
Juli 

5 juli 14.30 uur: Film  Andre Rieu :  

My African dream  

7 juli 10.00 uur: Eucharistieviering 

9 juli 14.00 uur: Zondagmiddag café 

12 juli 14.30 uur: Bingo 

13 juli 10.30 uur: Bezinning (activiteiten 

ruimte 2e etage) 

16 juli 14.30 uur: Live klassiek : het leven 

van Dick Bruna in woord , beeld en geluid 

19 juli 14.30 uur: Zomer bloemschikken  €4.- 

23 juli 14.00 uur: Zondagmiddag café 

26 juli 14.30 uur: IJs middag 

27 juli 17.00 uur: Buurtdiner  

 

Augustus 

2 augustus 14.30 uur: Film 

4 augustus 10.00 uur: Eucharistie viering 

10 augustus 10.30 uur: Bezinning 

(activiteiten ruimte 2e etage) 

10 augustus 14.00 uur: Spelcompetitie door 

Oranjevereniging 

13 augustus 14.00 uur: Zondagmiddag café 

16 augustus 14.30 uur: Bingo 

  Sophieke  
ONTMOETINGSPUNT 

Voor alle activiteiten geldt: 

SWZ pashouders gratis,  

anderen € 3,00 per keer  

inclusief koffie /thee.  

Tenzij anders aangegeven. 

Vervoer met de Bijbus is mogelijk. Heeft u rolstoel vervoer nodig? Dan  kunt u contact opnemen met de 

cliënten-administratie 070 512 32 00 (tussen 9-17 uur,  2 keer keuzemenu 1) 

Vervoer met de Bijbus is mogelijk. Heeft u rolstoel vervoer nodig? Dan  kunt u contact opnemen met de 

cliënten-administratie 070 512 32 00 (tussen 9-17 uur,  2 keer keuzemenu 1) 

  Willibrord  
ONTMOETINGSPUNT 
---------------------------Poortlaan 20 -------------------------- 

 Activiteitenoverzicht         Juli—augustus 2017 

Juli   

3 juli 14.30 uur: Film   

4 juli 14.30 uur: Bingo  

6 juli 14.30 uur: Soos  

7 juli 10.30 uur: Bezinning  (stilteruimte) 

11 juli 14.30 uur: Film 

18 juli 14.30 uur: Film 

25 juli 14.30 uur: Film 

27 juli 14.30 uur: Zang 

 

Augustus 

1 augustus 14.30 uur: Film 

2 augustus 14.30 uur: Bingo 

3 augustus 14.30 uur: Willy Caron  

Theater  

4 augustus 10.30 uur: Bezinning 

Elke maandag 

10.30 uur: Koersbal   

14.30 uur: Zin in Zingen!  

14.30 uur: Handwerkcafé 

 

Elke dinsdag 

  9.30 uur: Yoga (kosten en overige info Vanessa Koerts 0643557504)  

10.15 uur: Tekenen  

10.00 uur: Klassiek/verhalen uurtje (elke 3e dinsdag) 

14.30 uur: Zittend dansen (4 juli niet) 

 

Elke woensdag 

10.30 uur: Bewegen op muziek (bewoners SWZ Sophieke) 

 

Elke donderdag 

  9.30 uur: Yoga  (info Vanessa Koerts 0643557504)  

10.30 uur: Yoga op de stoel  

14.00 uur: Bridge 60 + drie rondes 

14.00 uur: Soos 

 

Elke vrijdag 

10.30 uur: Koersbal  

14.30 uur: Creatieve activiteiten 

19.00 uur: Weeksluiting  

 

Zaterdag 

Elke oneven week   17.00 uur: Snackmiddag (€ 5,00) 

Elke even week 17.00 uur: Zomerse maaltijd  (€ 5,00) 

 

Zondag 

Zondagmiddag café;  Elke 2e en 4e zondag van de  

maand 14.00 uur.  (toegang is gratis) 

Elke 3
e 
zondag  van de maand 14.30 uur live klassiek 

 

 

Voor alle activiteiten geldt: 

SWZ pashouders gratis,  

anderen € 3,00 per keer  

inclusief koffie /thee.  

