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HUISHOUDING EN VERZORGING IN ÉÉN ZELFSTUREND TEAM 

 

Klein en eigenwijs, zo kun je de Stichting Wassenaarse Zorgverlening 

(SWZ) omschrijven. SWZ biedt ondersteuning, zorg en welzijn aan 

ouderen en mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke handicap. 

Dit gebeurt bij mensen thuis of in een verpleeg- of verzorgingshuis. Met 

ongeveer 400 medewerkers en 170 vrijwilligers ondersteunt SWZ ruim 

660 cliënten.  

De organisatie koos voor zelfsturing als logische ontwikkeling in het 

werkgeverschap. En besloot het nu te doen, juist omdat er geen acute 

nood is. Het resultaat is een volledig zelfsturende thuiszorg, waar ook de 

huishoudelijk medewerkers onderdeel van het team zijn. Alle medewerkers 

zijn enthousiast. Zo enthousiast dat de intramurale teams de pilotfase 

overslaan en dit jaar in een keer overgaan naar zelfsturing. Een interview 

met (voormalig) middenkader en werkvloer. 

 

Cliënt en medewerker centraal 
‘Wij hebben geen personeels- of financiële problematiek’, zegt directeur-

bestuurder Nico Olsthoorn. ‘Wel willen we onze werknemers enthousiast 

houden, nu en in de toekomst. Zo bezien is zelfsturing een logische 

ontwikkeling in het werkgeverschap. Natuurlijk is het doel ook meer 

kwaliteit voor onze cliënten. Terecht staat in de zorg de cliënt centraal. 

Wij zijn ervan overtuigd dat dat alleen kan als je ook de medewerker 

centraal stelt.’ Van In voor zorg! ‘vroeg SWZ ondersteuning bij de 

invoering van zelfsturing. ‘Al bij het begin hebben we echter aangegeven 

dat we bijna niets lezen over zelfsturing. Want wij wilden zelfsturing op 

onze manier. Door het zelf uit te vinden, met elkaar. Dat klinkt misschien 

eigenwijs, maar het is wel belangrijk. Zelfsturing moet iets van ons zijn, 

zodat het in onze genen zit.’ 

 

Heel SWZ 
Inmiddels zijn alle thuiszorgteams zelfsturend, de eerste intramurale 

locatie volgt dit jaar en de tweede locatie in 2015. In 2015 gaan ook de 

ondersteunende diensten en de activiteitenbegeleiding over op zelfsturing. 

‘SWZ is te klein om met 2 manieren van aansturing te werken, de keuze 

was zelfsturend of directief’, zegt Nico Olsthoorn. ‘Maar dat is wel onze 

eigen beslissing geweest,’ voegt intern projectleider Yolande Goedee toe. 

‘In eerste instantie wilden we alleen de thuiszorg zelfsturend maken. Na 
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een klein jaar besloten we heel SWZ te laten meedoen. De In voor zorg-

coach drong daar al vanaf het begin op aan. Ook dit moesten we echter 

zelf “uitvinden”.’ 

 

Win-winsituatie 
Ook al komt zelfsturing steeds vaker voor in de zorg, SWZ heeft er toch 

een uniek tintje aan gegeven: in de teams zitten zowel verzorgenden en 

verpleegkundigen als huishoudelijk medewerkers. ‘Een goed voorbeeld van 

een win-winsituatie’, aldus Nico Olsthoorn. ‘Omdat veel cliënten in de 

ochtenduren geholpen willen worden, hebben onze huishoudelijk 

medewerkers een ADL-cursus gevolgd. Zij starten de ochtend nu met 

lichte ADL-zorg bij een aantal cliënten en doen vervolgens hun normale 

huishoudelijke taken. Zo kunnen we veel meer mensen helpen in de 

ochtendspits. Bovendien biedt het meer uitdaging aan huishoudelijk 

medewerkers. Daarnaast ontstaat ook nog een betere afstemming tussen 

verzorging en huishouding.’ 

 

Middenkader overbodig 
Belangrijke overweging bij de uitbreiding van taken van huishoudelijk 

medewerkers was ook de grote korting op huishoudelijke ondersteuning. 

