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Vrijwilligers in het zonnetje
De werkzaamheden van de SWO
zouden
ernstig
stagneren
als
vrijwilligers zich niet dag in, dag uit
zouden inzetten. Ruim 200 (en hun
aantal groeit nog steeds) vrijwilligers
zijn actief in allerlei projecten, van
maaltijdservice tot dagopvang tot
huisbezoeker tot voorleesopa/oma …..
Een paar keer per jaar worden de
vrijwilligers in het zonnetje gezet en zo
gewaardeerd voor hun inzet. Eind april
genoten ruim 100 vrijwilligers van een
heerlijk driegangen diner dat gekookt
was door Delicio en uitgeserveerd
werd door medewerkers van de SWO.

SWO-servicedag bij Kok Carwash

Seniorentriatlon

Op dinsdag 22 juni wordt u door Kok Carwash een speciale SWO-servicedag
aangeboden voor uw auto.

Op 15 juni vindt de jaarlijkse
seniorentriatlon plaats vanuit ‘t Harde. Dit
sportieve evenement voor 50-plussers,
wordt voor de 17e keer georganiseerd
door de Commissie Zwemvierdaagse ’t
Harde in samenwerking met Stichting
WIEL Elburg. Deze triatlon is geen
wedstrijd, maar een gezellige activiteit om
ouderen te stimuleren op een gezonde
manier in beweging te blijven. De triatlon
start bij zwembad ‘De Hokseberg’ tussen
8.30 en 9.30 uur.
Nadere informatie:
Stichting WIEL,
telefoon 0525-681212.

Alle 55+ers krijgen op die dag een korting van maar liefst € 5 op het duurste
autowasprogramma Polish+ (normaal € 12,50)
Daarnaast kunt U gratis stofzuigen in de overdekte hal en krijgt U ook nog een
‘goodie-bag’. Een tasje met wat leuke hebbedingetjes die te maken hebben met uw auto.
Kok Carwash aan de Hoofdweg 4 in Harderwijk is één van de modernste wasstraat
van de hele regio en is een maatschappelijk betrokken ondernemer. Naast het speciale
Polish+ autowasprogramma dat met veel korting wordt aangeboden, kunt u uw auto
stofzuigen in een overdekte hal.
Daarnaast peilen medewerkers van Kok Tankstations die dag gratis de olie van uw
auto, controleren uw koelvloeistof en kijken uw bandenspanning na en waar nodig is
controleren ze ook even uw ruitensproeier-antivries.
Na deze SWO-servicebeurt
kunnen u en uw auto met
een gerust hart de zomer
in. Kok Carwash is op de
SWO-Servicedag 22 juni,
geopend van 09.00 tot
16.00 uur. Wanneer u zegt
dat u gebruik wilt maken
van de SWO-Servicedag
ontvangt u de korting én de
extra service gratis. U bent
van harte welkom aan de
Hoofdweg 4.

