
 Aan de lezers van dit activiteitenprogramma. 
 
Voor u ligt weer ons nieuwe activiteitenprogramma voor de komende 
zomermaanden. Bovenaan ziet u de bereikbaarheid van Veur Mekoar.  
 Met de zomervakantie voor de deur een wat aangepast programma. Er wordt 
weer gefietst. Fietsen is leuk en het is nog gezond ook. Sport en beweging zijn 
belangrijk voor een goede gezondheid. Fietsen is een goede manier om  in 
beweging te zijn.  Ook Jeu de Boules is een sport die voor goede ontspanning 
zorgt. Elke woensdag, ook in de vakantieperiode, kunt u Jeu de Boulen op de 
baan bij de Steunstee. Op de oneven weken wordt er in de Steunstee een 
kopje koffie of thee gedronken. Wilt u meer weten, kom dan eens langs op 
een woensdagmiddag.  
Tijdens de koffieochtenden kunt u altijd nog gebruik maken van de  ‘Dörps-
bieb’. Dit is een grote boekenkast in de ruimte tegenover de Steunstee. Hierin 
staan boeken  die door iedereen meegenomen kunnen worden! U bent van 
harte welkom om eens een kijkje te nemen. En..  op dinsdagmorgen staat de 
koffie in de Steunstee altijd klaar! Op de 1e dinsdag met handwerken, op de 2e 
dinsdag met klaverjassen en op de 3e en 4e dinsdag bent u welkom met  uw 
vragen over uw iPad, tablet of laptop. Verder de spreekuren (zie agenda) en 
op de 4e dinsdag organiseert Mensenwerk Hogeland een thema-ochtend.  
28 Mei is er weer een ochtend. Dit keer over hulp bij een laag inkomen. 
Regelingen voor mensen met een laag inkomen. De gemeente kent een aantal 
inkomensondersteunende regelingen om mensen met een minimuminkomen 
te ondersteunen in bepaalde kosten.  
U kunt daarbij denken aan: 
o kosten voor culturele, sportieve of educatieve activiteiten 
o eigen bijdrage voor Wmo voorzieningen 
o deelname aan de collectieve ziektekostenverzekering, vergoeding eigen 

risico 
o kwijtschelding gemeentelijke belastingen  
o schoolkosten voor kinderen  

 
Wilt u precies weten wat het minimabeleid biedt en wanneer u in aanmerking 
komt? Kom dan naar de koffieochtend 
 

Meer weten over meedoen en meehelpen?? 
Bel ons of kom langs op de Steunstee 

0595-415507 
  
  

  

informatie  op 
achterkant over  
28 mei thema-
ochtend! 


