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Persbericht 
 
Nieuw in de Steunstee met ingang van 1 oktober 2009 
 
INLOOPSPREEKUUR VOOR OPVOEDINGS- EN GEZINSVRAGEN 0-19 JAAR 
 
Kinderen op laten groeien tot zelfstandige volwassen: we doen het allemaal met liefde. Dat 
wil niet zeggen dat opvoeden altijd gemakkelijk is. U als ouder weet als geen ander dat er bij 
het opvoeden soms vragen en problemen zijn waar u zelf geen direct antwoord op weet. 
 
Op het inloopspreekuur kunt u terecht met vragen over: 

- Gezondheid 
- Voeding 
- Pestenproblemen - sexualiteit 
- Sociaal emotionele ontwikkeling 
- Gedrag van uw kind 
- Gebruik van alcohol en drugs 
- Problemen thuis of op school 
- Lichaamslengte en gewicht 

 
Het spreekuur wordt verzorgd door verpleegkundigen van de Jeugdgezondheidszorg van de 
GGD. 
Iedere dinsdagochtend, van 9 tot 10 uur, in Steunstee. Een afspraak maken is niet nodig. 
 

Nieuw is ook het  gezamenlijk inloopspreekuur Ouderenadviseur en Steunpunt 
Mantelzorg op de 4e dinsdag van de maand op 9.30 tot 11.30 uur . 
 
De Ouderenadviseur Titia Bolhuis en Mantelzorgondersteuner Monica Blom hebben, in 
overleg met het bestuur van de Steunstee Roodeschool, besloten om in de toekomst nauwer te 
gaan samenwerken. Om u beter van dienst te kunnen zijn, worden er met ingang van 
september 2009 gezamenlijke inloopspreekuren in Roodeschool gehouden en zullen er 
themabijeenkomsten worden georganiseerd. 
 
Iedere vierde dinsdag van de maand staat er, zoals u gewend bent, een kopje koffie voor u 
klaar in de Steunstee Roodeschool. U kunt daar terecht voor een praatje, ontmoeting en een 
stukje gezelligheid. Wilt u gesprek ‘onder vier ogen’ met Titia of Monica, dan is er een aparte 
spreekkamer beschikbaar. 
Het spreekuur van het Steunpunt Mantelzorg op de eerste dinsdag van de maand is daarmee 
vervallen! 
 
Bent u mantelzorger of senior en heeft u vragen op het terrein van wonen, welzijn of zorg of 
kunt u wel wat hulp gebruiken bij het regelen van zorg en hulp of wilt u gewoon uw verhaal 
kwijt of wilt u er even tussenuit? Dan bent u iedere vierde dinsdag van de maand tussen 9.30 
en 11.30 uur van harte welkom in de Steunstee Roodeschool aan de Hooilandseweg 18 a. 
 
Voor meer informatie over deze en andere activiteiten van de Steunstee in Roodeschool kunt 
u contact opnemen met Engelien Koster tel. 0595-415507 
 