Tenzij anders aangegeven. 

Elke maandag 

10.30 uur : Bewegen op muziek 

Elke dinsdag 

10.30 uur: Creatieve activiteit 

14.30 uur: Film middag 

Elke woensdag 

14.30 uur: Spelletjes soos  

(met uitzondering van de 1ste woensdag van de maand) 

 

Elke vrijdag 

16.00 uur: Happy Hour! Drankjes tegen een gereduceerd 

tarief 

Elke oneven week zaterdag  

12.00 uur: Snackmiddag 

Het restaurant /

ontmoetingspunt is elke dag 

geopend van 9.30 tot 17.00 

Optreden Willy Caron Muziektheater  

Op donderdag 3 augustus zal het Willy Caron  

Muziektheater een bezoek brengen aan Ontmoetingspunt  

Willibrord.  

Het zangkoor Willy Caron Muziektheater (WCM) is opgericht op 

6 februari 1998 door Willy Caron en Loes van Croonenburg. Het 

zangkoor, brengt een gevarieerd programma van musical tot 

opera, evergreens en operette. Ook passen zij de kleding aan bij 

de diverse programma’s zoals, Oostenrijks, Hongaars of Charles 

Dickens stijl. Het programma begint om 14.30 uur. 

Activiteitenoverzicht              Juli en Augustus 2017  



  Sophieke  
ONTMOETINGSPUNT 
--------------Van Zuylen van Nijeveltstraat 313------------- 

Informatief Informatief 

  Willibrord  
ONTMOETINGSPUNT 
---------------------------Poortlaan 20 -------------------------- 

Yoga Ontmoetingspunt Sophieke De yoga gaat vanaf 6 juli met zomerstop. Maar niet voor lang, 

want op 29 en 31 augustus start Vanessa Koerts alweer met  het volgende blok. Op de dinsdagen van 

9.30 – 10.30 uur en op de donderdagen van 9.30 – 10.30 en van 10.45 – 11.45 uur. Benodigdheden voor 

de les: een badlaken of een handdoek en denkt u aan loszittende kleding.  

Meer informatie en  opgave: info Vanessa Koerts 0643557504) of  info@vansi.eu 

Gezellig eten op zaterdag  

Elke zaterdag vanaf 17.00 uur kunt u voor 

maar 5 euro heerlijk eten. 

Op zaterdag 8, 22 juli en 5, 19 augustus: een 

snackmaaltijd. U krijgt patat, keuze uit een  

kroket, frikandel of kaassoufflé, appelmoes en 

rauwkost. Ook het dessert van de dag is bij de 

prijs inbegrepen. 

Op zaterdag 1, 15, 29 juli en 12, 16 augustus: 

een wisselend zomers gerecht. U kunt hierbij 

bijvoorbeeld denken aan huzaren- of  

zalmsalade met garnituur en brood. Ook deze 

zaterdag zal het dessert niet ontbreken. De 

aankondiging wat we daadwerkelijk eten vindt 

u in die week op de informatie borden in  

Ontmoetingspunt Sophieke. 

Aanmelden is niet nodig. Mocht u met een 

groep komen en verzekerd zijn van een plekje,  

is het wel wenselijk dat u dit even laat weten 

aan een medewerker van het restaurant. 

Heeft u zelf een leuke suggestie om op het 

menu te zetten? Laat het gerust weten. 

We kijken naar u uit. 

Surinaams Zomerfeest 

Op 23 augustus tussen 10 en 16.00 uur is het feest in Ontmoetingspunt 

Sophieke. Dit feest staat geheel in het teken van Suriname. ’s Morgens 

verzorgen een aantal dames van het koor Afimo een modeshow van  

Surinaamse klederdrachten en geven er uitleg over. Het restaurant zal 

zijn best doen deze dag Surinaams eten te bereiden zodat er een  

heerlijke Surinaamse proeverij ontstaat. In de middag zal het Surinaams 

koor Afimo een zingend optreden geven  in hun kleurige kleding. 

Nog enkele plaatsen vrij! 

Vaarvakantie:  

van 10 t/m 15 september 2017. 

