Roodeschool

is
ontmoeting, ontplooiing
en
ontspanning

Steunstee is voor inwoners van Roodeschool

Iedere 1e dinsdag van de maand 9.30 – 11.30

en omgeving en is een ontmoetingsplek in het

uur: Koffieochtend met Steunpunt Mantel-

dorp.
Tijdens de inloopuren kunt u terecht voor een
kop koffie, een praatje en al uw vragen en
opmerkingen over het dorp. Verder zijn er
regelmatig activiteiten zoals,

zorgondersteuning en Thuiszorg Groningen
Iedere 2e dinsdag van de maand 9.30 – 11.30
uur: Inloopochtend met Klaverjassen

Iedere 3e dinsdag van de maand 9.30 – 11.30
uur: Inloopochtend met spreekuur Sociaal
raadslieden, Maatschappelijk werk en Thuiszorg Noord

⇒

Klaverjassen

⇒

Sjoelen en bingo

Iedere 4e dinsdag van de maand 9.30 – 11.30

⇒

creatieve middagen en avonden

uur: Inloopochtend met spreekuur ouderen-

⇒

gezamenlijk fietsen en eten.

adviseur

⇒

computercursussen
Wenst u liever een gesprek bij u thuis, dan is

Openingstijden:
dinsdagochtend: 9.30-11.30 uur

Steunstee

dat ook mogelijk. Vooraf een afspraak
maken via de Steunstee.

Roodeschool
Hooilandseweg 18a
9983 PE Roodeschool
tel. 0595 415507

voor
advies en
informatie
Steunstee biedt de mogelijkheid over bepaalde
zaken informatie en voorlichting te verkrijgen.
Steunstee kan contact leggen met organisaties
zoals:
⇒

Thuiszorg

⇒

Gemeente over allerlei voorzieningen

⇒

Sociaal raadslieden

⇒

Maatschappelijk werk

⇒

Woningcorporaties

⇒

Verzorgingshuizen

⇒

Tafeltje dek je

⇒

Steunpunt Mantelzorg

⇒

Rabobank

⇒

Wijkagent

⇒

3VO

⇒

Vrijwilligerswerk

⇒

Ouderenbonden

U kunt ons ook mailen:
steunsteeroodeschool@planet.nl
website www.steunstee.nl.eu.org

is

is

ondersteuning

aanvullend

Hoe regel ik thuishulp?”
“Hoe kan ik me aanmelden voor een maaltijd
aan huis?”
“Ik wil graag kleiner wonen, hoe pak ik dit
aan?”,
Ik wil graag een rollator, hoe regel ik dit en
wordt een rollator ook vergoed?’
Vragen waar de Steunstee u graag verder
mee wil helpen.
Ook kan Steunstee bemiddelen bij:
⇒

Klusjes in en rondom het huis

⇒

het halen van medicijnen

⇒

vervoer

⇒

Bezoekdienst

Ook over zaken die de woning en de
woonomgeving betreffen,
⇒

zoals straatverlichting,

⇒

openbaar groen en

⇒

onveilige situaties

bent u welkom bij Steunstee

Een aantal diensten zijn:
⇒

Folderinfo

⇒

Formulieren Gemeente

⇒

Spreekuren van instellingen op
het gebied van zorg, wonen,
dienstverlening en welzijn

⇒

Koffieochtend

⇒

Themabijeenkomsten

⇒

Internetvoorziening

⇒

Hulp bij het invullen van
formulieren

⇒

Het digitaal loket (INVIS)

⇒

Leesmap met belangrijke
informatie

U kunt even bij de Steunstee
binnenlopen, maar als u het makkelijker
vindt even te bellen, kan dit ook.
tel 0595 415507

