  9.30 -  11.30 Koffieochtend  

28 aug.  16.00  Fietstocht met gezamenlijke maaltijd  

 

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

    van de dorpencoördinator  

   

Alvast in de agenda te noteren : 

10  september  start  Meer Bewegen Voor Ouderen  

10 september  start klaverjassen 

25 september Bingo 
3   oktober  eerste keer  sjoelen 

 

 

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 
 

mailto:veurmekoarroodeschooleo@gmail.com

