
September 2019       

 

Beste klanten van de SWOS, 

 

Tijdens een panelgesprek in augustus  hebben we met een aantal van onze klanten gesproken.  

Zij gaven als belangrijkste advies aan de SWOS … “vertel meer over wat de SWOS doet”.  

Nog lang niet iedereen is bekend met de SWOS terwijl, volgens de deelnemers van het panelgesprek, 

de SWOS zoveel kan betekenen.  

Om die reden ontvangt u van ons de eerste digitale nieuwsbrief.  

U kent ongetwijfeld al veel van onze diensten. Maar drie bijzondere activiteiten, die binnenkort van 

start gaan, willen wij extra onder uw aandacht brengen.  

Aanstaande vrijdag 13 september is een kennismaking met Dynamic Tennis. 
Dit is tennis met een lichtgewicht racket en een foambal. Deze sport wordt in vele plaatsen in de 

omgeving gespeeld.  

Hiermee kunt u  kennismaken as vrijdag van 13.45 tot 14.45 uur. Als u zich opgeeft voor deze 

kennismaking informeren we u over de locatie. 

Opgeven kan via info@swos.nl of via het SWOS telefoonnummer 035 602 36 81. 

 

Aanstaande dinsdag 17 september vindt een muziekmiddag plaats met de Eemzangers, in 

het kader van de week van de dementie en de dementievriendelijke samenleving.  
Vanaf 14.00 uur start het programma in Idea aan de Willaertstraat.  Naast muziek krijgt u ook 

informatie over technische toepassingen die u thuis kunt gebruiken om langer zelfstandig thuis te 

wonen (met dementie).  

Dit is een bijeenkomst voor mensen met dementie, hun partners, mantelzorgers, buren en voor 

iedereen die begaan is met mensen met dementie.  

U kunt u opgeven via info@swos.nl of via het SWOS telefoonnummer 035 602 36 81. 

 

U kunt via deze link meer lezen over de activiteiten in de week van de Dementievriendelijke 

samenleving?  

 

Cursus Omgaan met Dementie.  

Zorgt u voor iemand met dementie en wilt u meer grip?  
Deze cursus start op donderdagavond 19 september a.s. om 19.30 en bestaat uit 5 avonden.  

Beter begrijpen wat dementie is en hoe u hier beter mee kan omgaan? Dat kan op de cursus omgaan 

met dementie, speciaal voor partners, mantelzorgers en naasten.  

Geef u op via het bekende nummer, info@swos.nl of via 035 602 36 81 

 

We zijn benieuwd of u blij bent met deze informatie. We hopen u goed te informeren over de 

mogelijkheden van de SWOS. Wilt u deze nieuwsbrief blijven ontvangen, hoeft u niets te doen.  

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Meldt u dan af via deze link, wilt u wel uw naam en 

adres vermelden zodat we uw gegevens goed kunnen verwerken.  
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