
 Activiteitenoverzicht         Oktober en november  

Oktober 

5 oktober  14.30 uur: Film 
7 oktober  10.00 uur:  Eucharistieviering  
8 oktober 14.30 uur: Optreden  
schippertjeskoor  
12 oktober 14.30 uur:  Bingo 
16 oktober 14.30 uur: Klassiek uurtje 
19 oktober 14.30 uur: Spel Boemerang 
25 oktober  10.00 uur: Marijke mode verkoop  
27 oktober  17.00 uur: Buurtdiner 
26 oktober 14.30 uur:  Herfst bloemschikken  
€3.50 
28 oktober  19.00 uur: Zangavond  

 

November 

1 november geen zitdansen i.v.m. inruimen  
Bazaar 
2 november  Bazaar 10.00 tot 15.00 uur 
3 november 16.00 uur:   
Herdenkingsbijeenkomst   
4 november 10.00 uur: Eucharistieviering 
6 november 14.30 uur: Klassiek uurtje 
9 november 14.30 uur: Bingo 
11 november 14.30 uur:  Sophieke middag 
16 november 14.30 uur:  Film  
18 november  10.00 uur: Heilig Avondmaal 
23 november 14.30 uur:  Afimokoor (zie  
binnenkant blad) 
24 november 14.30 uur: Workshop pepernoten 
maken 
25 november 14.30 uur:  PCOB middag. 
25 november 19.00 uur:  Zangavond 
27 november 13.30 uur vertrek vaarvakantie 
29 november 12.00 uur Buurtdiner 
 

  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         Oktober en november 

Oktober 
4 oktober 14.30 uur: Film; Andre Rieu 
5 oktober 14.30 uur: Bingo 
11 oktober 14.30 uur: Film; Natuur  
Documentaire 
12 oktober  14.30 uur: Informatiemiddag 
vaarvakantie  
18 oktober 14.30 uur: Film; Toen was 
geluk heel gewoon 
17 oktober 13.30 uur: Middag  
georganiseerd door KBO Voorlichting, 
Omgaan met verlies (afscheid en  
rouwverwerking) 
20 oktober 14.30 uur: Zang  
25 oktober 14.30 uur: Film; Rail Away 
27 oktober 10.00: Culinaire Workshop 
Halloween 
27 oktober 14.30 uur: Film 
 
November      
1 november 14.30 uur: Film;  
Mijn nostalgisch Nederland  
2 november 14.30 uur: Bingo 
3 november  14.30: Soos  
8 november  14.30 uur: Geen  
activiteiten  
10 november 14.30 uur: Zang 
15 november 14.30 uur: Film; Swiebertje 
17 november 14.30 uur: Herfst Quiz 
21 november 13.30 uur: Middag  
georganiseerd door KBO Veilig Thuis en 
Veilig Buiten (voorkomen van) 
ongelukken en tegen criminele trucs) 
22 november 14.30 uur: Film; Natuur  
Documentaire  
24 november 10.00 uur: Culinaire  
workshop Pepernoten   
24 november 14.30 uur: Sinterklaas Film 
27 november 13.00 uur vertrek  
vaarvakantie   
29 november 14.30 uur: Film; Andre  
Rieu 
 

Elke maandag 

10.30 uur: Koersbal   

14.30 uur: Zin in Zingen!  

14.30 uur: Handwerkcafé 

 

Elke dinsdag 

10.00 uur: Tekenen/schilderen  

10.00 uur: Klassiek/verhalen uurtje 

11.00 – 16.30 uur: Poffertjes  

14.30 uur: Zittend dansen  

 

Elke woensdag 

10.30 uur: Bewegen op muziek  

14.30 uur: Wisselend programma bingo/film/optreden/ 

bloemschikken  

20.00 uur: Open repetitie Wassenaars kamerkoor 

 

Elke donderdag 

  9.30 uur: Yoga * 

10.30 uur: Yoga op de stoel  

14.00 uur: Bridge 60 +  

14.00 uur: Soos 

15.30 uur: Happy Hour! Drankjes tegen gereduceerd tarief  

20.00 uur: Open repetitie Van Wassenaer orkest 

* voor meer informatie zie binnenkant blad 

Elke vrijdag 

10.30 uur: Koersbal  

14.30 uur:  Creatieve activiteiten 

15.30 uur: Happy Hour! Drankjes tegen gereduceerd tarief  

19.00 uur: Weeksluiting  

Elke oneven week zaterdag  17.00 uur: Snackmiddag in het restaurant 

(1, 15 en 29 oktober, 5 en 19 november) 

Zondagmiddag café; Elke 2e en 4e zondag van de maand 14.00 uur.  

9 en 23 oktober en 13 en 27 november. 

 

Voor alle activiteiten geldt: 

SWZ pashouders gratis,  

anderen € 3,00 per keer  

inclusief koffie /thee.  

Tenzij anders aangegeven. 