Nico Olsthoorn: ‘Het gemakkelijkst is natuurlijk voor 40% ontslag 

aanvragen. Maar daar zijn we niet van. We hebben gezocht naar 

mogelijkheden om de huishoudelijk medewerkers zoveel mogelijk te 

behouden.’ Dat geldt ook voor andere medewerkers die door de invoering 

van zelfsturing overbodig werden. ‘Er is niemand ontslagen’, zegt Yolande 

Goedee. ‘Het middenkader – de afdelingshoofden en teamcoördinatoren – 

hebben allemaal een nieuwe functie gekregen. Want de zelfsturende 

thuiszorgteams van de pilot vallen nu rechtstreeks onder de directeur-

bestuurder. Twee leidinggevenden zijn coach geworden, twee anderen gaan 

een flexpool opzetten. Zelf was ik hoofd van de afdeling thuiszorg. Nu ben 

ik intern projectleider. Daarnaast ga ik een opleiding volgen. Dat is een 

kans die ik anders niet gekregen had.’ Volgens Nico Olsthoorn heeft deze 

aanpak enorm stimulerend gewerkt. ‘Als je weet dat de insteek is dat er 

banen verloren gaan, zetten mensen eerder hun hakken in het zand. Nu 

werkte iedereen bijna automatisch mee.’ 
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Leerproces 
Ook de functie van Martien van der Plas verdween. Hij was afdelingshoofd 

huishouding, nu is hij coach. ‘Ik moet het leidinggeven echt afleren. Dus 

het team de eigen verantwoordelijkheden laten oppakken. Natuurlijk val ik 

nog wel eens in een valkuil. Laatst schoot ik bijvoorbeeld een idee vanuit 

het team in één keer af, terwijl ik eigenlijk had moeten zeggen 

“interessant, borduur er eens op voort, maar kijk daarbij wel naar de 

huidige ontwikkelingen”.’ Nico Olsthoorn voegt toe dat de rol van coach 

extra lastig is omdat ook het team nog in een leerproces zit. ‘Zelfsturing 

is een proces dat 3 tot 4 jaar duurt. Zeker in het begin vraagt dat ook 

stuurkunst. Dat sturende gaat langzaam over in aanjagen van goede 

ideeën.’ Yolande Goedee lacht: ‘Wij zeggen tegen de teams dat we ze niet 

in 7 sloten tegelijk laten lopen, maar wel in 1 of 2. Als je onmiddellijk 

ingrijpt, leren ze er niets van.’ 

 

Ondernemender 
Waar ligt nu het grootste succes van zelfsturing volgens het (voormalig) 

middenkader? ‘Medewerkers voelen zich verantwoordelijker voor het 

zorgproces, voor de cliënt en voor de organisatie.’, zegt Yolande Goedee. 

‘Ze hebben meer focus en bewustwording. Eigenaarschap en communicatie 

zijn de sleutelwoorden.’ Martien van der Plas: ‘Ik denk dat medewerkers 

vooral het appel op hun creativiteit waarderen, het maakt hun werk weer 

interessanter. Ze zijn veel ondernemender. Team Zuid zocht bijvoorbeeld 

zelf een kantoorlocatie en deelde laatst cupcakes uit. Het is ook leuk om 

te zien dat dipjes vaak juist leiden tot verdere groei.’ 

 

Eigen initiatief 
Gabrielle van Leeuwen, verzorgende in team Zuid, ziet zelfsturing 

inderdaad als een nieuwe uitdaging. ‘Problemen die we vroeger bij de 

leidinggevende deponeerden, lossen we nu zelf op. En dan blijkt dat we het 

meeste eigenlijk best weten. We hebben vooral beter leren communiceren 

en samenwerken. En we hebben ruimte voor eigen initiatief. Ons kantoor 

heb ik zelf gevonden en geregeld. Ook stuurt ons team cliënten een 

kaartje als ze jarig zijn. Dat waarderen ze enorm. Sowieso is de zorg voor 

de cliënten verbeterd. Aan een kleinere groep cliënten kunnen we veel 

gerichter zorg leveren, met meer kwaliteitstijd. De lijntjes naar instanties 

en cliënten zijn korter. Je weet wat er speelt als je bij iemand 

binnenstapt.’ 
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Vertrouwen 
De medewerkers vinden het ook prettig dat ze direct onder de directeur-