Informatie:  

Ingrid Brugman 070 512 32 03 of 

www.uitbureauwassenaar.nl 

 Bezinning 

Iedere maand bezinnen we ons over een thema dat met de tijd van het jaar te maken 

heeft. Aan de hand van muziek, gedichten en verhalen kunnen we ongedwongen in  

gesprek raken. Het kan gaan over alledaagse onderwerpen en tegelijkertijd over diep 

er liggende levensthema’s. In juli en augustus zullen we ons natuurlijk bezinnen over de 

zomer, en over reizen, de legende van Christophorus, en over thuisblijven en de stilte 

die aangenaam en onaangenaam kan zijn. Iedere eerste vrijdagmorgen van de maand in de stilte 

ruimte van SWZ  Willibrord en iedere tweede donderdagmorgen van de maand in de activiteitenruimte 

van SWZ Sophieke. Aanvang 10.30 uur. Het duurt een half uur a drie kwartier. 

Rolstoel driedaagse 2017  
5 tot en met 7 september 15.00 -17.00 uur 

   Voor de 6
e
 keer organiseert UIT-Bureau Wassenaar de Rolstoeldriedaagse.  

 

Voor wie nog niet eerder heeft meegedaan: De rolstoel driedaagse is voor alle ouderen in Wasse-

naar, die het leuk vinden om mee te doen. Maar ook anderen die slecht ter been of rolstoelafhankelijk 

zijn kunnen meedoen. Met of zonder rolstoel. We lopen ongeveer 2 a 3 kilometer per dag. Kunt u niet 

zo ver lopen en wilt u mee doen? Wij zorgen dat er voldoende rolstoelen aanwezig zijn.  

Datum & tijdstip: Dinsdag 5 tot en met donderdag 7 september. De routes worden tussen 15.00 en 

17.00 uur gelopen. Warming-up vanaf 14.30 uur op beide locaties 

Startpunten: SWZ Sophieke v Zuylen van Nijeveltstraat 313 en SWZ Willibrord Poortlaan 20 

Route:  

Dag 1: naar Gemeentehuis de Paauw in Wassenaar, bezoek aan  burgemeester en wethouders  

Dag 2: is ‘burendag’. We lopen dan van SWZ Willibrord naar SWZ Sophieke, door de Langstraat.  

Dag 3:  Duinrell dag! Deze dag lopen we naar en over  het Duinrell terrein,  

Muziek en maaltijd : Elke dag is er live muziek en elke dag kunt u na afloop een maaltijd tegen  

gematigd tarief gebruiken in de restaurants van de startlocatie.. De laatste dag wordt afgesloten met 

een medaille en een barbecue. 

Deelnemen: U kunt zich opgeven via www.uitbureauwassenaar.nl of de ontmoetingspunten van SWZ. 

kosten € 5,00 incl. medaille.  

Vrijwilligers : Voor dit evenement hebben we veel vrijwilligers nodig. We hebben vooral vrijwilligers 

nodig die samen met iemand  de route wil lopen, waarbij u de rolstoel van iemand duwt. U kunt zich 

aanmelden www.uitbureauwassenaar.nl of via het aanmeldformulier . Als men 3 dagen meeloopt is de 

BBQ gratis incl. drank. Bij minder dagen kost de BBQ €12,50 incl twee consumptiebonnen.  

Meer informatie: info@uitbureauwassenaar.nl of via 0705121378 vragen naar Elly de Haan 

Klassiek uurtje live:  

16 juli aanvang 14.30 uur  

Dick Bruna (1927- 2017), willen wij 

in het klassiek uurtje live eren 

met een programma rondom zijn  

leven. De grootmeester van de klare 

lijnen staat centraal, maar ook zijn 

liefde voor de taal en voor de muziek krijgen een 

plaats in het aangeboden programma.  Wij gaan hem 

in het middelpunt  plaatsen  en geven u een indruk 

van zijn leven door middel van het woord, beeld en 

de muziek. Live Klassiek op 20 augustus is een  

programma rondom Peerke Donders, een man die in 

Suriname er op uit ging om zieken die melaats waren 

te helpen. Wij geven u een beeld van zijn leven ,  

om lijst met muziek 
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