Elke dinsdag 

9.30 uur: Yoga* 

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 en op 12 oktober) 

 

Elke vrijdag 

16.00 uur: Happy Hour! Drankjes tegen een gereduceerd 

tarief 

 

Elke oneven week zaterdag  

17.00 uur: Snackmiddag 

(1, 15 en 29 oktober, 5 en 19 november) 

 

 

 

  



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

Informatief Informatief 

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

Culinaire workshops 
 
Op 27 oktober zal de culinaire workshop in het teken van 
Halloween staan. Onze eigen kok Marcel leert u hoe u 
schuim spookjes kunt maken. .  
 
Op 24 november kunt u tijdens de workshop pepernoten 
bakken. 
 
Deelname aan één van deze workshops kost € 5,00 . Na 
afloop kunt u uw eigen gemaakte spookje of pepernoten mee 
naar huisnemen. 

Bazaar in ontmoetingspunt  SWZ Sophieke 
 
Op woensdag 2 november  aanstaande, is de  
jaarlijkse Bazaar in SWZ Ontmoetingspunt  
Sophieke, van Zuylen van Nijeveltstraat 313 te  
Wassenaar.  
De Bazaar is geopend van 10.00 uur tot 15.00 uur.  
U kunt leuke 2

e
 hands spullen kopen o.a.  

serviesgoed ,kleding, sieraden, speelgoed  maar u 
kunt ook een gokje wagen bij het rad van avontuur.  
Er is een plantenkraam en ook een kraam met  
handwerkspullen en zelfgemaakte kaarten.  
Daarnaast kunt u genieten van poffertjes , appeltaart, 
broodje kroket en ander lekker eten in het restaurant  
“ de orangerie”. 

Informatie UIT-BUREAU WASSENAAR: 
Vaarvakantie 27 november t/m 2 december 
Vindt u het leuk om een week door het mooie Duitsland te 
varen en tevens de  
kerstmarkten  van Wesel, Düsseldorf en Keulen te bezoeken? Dit kan alleen of samen 
met uw partner, familielid, kennis etc.  
Zondag wordt u in Wassenaar met de bus opgehaald en naar Arnhem gebracht waar u tussen  
14.30 — 15.00 uur aankomt. Daar ligt de PWA op u te wachten. In de plaatsen Wesel,  
Düsseldorf en Keulen bestaat de mogelijkheid om de kerstmarkten te bezoeken. Elke avond is 
er aan boord een leuk programma, zoals een spel, speciaal diner en koor. 

 
Meer informatie:  
info@uitbureauwassenaar.nl of via 0705123200 vragen naar Ingrid Brugman  of Elly de Haan 
 
UIT-BUREAU WASSENAAR  is een initiatief van SWZ en is toegankelijk voor mensen van 60 jaar en ouder. Dit 
UIT-BUREAU organiseert dagjes uit, vakanties en  

Informatiemiddag  

woensdag 12  oktober  

           (zie programma) 

Gezellige Willibrordmiddag 
 
De heiligendag van Willibrord is vastgesteld op 7 no-
vember:   een goede gelegenheid om ‘de  
verjaardag’ van( het) Willibrord te vieren. 
U krijgt boeiende waargebeurde verhalen te  
horen over de geschiedenis van (het) Willibrord, ver-
luchtigd met muziek en samenzang en iets  
lekkers bij de koffie. 

Gezellige Sophieke middag 
 
Op vrijdagmiddag  11 november vieren we de  
verjaardag van (het) Sophieke: op 11 november 
1900 werd Sophieke Topali geboren en op 11  
november 1955 werd het Sophieke geopend. 
Op deze middag duiken we in de geschiedenis van 
(het) Sophieke met mooie waargebeurde verhalen 
door verschillende mensen, waaronder familie van 
Sophieke! 
Ook zal er muziek en samenzang zijn en iets  
lekkers bij de koffie. 

Optreden Surinaams koor Afimo 

 

Op 23 november 14.30 uur komt de  
Surinaamse groep Afimo in ontmoetingspunt Sophieke  
optreden. 

Dit kleurrijke gezelschap heeft u misschien al eerder op 
zien treden tijdens een zomerfeest in  
Ontmoetingspunt Sophieke. De dames zingen gezellige  
liederen waar veel liedjes  
meegezongen kunnen worden en zijn gekleed in mooie  
traditionele Surinaamse jurken. 

Het beloofd weer een feestelijke middag te worden. 

* Yoga  

De lessen worden gegeven door  
yoga docente Vanessa Koerts van 
Vansi Yoga (www.vansi.eu) 

Voor de cursus van 16 lessen betaalt u   
€ 104,-. 

 

Dit is inclusief een kopje thee aan het einde van 
de les. In bijzondere gevallen kunt u in overleg 
ook losse lessen afnemen, deze zijn 7,50 per les.  

 

Aanmelden en informatie:  
Vanessa Koerts, info@vansi.eu  06 43557504. 

http://www.vansi.eu
mailto:info@vansi.eu

