
 Activiteitenoverzicht         Februari en Maart 2016  

Elke maandag 

10.30 uur: Koersbal   

14.30 uur:  Zin in Zingen!  

14.30 uur: Handwerkcafé 

 

Elke dinsdag 

10.30 uur: klassiek/verhalen uurtje 

10.00 uur: tekenen/schilderen  

11.00 – 16.30 uur: Poffertjes  

14.30 uur: Zittend dansen  

 

Elke woensdag 

10.30 uur: bewegen op muziek PG 

14.30 uur: wisselend programma bingo/film/optreden/ 

bloemschikken  

20.00 uur: open repetitie Wassenaars kamerkoor 

 

Elke donderdag 

  9.30 uur: yoga (€ 97,50 voor 15 lessen) 

10.30 uur: yoga op de stoel (€ 97,50 voor 15 lessen) 

14.30 uur: Bridge 60 + drie rondes  

14.30 uur: soos 

14.30 uur: 15.30 – 17.00 uur Happy Hour!  

Drankjes tegen gereduceerd tarief  

20.00 uur: open repetitie Van Wassenaer orkest 

 

Elke vrijdag 

10.30 uur: koersbal  

11.00 – 16.30 uur: crêpes in het restaurant 

14.30 uur:  Handwerkcafé 

15.30 uur: Happy Hour! Drankjes tegen gereduceerd tarief  

 

Elke zaterdag 

10.00 uur: Tai Chi  (€ 7,50 per les) 

Februari: 

2 februari 19.30 uur: optreden 
‘Memories’; liedjes uit de jaren 50 
en 60. 

10 februari 14.30 uur: Bingo. 

11 februari 14.00 uur: Workshop 
Valentijns Hart maken. € 5,00. 

17 februari 14.30 uur: Winter 
bloemschikken € 3,50. 

24 februari 14.30 uur:  
Boemerang spel. 

 

Maart: 
 

2 maart 14.30 uur: Film  

5 maart 17.00 uur: Snackmiddag  

9 maart 14.30 uur: Bingo  

16 maart 14.30 uur: Lentemiddag  

23 maart 14.30 uur: geen zittend 
dansen i.v.m. inruimen markt 

23 maart 10—15 uur:  
Voorjaarsmarkt  

24 maart 14.00 uur: Workshop 
broodhaantjes maken. € 5,00 

28 maart 12.00 uur: 2
e
 paasdag 

Paas/Buurtbrunch  

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

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 

receptie van SWZ Willibrord: 0705123200. 

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

receptie van SWZ Willibrord: 0705123200. 

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

 Activiteitenoverzicht         Februari en Maart 2016 

 

Elke maandag 

10.30 uur: Creatieve activiteit 

14.30 uur: Film   

 

Elke dinsdag 

10.00 uur: yoga (€ 97,50 voor 15 lessen) 

 

Elke woensdag 

14.30 uur: Spelletjes soos 

 

Elke vrijdag 

16.00 uur: Happy Hour! Drankjes tegen een gereduceerd tarief 

Februari: 

3 februari 14.00 uur: Carnaval 
met de Leidse Hutspotten 

4 februari 14.30 uur : Bingo. 

11 februari 10.00 uur: Workshop 
Valentijns Hart maken. € 5,00. 

18 februari 14.30 uur: Zingen met 
Ineke Spruijt op de piano. 

 

Maart: 

3 maart 14.30 uur: Bingo 

8 maart 14.30 uur: geen Film 

8 maart 19.30 uur: Optreden  
accordeon vereniging DVS 

10 maart 14.30 uur: Zang 

17 maart 14.30 uur: Lente middag 

24 maart 10.00 uur: Workshop 
Broodhaantjes maken 
 

24 maart14.30 uur: Paas quiz  

31 maart14.30 uur: Film  Donderdag 25 februari Buurtdiner 

Deelname na inschrijving 

€ 19,50 

Voor alle activiteiten geldt: 

SWZ pashouders gratis,  

anderen € 3,00 per keer  

inclusief koffie /thee.  

Tenzij anders aangegeven. 

De Leidse Hutspotten 

Net als de afgelopen jaren komt deze  

carnavalsvereniging uit Leiden er een gezellige  

carnavalsmiddag van maken. Met herkenbare muziek en  

hilarische optredens kortom: Carnaval! 

Woensdag 3 februari om 14.00 uur! 



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

Informatief 

Zondagmiddagcafé. 

Niets te doen op zondagmiddag in Wassenaar?  
Natuurlijk wel.            
Op zondag 28 februari staan de deuren open van 

het zondagmiddagcafé.   