bestuurder vallen. ‘Nico communiceert heel goed en dat straalt vertrouwen 

uit’, vertelt Zahra Said, verzorgende in team Hillenaar. ‘Het gevolg is dat 

wij meer initiatief durven te nemen. Een keer per maand hebben we 

werkoverleg. Dan gaan 2 teamleden met Nico om tafel zitten. Steeds 2 

anderen, want hij wil geen vaste afvaardiging.’ ‘Toch was het voor 

sommigen ook wel wennen’, lacht Gabrielle van Leeuwen. ‘Als je nooit 

eerder direct contact met “de directeur” hebt gehad, is de drempel best 

hoog. Maar dat speelde alleen in het begin.’ 

 

Tevreden cliënten 
Omdat een zelfsturend team alles zelf doet, heeft ieder lid naast de 

gebruikelijke zorgwerkzaamheden een eigen taak. ‘Ik doe bijvoorbeeld de 

planning’, zegt Zahra Said. ‘Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor de 

beeldzorg, waar we sinds kort mee werken.’ Monica Schaareman, 

huishoudelijk medewerker in team Hillenaar, zorgt voor de bevoorrading 

van het kantoor. Behalve dat veranderden haar werkzaamheden enorm. ‘Ik 

ga nu ’s ochtends eerst langs 3 cliënten voor ADL-zorg als douchen en 

steunkousen aantrekken. Pas daarna verricht ik mijn gewone huishoudelijke 

werkzaamheden. Dat is erg leuk. Het mooiste is het als een cliënt zowel 

hulp bij het douchen als huishoudelijke ondersteuning nodig heeft. Dan kan 

ik beide taken doen, dat is veel rustiger voor de cliënt.’  

Het cliënttevredenheidsonderzoek toont dat de cliënten tevredener zijn. 

Zahra Said: ‘Ze zien meer vaste mensen en de planning is beter. Omdat ze 

direct contact met ons hebben, kunnen we nog beter rekening houden met 

hun wensen.’ 

 

 PRIJSVERHOGING  

 

SWZ heeft geruime tijd geen prijsverhoging doorgevoerd. Nu is het 

moment aangebroken om per 1 juli a.s. toch een prijsverhoging in de 

restaurants van SWZ door te voeren. 

Wij hopen op uw begrip in deze! 

Met vriendelijke groet, 

Liset Noordman 

Hoofd facilitair SWZ 
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SCHAAPSCHEERDERSFEEST ZORG- EN KINDERBOERDERIJ  

 

Op zondag 25 mei, was het een gezellige drukte op de zorg- en 

kinderboerderij in 

Wassenaar. Feest, 

vanwege het 

kinderboerderij- 

weekend. 

Traditioneel werden 

op deze dag de 

schapen geschoren. 

Jong en oud hebben 

genoten van 

spelletjes, het rad 

van avontuur, de 

poffertjes van Ans en het kijken naar het schaapscheren.  

Dank aan iedereen die zich ingezet heeft om er een leuk feest van te 

maken! 

Elly de Haan 
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JUBILEUM EN AFSCHEID VAN RECTOR FAAS DE VETTE 

 

Onderstaand de speech voor Faas de Vette, welke hij te horen heeft 
gekregen in zijn afscheidsdienst op 7 juni 2014. 
 

Geachte aanwezigen,  

Ik wil u ook van mijn kant bijzonder welkom heten op deze speciale dag. 

Een speciale dag die in het bijzonder voor onze Faas de Vette opgaat.  

