
035  -  602  36  81

T e l e f o n i s c h  b e r e i k b a a r  
o p  w e r k d a g e n  v a n  

0 8 : 4 5  -  1 3 : 3 0  u u r

Molenstraat  8C

3764  TG  Soest

WWW.SWOS .NL

NEEM CONTACT MET ONS OP

DONDERDAG 7 OKTOBER

Boekweitland (wijk de Engh) om 11.30 uur

Veenbesstraat Open Hof (wijk Smitsveen)

om 13.00 uur

Valeriaanstraat 145-213 (wijk Smitsveen)

om 14.30 uur

Gemshoorn (wijk Overhees) om 16.00 uur

Jeu de Boules in de wijk

Op 4 verschillende buiten banen in Soest, 

Jeu de Boules met de Buurstsportcoach.

S.v.p. eigen jeu de boules ballen mee nemen

als je die hebt. 

Aanmelden voor 29 september bij SWOS

Verhalen luisteren met een kop koffie

Altijd al willen weten hoe het nu verder met

Doornroosje is gegaan? Kom luisteren naar de

vrolijke verhalen die Loes Paul bij een kopje

koffie gaat vertellen.

Van 10.00-11.30 uur (vrije inloop)

Buurthuis de Willemien

Soesterbergsestraat 18, 3768 EJ Soest

Uitleg/presentatie Compaan

Compaan is een tablet speciaal ontwikkeld

voor senioren. Het is een kleine eenvoudige

én veilige computer. Tijdens deze middag

komt u alles te weten over de compaan en

wat u er allemaal mee kan doen. 

Van 11.00 - 12.00 uur

Adres activiteit: OC Soesterberg, 

Dorpsplein 18, Soesterberg

VAN 
DONDERDAG 30 SEPTEMBER 

TOT EN MET 
DONDERDAG 7 OKTOBER 

Een samenwerking van:

tel:+31356023681


DONDERDAG 30 SEPTEMBER

ZATERDAG 2 OKTOBER

WOENSDAG 6 OKTOBER

Workshop Creatief

Gezellig aan de slag naar aanleiding van de

kunstenaar Wouter Stips; een vrolijke

workshop die nog lang bijblijft. Lekker bezig

zijn, stempelen, rollen, tekenen, niet teveel

nadenken en ... voor je het weet heb je een

kunstwerk.  

Van 10.00 - 12.00 uur

Adres workshop: Idea, Willaertstraat 49,

Soest

Aanmelden voor 23 september bij SWOS Kennismaking met Jeu de Boules

Van 13.00-16.00 uur.

Voor alle leeftijden, bij JBV de Gemshoorn,

Boulodrome, Eemweg 2c, Soest

 

Gratis, incl. 1 consumptie. Materiaal is

aanwezig. Bij op tijd aanmelden kan eventueel

vervoer geregeld worden.

Aanmelden voor 29 september bij SWOS

MAANDAG 4 OKTOBER
Levensverhalen bij het kampvuur

Kampvuurtje aan, koffie of thee erbij en wat

lekkers erbij. Hoe fijn is het om met elk

elkaar rond het kampvuurtje te zitten en

naar elkaars verhalen luisteren. Elkaar leren

kennen. En als afsluiter met elkaar lunch

maken en opeten.

Van: 10.00-13.00 uur

Adres activiteit: Het Derde Erf, Birkstraat

125, Soest. Bij op tijd aanmelden kan

eventueel vervoer geregeld worden.

Aanmelden voor 27 september bij SWOS

Uitleg/presentatie Compaan

Compaan is een tablet speciaal ontwikkeld

voor senioren. Het is een kleine eenvoudige

én veilige computer. Tijdens deze middag

komt u alles te weten over de compaan en

wat u er allemaal mee kan doen. 

Van 14.00 - 15.00 uur

Adres activiteit: OC de Klarinet, Klarinet 39,

Soest.

DINSDAG 5 OKTOBER

Verhalen luisteren met een kop koffie

Altijd al willen weten hoe het nu verder met

Doornroosje is gegaan? Kom luisteren naar de

vrolijke verhalen die Loes Paul bij een kopje

koffie gaat vertellen.

Van 10.00-11.30 uur (vrije inloop)

OC Klaarwater, Wiardi Beckmanstraat 475,

Soest

Kies uw werk uit voor de expositie in Idea

Altijd al een expositie willen samenstellen?

Of mensen jouw smaak laten zien? Kom een

werk uitkiezen bij de kunstuitleen en vertel

waarom juist deze. Uw keuze wordt samen

met de ook door andere gekozen

schilderijen in Idea opgehangen.

vrije inloop tussen 10.00 -16.00

Adres activiteit: Kunstuitleen Idea,

Willaertstraat 49, Soest (bij de bibliotheek)