 
Tweemaal per maand op de tweede en vierde  
zondag van de maand van 14.00 tot 16.00 u, 
enige uitloop is zeker mogelijk. 
 
Het zondagmiddagcafé is de plek waar u  
terechtkunt om anderen te ontmoeten, een (of 
meer) kopjes thee of koffie te nemen, een kaartje 
te leggen, naar een foto film met muziek te kijken, 
een praatje te maken of wat u dan ook maar wilt 
doen. Natuurlijk horen wij op de zondagmiddag 
graag van u welke andere activiteiten uw  
belangstelling hebben.  
 
Een toegangsprijs is er niet; wel betaald u voor de 
consumpties die u gebruikt. 
 
Aanmelden hoeft niet; iedereen is vrij om binnen te  
stappen. 
 
Wij zouden het heel fijn vinden u te verwelkomen 

in het ZONDAGMIDDAGCAFÉ.  
 

Gezellige voorjaarsmarkt 

Woensdag 23 maart  10.00 – 15.00 uur 

Misschien bent u al begonnen met het  
opruimen van de zolder. U kunt goede spullen 
die u kwijt wilt, bij de receptie van SWZ  
Sophieke afgeven  in de week voorafgaand aan 
de markt. Omdat u nu weer wat ruimte heeft, is 
het vast de moeite waard om eens even langs 
de kramen te lopen. Wellicht zit er iets van uw 
gading bij.  

U kunt deze dag natuurlijk ook genieten van 
poffertjes, en allerlei andere lekkere dingen. 

Daarnaast kunt u uw geluk beproeven bij de 
voorjaarsloterij!  

De opbrengst van deze dag zal verdubbeld 
worden door het Nationaal Ouderenfonds en 
komt geheel ten goede aan de rolstoel  
driedaagse die op 6,7 en 8 september  
plaatsvindt. 

Reden genoeg om even langs te komen!  

Informatief 

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

Het UIT-BUREAU Wassenaar is een initiatief van 

SWZ en organiseert al enkele jaren vaarvakanties 

voor ouderen. De doelgroep die het UIT-BUREAU 

voor ogen heeft zijn 60 plussers met of zonder een 

zorgvraag of mensen jonger dan 60 met een  

zorgvraag. Het doel van het UIT-BUREAU is om  

eenzaamheid te voorkomen, contacten onderling  

te versterken en nieuwe contacten maken. Dit jaar 

organiseert het UIT-BUREAU een tweetal  

vaarvakanties.  

Van 21 t/m 27 mei (Beverwijk-Enkhuizen-Vlieland-

Leeuwarden-Lemmer-Kampen)  en van 27   

november  t/m 3 december  gaan we naar de 

kerstmarkten (Arnhem-Wesel-Düsseldorf-Keulen-

Emmerich-Arnhem).  

 

Wat kost de vakantie? 

Voor bewoners van een verpleeghuis van SWZ is 
de prijs € 595,-. Cliënten die ondersteuning of zorg 
van SWZ krijgen, betalen € 680,-. Dit bedrag is  
inclusief alle maaltijden, drankjes, attracties en een 
reisverzekering. Een annuleringsverzekering is  
optioneel; deze kost € 22,50. 

Inschrijven 
U kunt inschrijven via www.uitbureauwassenaar.nl 
of telefonisch bij Elly de Haan of Ingrid Brugman, 
telefoon: 070 - 51 23 200. 

Nieuw in de ontmoetingspunten! 

Culinaire workshops onder leiding van Banket-

bakker Marcel. 

Onze kok Marcel weet alles van koek, taart en 

andere zoetigheden. Deze kennis wil hij graag 

met u delen. Eenmaal per maand organiseert hij 

een culinaire workshop Uiteraard kunt u daarna 

de zelfgemaakte lekkernij opeten of mee naar 

huis nemen.  

In februari schenkt hij aandacht aan  

Valentijnsdag en kunt u een hart van  

chocolade en marsepein maken.  

In maart is de workshop broodhaantjes maken 

voor de Pasen 

Deelname op inschrijving. Kosten € 5,00 

Optreden accordeon vereniging 

Accordeon vereniging Door Vriendschap Sterk 

(DVS) speelt zowel muziek  in het  

klassieke als in het populaire genre zoals Tan-

go’s, Folklore, Marsmuziek enz. Dit alles wordt 

vierstemmig uitgevoerd. Met ondersteuning 

van bas-accordeon en slagwerk. Dit optreden 

wordt u aangeboden door Fonds 1818 en is te  

beluisteren op 8 maart 19.30 uur 

(Ontmoetingspunt Willibrord) 