Beste Faas, 7 juni 1952, 62 jaar geleden werd je tot priester gewijd. En 

dat is op zich al een vreugdevol feit. Maar er is ook veel blijdschap dat je 

daarna 62 jaar lang hebt volhard in de opdracht en de 

verantwoordelijkheid waartoe je door God werd geroepen. En ik aarzel niet 

om daaraan extra toe te voegen dat je de laatste 22 jaar eerst hier in 

huis en later binnen SWZ werkzaam bent als rector. Die 62 jaar samen, 

zijn vele felicitaties waard. En nu op 88 jarige leeftijd geef je aan dat 

mede door je verhuizing naar Den Haag, je afziet van een gestructureerde 

aanwezigheid hier binnen SWZ. Ja gestructureerde afwezigheid wel, maar 

je hebt aangegeven dat we toch incidenteel nog een beroep op je kunnen 

doen. Dat is zo kenmerkend voor jou. 

Geachte aanwezigen, voordat ik kort de levensloop van Faas schets, wil ik 

eerst nog even ingaan op de naam Faas en de ervaring die hij opgedaan 

heeft in het seminarie.  Faas, jouw naam, en misschien heb ik dit je al eens 

verteld, jouw naam is vernoemd naar één van jouw voorouders. Later is 

jouw naam gekerstend door deze te veranderen in Servatius. Een bekering 

die niet achteloos aan je is voorbijgegaan. Gezien het feit dat je meerdere 

malen de jaarlijkse heiligdomsvaart van Sint Servatius in Maastricht hebt 

bijgewoond. De naam Servatius heeft een vreesachtig aspect als ijsheilige. 

“Pancraas, Servaas en Bonifaas, zij geven vorst en ijs, helaas” is een 

bekende uitspraak. Voor al het overige siert de naam Servatius als bijnaam 

De Goede. En vooral deze bijnaam siert jouw dagelijkse praktijk.  

Tijdens jouw opleidingen heb je een openheid voor nieuwe ontwikkelingen 

als basishouding meegekregen. Jouw inbreng vanuit de basis van onze kerk 

is voor ons meer dan de moeite waard om deze goed te beluisteren. Want 

mede in dit verband is te prijzen jouw openheid voor de oecumene. Bij de 

fusie van Willibrord en Sophiekehuis is definitief een streep gezet door 

de verzuiling van de beide locaties en is in ons gedachtegoed het Evangelie 

van Jezus Christus het uitgangspunt. Dit past goed bij jou Faas. In jouw 
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manier van zijn, staat de oecumenische gedachte centraal. Het gaat 

hierbij om de uiteindelijke bestemming van ons aardse bestaan.  

Je eerste benoeming was in 1952 in het west Friese Spierdijk. Daarna 

volgde nog velen benoemingen. Zoals in Vlaardingen, Berkel en Rodenrijs, 

Den Haag, de Parkstraat, Leiden, Schiedam tot het feit dat je als Pastoor 

in de Brandstraat in Den Haag terecht kwam. Vijftien jaar daarna kreeg je 

tevens de zorg voor de parochie aan de Apeldoornselaan. Dit alles heeft 

geduurd tot 1992 toen mocht je met emeritaat. Dat wilde in jouw geval 

niet zeggen met pensioen, want daarna nam je al snel het rectoraat in 

Willibrord aan. Dit deed en doe je nog steeds met dezelfde roeping als 62 

jaar geleden. Steeds dezelfde roeping om mensen bij te staan, als rector 

in onze gemeenschap.  

Het woord RECTOR, zoals jij het uitdraagt staat in onze gemeenschap 

voor het volgende: De R van Rechtvaardig, de E van Eervol, de C van 

Charismatisch, de T van Trouw, de O van Onvermoeibaar en tot slot de R 

van Rustig. Stuk voor stuk kwalificaties die bij jou passen. Ieder van ons 

herkent deze ook in jouw aanwezigheid. Dat is onze rector, dat is onze 

Faas, een icoon die hier al 22 jaar aanwezig is. Het is lastig om alles op te 

noemen wat je in die 22 jaar voor ons betekend hebt. Ik zal daarom een 

korte opsomming geven van de belangrijkste:  

 

 opzetten en op sterkte houden van een koor met deelnemers uit de 

Ridderhof en SWZ Willibrord; 

 verzorgen van alle eucharistie vieringen en andere erediensten 

(uitvaarten); 

 deelname aan overleg met gemeente over eenzaamheidsproblemen 

onder ouderen; 

 lid Identiteitsraad SWZ opgericht naar aanleiding van de fusie 

tussen het protestants-christelijke Sophiekehuis en het katholieke 

Huize Willibrord; 

 opzetten en uitbouwen van een Pastorale Dienst in SWZ Sophieke en 

SWZ Willibrord voor raadgeving in zingevingvraagstukken van 

bewoners, ook voor diegenen waarbij een PG-indicatie gold; 

 raadgever en geestelijk verzorger voor veel ouderen in de 

seniorenwoningen en het verzorgingshuis. 



