
 

 

  
Sport & Spel 

 

Deze avond staat in het teken van sport en spel met Ron Vermeij. Hij is trainer van de 

speciale atletiekgroep en ontving dit voorjaar de autisme vriendelijkheidprijs 2013. 

Deze keer is het niet bij ‘Met Hart&Soul’ maar 1 deur verder, bij Synergos. 

Ron (foto 1) zit boordevol spelideeën waar in de binnentuin (foto 2) alle ruimte voor is. 

En dat kan van alles zijn met kaarten, kranten en ander materiaal, door te rennen, na te 

denken, samen te werken. Kortom: het wordt vast een spetterende avond.  

Locatie 
We houden de jongerensoos  bij Synergos Woerden aan de Gildenweg 7a.  

Dit is direct naast ‘Met Hart & Soul Oefenruimtes’.  

Zorg dat je je ID-kaart bij je hebt, zodat we in geval van nood je gegevens hebben.  

Kosten 
Je betaalt bij binnenkomst € 7,50 per persoon of € 5,- als jij of je ouders lid zijn van de 

NVA. Voor iedereen is dit inclusief twee frisdrankjes en chips of een candybar.  

Voor ouders  die blijven, zijn de koffie en thee € 1,- , frisdrank € 1,50. 

Begeleiding 
De begeleiding is in handen van Erica Swieb, afgestudeerd orthopedagoog en Ron 

Vermeij. We weten nog niet zeker of Frank er deze keer bij is. Dennis helpt een handje 

mee en vrijwilligers van AIC zijn aanwezig ter ondersteuning. 

Aanmelden én afmelden 

Meld je uiterlijk woensdag 25 september aan via Autisme Woerden. Vermeld je 

lidnummer van de NVA bij ‘opmerkingen’, dan krijg je korting.  

LET OP: de soos gaat door vanaf 15 personen, en er kunnen maximaal 20 personen 

meedoen. Kun je toch niet komen, meld je dan ook uiterlijk donderdag weer af, dan kan 

een ander nog in jouw plaats komen. Ben je op het laatste moment ziek, laat het weten: 

06 52 696029 (Winny). 

De volgende twee soosavonden staan gepland op de zaterdagen: 

26 oktober en 30 november 2013. 

 

 

 
 

 

 
 

 

               Woerden 

Uitgaan op een manier die bij jou past! 

Zaterdag 28 september 2013  
van 20.00 tot 23.00 uur 

http://www.synergoswoerden.nl/
http://autismewoerden.nl/kalender/soosjaal-28-april-2012/

