STICHTING MAATSCHAPPELIJK
WERK EN WELZIJN OOSTERSCHELDEREGIO

Verbinden en ontmoeten
Na een warme zomer komt het najaar van 2020

najaar dan ook geen Seniorenkalender uit.

in zicht. Een periode waarin we hopen dat het

We hebben door de coronacrisis ervaren hoe

weer mogelijk is om elkaar te ontmoeten. Een

waardevol het is om elkaar te ontmoeten, onder

aantal activiteiten in de dorpen en wijken zijn

de mensen te zijn en contacten te hebben in de

weer opgestart, maar nog lang niet alles is weer

buurt. U vindt hier een selectie van activiteiten

“normaal”. We zullen voorlopig rekening moeten

voor senioren die te bezoeken zijn. Wilt u voor het

houden met coronamaatregelen. Sommige

eerst een activiteit bijwonen, dan is telefonisch

activiteiten worden daarom maar beperkt

aanmelden verplicht. De inlopen, wijkcentra en

georganiseerd, of met kleinere groepen of met

dorpshuizen hebben hard gewerkt om een veilige

opgave. Dit is wennen voor iedereen. Vanwege het

ontmoetingsplek te creëren. We hopen dat u

onzekere aanbod van activiteiten, geeft SMWO dit

elkaar daar ontmoet!

Regionaal aanbod ontmoetingsplekken
Voor senioren

Koﬃe drinken en creatieve handvaardigheid

dinsdag 9.30 – 11.30 uur

Buurthuis de Pit, Goes

0113-270266

Klaverjassen

dinsdag 19.30 uur, 1x per 2 weken

Buurthuis de Pit, Goes

0113-270266

Senioren Inloop

woensdag 14.00 – 16.00 uur

Buurthuis de Pit, Goes

0113-270266

Senioren Computerclub

donderdag 9.30- 11.30 uur

Buurthuis de Pit, Goes

0113-270266

Senioren Soos, biljart en klaverjassen

maandag 13.30 – 16.30 uur

Heer Hendrikshuis, ‘s HHK

0113-220320

Senioren Soos, jokeren en biljart

woensdag 14.00 – 16.30 uur

Heer Hendrikshuis, ‘s HHK

0113-220320

Senioren Soos, bridge, koersbal en biljart

vrijdag 13.30 – 16.30 uur

Heer Hendrikshuis, ‘s HHK

0113-220320

Senioren Soos, bridge

dinsdag 13.30 uur

Heer Arendhuis, ’s-Heer Arendskerke

06-11270976

Senioren Soos, koersbal

woensdag 13.30 uur

Heer Arendhuis, ’s-Heer Arendskerke

06-11270976

Senioren Soos, biljart

ma en do 13.00 uur

Heer Arendhuis, ’s-Heer Arendskerke

06-11270976

Senioren Soos, sjoelen en darten

1e en 3e do vd maand 19.30 uur

Heer Arendhuis, ’s-Heer Arendskerke

06-11270976

Senioren Soos, koersbal

maandag 13.30 uur

Amicitia, Kloetinge

0113-228005

Senioren Soos, biljart

ma t/m do 13.00 uur

Amicitia, Kloetinge

0113-228005

Inloop Even d’r Uut

dinsdag 2 dagdelen

Meuleweie, Wolphaartsdijk

06-13336792

Inloophuis Oase

ma t/m do 09.30 – 11.30 uur

Rooseveltlaan 87, Goes-Noord

0113-854955

Soos Vrouwengilde

1e & 3e wo vd maand 14:00 uur

Magdalenazaal, Singel 5, Goes

06-18751148

Inloop Vredeskerk

donderdag 09.30 – 11.30 uur

Vredeskerk, Vegtplein 2, Goes

0113-216281

Inloop “de Samenloop”

dinsdag 13.30 – 15.30 uur

Westhof, Evertsenstraat 15, Goes

06-13336792

De Inloop

vrijdag 14.00 – 16.00 uur

Westkant, Evertsenstraat 15, Goes

06-30880678

Scalda, diverse activiteiten

wo en do 10.00 uur

Buurthuis de Pit, Goes

0113-270266

Wandel- en beweeggroepen
Voor meer informatie over wandel- en beweegmogelijkheden kunt u contact opnemen met Judith Menheere, beweegcoach, 06-52824303

Judith

06-52824303

Wij zijn er voor u
Wilt u als groep weer starten met een activiteit, maar zoekt u advies rondom de veiligheidsmaatregelen?
Heeft u vragen of zorgen als vrijwilliger of mantelzorger?
Organiseert u een terugkerende activiteit voor senioren?
Houd op ons de hoogte!
Bent u benieuwd naar een activiteit of ontmoetingsplaats
welke niet vernoemd staat in bovenstaand aanbod?
Neem gerust contact op met SMWO via (0113) 277 111
of met Susannah Koppejan of Judith Menheere.

Susannah
06-57812380

Kijk ook op www.wijzijngoes.nl voor meer evenementen
en activiteiten in uw buurt, stad of dorp.

Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio (SMWO) zet zich in voor een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen. Samen met inwoners
werken SMWO medewerkers en vrijwilligers aan de leefbaarheid in wijken of dorpen in de Oosterschelderegio en organiseren zij activiteiten voor jong en oud.