  SWZ Algemeen 

  SWZ Algemeen 9 

Dit is slechts een greep. Natuurlijk weten we dat je de laatste jaren het 

wat rustiger aan bent gaan doen. Voor de gewone sterveling iets wat allang 

was op gegaan, maar bij jou ging dat pas tellen na je 85e  en feitelijk nog 

niet van harte. De geest wil wel, maar het lichaam corrigeert. 

Naast je nauwe betrokkenheid bij het organiseren van bedevaarten naar 

Lourdes en naar Beauraing, staan bij ons ook nog een aantal van jouw 

persoonlijke, noem het maar hobby’s of passies in het geheugen. Je vele 

fietstochten, je fotografie, waarbij je ook hier in huis, als persfotograaf 

hebt opgetreden, je interesse in sterrenkunde en je verslagen van je 

reizen naar Australië zijn hier voorbeelden van. Zelfs de rol van Prins 

Carnaval ging jij niet uit de weg. Laat staan het organiseren van de 

oudejaarsavond borrel en bingo. Daarnaast ben je zeer belezen en heb je 

een passie voor goede wijnen. Daarmee, en dat heb je ook zelf in de 

uitnodiging beschreven, ben je ook een  niet te temmen verzamelaar van 

boeken en bijzondere wijnen. En last, maar zeker not least ben je zoals 

eerder genoemd, een zeer gedreven koorleider. Kortom Faas, wat ben je 

eigenlijk niet. Er is geen gesprek met jou te voeren, over welk onderwerp 

dan ook, of je slaagt daarin een interessante bijdrage te leveren. Faas, 

voor ons is het helder; naast je ambtelijke functie ben je ook gewoon 

mens. Een mens die ondanks al die bijzonderheden gewoon is en blijft.  

Twee jaar geleden was een bijzondere dag voor jou tijdens de viering van 

je 60- jarig priesterjubileum. Je hebt toen ook een koninklijke 

onderscheiding gekregen uit de handen van de burgemeester van 

Wassenaar. Als dank voor, naast het uitdragen van je ambt, de vele jaren 

van vrijwilligerswerk wat je verricht hebt zowel lokaal als landelijk.  

Vandaag vier je, zoals je zelf geregisseerd hebt, voornamelijk met je 

familie, kennissen en vrienden je 62ste verjaardag van jouw priesterwijding 

en je liturgisch afscheid van hier. Het wordt ongetwijfeld een 

inspannende, maar onvergetelijke dag voor jou. Voor ons, voor mij is het 

wat ambivalent. Er hangt over dit feest toch wat droefenis, maar ook 

dankbaarheid. Droefenis voor het feit dat we nu na 22 jaar afscheid gaan 

nemen van onze Faas. Dankbaarheid voor het feit Faas, dat we zo lang hier 

van jouw diensten gebruik hebben mogen maken en dat je de bijnaam De 

Goede zoveel jaren hier in de praktijk hebt gebracht. Dank daarvoor en 

dat we, zoals je zelf aangeeft in je uitnodiging, “onze band hopelijk nog 

een tijdje beleven”.  

Nogmaals Faas, dank! 

