
 

 

 
 
 
 
 
 

Programma voor september tot 
en met december 2022 van  
Soos en Meer in het Doarpshûs van Wergea.  
 
De vrijwilligers van Soos en Meer en Thuisleven verwelkomen u graag! 
 
Activiteiten 

 
Woensdag 7 september: 14.00 – 16.00 uur 
Sjoelcompetitie & spelletjes 
 
                                  De zomerstop is weer 
                                  voorbij, tref elkaar weer 
                                  bij de Soosactiviteiten. 
                                  We gaan weer van  
                                  start met de sjoel- 
                                  competitie. Liever niet 
                                  sjoelen? Schuif dan aan 
                                  voor een gezellig 
spelletje en een kop koffie of thee met wat 
lekkers.       
                                                                                 
Woensdag 12 oktober: 14.00 – 16.00 uur 
Verhalen over de bibliotheek & een 
boeklezing door Grieteke van der Vlugt 
 
Prachtige 
verhalen over de 
bibliotheek en een  
bijzondere  
boeklezing. Kom,  
geniet van de  
gezelligheid, een 
kopje koffie of thee. Luister en leef mee en 
wie weet misschien wilt u thuis nog verder 
genieten door het lezen van een mooi boek 
of te luisteren naar een mooi luisterboek. 
                                                         z.o.z. 

 Samen eten  
 
Van Smaak zorgt, met een door jaren 
opgebouwde ervaring, voor een puur en 
eerlijk bereide maaltijd met veel kruiden 
en weinig zout. Van wereldgerechten tot 
de klassieke Hollandse groentes. Deze 
tweegangen maaltijd is verantwoord 
lekker, maar ook vooral gezellig. 
 

 
De maaltijden zijn van 12.30 – 14.00 uur: 
Woensdag 28 september, 26 oktober 
en 23 november. 
 
 
 
 
 
21 december gaan we: 
Samen eten met de kerst  
de maaltijd is van 12.30 – 14.30 uur. 
 
Kosten maaltijd: € 12,50. Pashouders 
van Thuisleven betalen € 10,00. U 
betaalt ter plekke.  
Aanmelden: uiterlijk 2 weken van te 
voren ter plaatse. 
                                                   z.o.z. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activiteiten vervolg: 
 

 
 
 
 
 

 
Woensdag 9 november: 14.00 – 16.00 uur 
Voorstelling over de Wadden 
 
Betty Kooistra, uit Bergum 
natuur-, watergids en  
all-round natuurkenner,  
heeft geweldige  
natuuropnames  
gemaakt tijdens haar reis over de 
Waddeneilanden. Geniet van deze mooie 
voorstelling en bezoek de Wadden vanuit ús 
Doarpshûs. Extra kosten € 2,00. 
 
Woensdag 7 december: 14.00 – 16.00 uur 
Kerstbingo: 
 
                                         De december 
                                         gezelligheid barst  
                                         weer los. In deze 
                                         maand  mag zeker de 
                                         spannende bingo  niet 
                                         ontbreken. Ogen en 
oren op scherp. Er is geen cijfer dat u ontgaat. 
Met een beetje geluk komt u met de mooiste 
prijzen thuis. Extra kosten € 2,00. 
 
Kosten voor de Soos-activiteiten: 
Wij vragen bij alle activiteiten een bijdrage 
van € 3,00. Extra kosten staan bij de 
activiteit vermeldt. U betaalt  ter plekke. 
Aanmelden:  
U kunt gewoon binnenlopen en bent van 
harte welkom. 

 De Húskeamer: 
Tijdens de Hüskeamertijden kan iedereen 
langskomen te biljarten of om een kaartje te 
leggen. 
 
Ook bent u bijzonder welkom op:  
 
Dinsdagmiddag. U kunt dan terecht bij: 
Sake – voor al uw vragen op digitaal gebied; 
Wijkteam Amarylis – voor vragen omtrent 
werk, inkomen, toeslagen, thuishulp e.d. 
 
Donderdagmorgen. U kunt terecht voor 
gerichte activtiteiten, zoals lezingen, 
spelletjes, speelgoedruilbeurs, suprise 
knutselen of kerststukjes en kaarten maken. 
En onder het genot van een kopje koffie, 
thee of een glas fris, voor een goed 
gesprek. 
 
Vrijdagmiddag. Naast thee/koffie/frisdrank 
wordt er op deze middag ook naar wens 
een wijntje of pilsje geschonken. 
 
Zaterdag 17 september: 
Wijnproeverij met Tom Kamsma 
Deelnemers kunnen zich opgeven bij 
info@dorphuswergea.nl o.v.v. wijnproeverij. 
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Wilt u de Nieuwsbrief van Thuisleven 
ontvangen? Laat het ons weten. Bel 0900-
8864 of mail info@thuisleven.nl 


