
 

 

 
 
 
 
 
 

Programma voor januari tot 
en met juni 2023 van  
Soos en Meer in het Doarpshûs van Wergea.  
 
De vrijwilligers van Soos en Meer en Thuisleven verwelkomen u graag! 
 
Activiteiten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Woensdag 11 januari: 14.00 – 16.00 uur:  
Nieuwjaarsinstuif: 
 
                                        Kom 2023 inluiden. 
                                        Stuif het nieuwe jaar 
                                        in. Een goed begin 
                                        is het halve werk. 
                                        We maken een    
                                        gezellige, muzikale 
                                        en smakelijke start 
                                        in dit nieuwe jaar. 
                                        Grijp deze instuif  
                                        aan om bekenden 
te treffen en de beste wensen uit te wisselen.                                  
De bijdrage voor deze instuif is € 5,00. 
                                                                                 
                                                         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.  
 
Het eten met andere Soos gasten maakt 
Deze maaltijd ook nog eens heel 
gezellig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De maaltijden zijn van 12.30 – 14.00 uur: 
Woensdag 25 januari, 22 februari,  
29 maart, 26 april, 24 mei en 28 juni. 
 
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 8 februari: 14.00 – 16.00 uur 
Huttentocht in de Wilde Kaiser met Margriet 
en Joost in Oostenrijk 
 
 
                            Joost en Margriet beleven 
                            het één en ander op hun 
                            mooie en verre tochten. 
                            Margriet vertelt er graag en 
                            beeldend over. Dwaal in  
                            gedachten mee, zonder 
                            vermoeidheid, maar met  
                            koffie en wat lekkers. En  
                            dan vol energie weer naar 
                            huis. 
 
Woensdag 15 maart: 14.00 – 16.00 uur 
DE Vrolijke Kwis 
 
Van vragen wordt je  
wijzer….. Maar met  
zoveel kennis en  
wijsheid in huis, wordt 
het maken van een kwis 
een uitdaging voor de  
kwismaster. Doe mee en maak er een vrolijke 
middag van. Wie weet er meer de deelnemer of 
de kwismaster? 
Wat het antwoord op deze kwisvraag ook is, er 
wordt vast veel gelachen. 
 
Woensdag 12 april: 14.00 – 16.00 uur 
Voorlichting over veiligheid 
 
Ria Nijp, coördinator  
Zorgcentrale van Thuiszorg 
Het Friese Land komt vertellen  
over, onder andere, veilige  
woningtoegang en alarmering. Voor u ook een 
mooie gelegenheid om te horen hoe de 
zorgcentrale werkt. Stel gerust al uw vragen 
over wat een zorgcentralist zo allemaal doet. 

  
Woensdag 10 mei: 14.00 – 16.00 uur 
Verhalen over … 
 
                               Laat u verrassen door  
                               de mooie verhalen die 
                               Joukje voor u in petto  
                               heeft. Heeft u zelf ook  
                               nog mooie verhalen of 
heeft u een bijzonder gedicht? Deel ze met 
ons. Onder het genot van een bakje thee of 
koffie knus samen in de húskeamer van ús 
Doarpshûs. Samen luisteren en verhalen 
vertellen verbind.  
 
 
Woensdag 7 juni: 14.00 – 16.00 uur 
Reis naar … 
 
U hoeft natuurlijk niet  
alles van te voren te 
weten. Lekker luxe  
met een taxi bus naar 
een mooie locatie gebracht worden, waar u 
kunt genieten van prachtige uitzichten, goed  
gezelschap en natuurlijk koffie/thee en 
lekkers, wie wil dat nou niet? Laat u 
verrassen en reis mee.                                 
De bijdrage voor deze verrassingstocht 
is € 17,50. 
                                  
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. 
 
Wilt u de Nieuwsbrief van Thuisleven 
ontvangen? Laat het ons weten. Bel 0900-
8864 of mail info@thuisleven.nl 



 

 

 