Nico Olsthoorn 
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7 EN 8 JUNI 2014 

  

Met grote dankbaarheid en veel voldoening zie ik terug op 
Pinksterzaterdag en op Eerste Pinksterdag.  
Het vieren van de 62ste verjaardag van mijn priesterwijding was een 
feest, en niet alleen voor mijzelf. De grote opkomst en het hartelijk 
meedoen en meeleven was hartverwarmend.  
Dit geldt evenzeer voor de Pinksterviering in de Dorpskerk, waar collega 
pastor Hannelore het gebed en de zegen vroeg over haar werk hier. Mijn 
verhuizen naar Den Haag leidt wel tot een kleinere, wat minder  nabije 
pastorale aanwezigheid, maar ik geef u niet op. Het is met een gerust hart 
dat ik een stuk pastorale zorg en aanwezigheid bij u  toevertrouwd heb 
aan collega pastor Hannelore Middel.  En met elkaar en met anderen 
proberen we dat er elke maand toch wel een paar zondagsvieringen zijn in 
de kapel.. Dus let u nog eens extra op de aanplakborden, want soms blijkt 
pas kort tevoren dat er de komende zondag(en) een viering kan zijn. 

 
Ik wens u: vrede en alle goeds. En tot ziens. 

Pastor Faas de Vette. 
 

 

 
foto: Geert de Rijk
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PINKSTEREN 2014 

Voor mij is Pinksteren dit jaar niet ongemerkt voorbij gegaan. 
Er waren 3 unieke gebeurtenissen: 
 

1. Samen met de activiteitenbegeleiding hebben we in het Sophieke en 

Willibrord een gezellige 

Pinkstermiddag’ georganiseerd, 

met de bedoeling dat het 

toegankelijk én herkenbaar zou 

zijn voor zoveel mogelijk mensen. 

We zijn in die opzet geslaagd. Er 

waren veel mensen en de 

meesten hadden echt het gevoel 

iets van Pinksteren te hebben 

gevierd. We hebben geluisterd 

naar Veni Creator Spiritus (Kom 

Schepper Geest), maar ook naar 

Rise like a Phoenix (het winnende 

songfestivallied van dit jaar) en 

naar het aloude Op een mooie 

Pinksterdag. Het verhaal van de Phoenix die uit haar eigen as herrijst 

hebben we gelezen en uitgebeeld. Voor herhaling vatbaar! 

2. Mijn collega rector Faas de Vette heeft de zaterdag voor Pinksteren 

zijn 62-jarig jubileum gevierd en tevens liturgisch afscheid genomen, 

omdat hij gaat verhuizen naar Den Haag. Gelukkig zal hij niet helemaal uit 

beeld verdwijnen, maar toch een markant moment, want natuurlijk wordt 

nu wel alles anders. Ik ben blij dat ik twee en half jaar van zijn 

ruimdenkendheid en inspirerende geloofsleven heb kunnen meegenieten. 

3. In de Dorpskerk heb ik een zegen ontvangen voor het werk dat ik 

binnen SWZ doe. Misschien was wel het mooiste voor mij dat ik de zegen 

van zowel Ds. Deodaat van der Boon als van rector Faas de Vette heb 

ontvangen. Het is een mooie viering geweest met prachtige muziek en een 

goede sfeer. Ik mocht de overdenking verzorgen, zodat ik ook iets meer 

zou kunnen vertellen over mijn drijfveren in mijn werk.  

Mocht u de overdenking nog eens na willen lezen, dan kunt u bij mij een 

gedrukt exemplaar ontvangen.  

Hannelore Middel 
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BEWONERS VAKANTIE NAAR LEMELE 

 

De bewoners van de Amaliahof zijn klaar voor vertrek naar Lemele maar 

eerst worden er nog vakantiegangers opgehaald bij SWZ Willibrord! 
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THEMADINER IN SWZ SOPHIEKE 

 
Dinsdag 29 juli wordt er een Themadiner georganiseerd in het 

restaurant van SWZ Sophieke. 
Tijdstip: van 12.00 uur tot 14.00 uur 

Uitnodigingen volgen nog en voor aanmeldingen kan men vanaf 
7 JULI 2014 terecht bij de receptie van het Sophieke. 

 
 

OP WEG NAAR DE ROLSTOEL DRIEDAAGSE 2014 

 

Zoals u al eerder heeft kunnen lezen, 

organiseert SWZ in de eerste week van 

september voor de 3e achtereenvolgende keer de 

Wassenaarse Rolstoeldriedaagse. (op 2, 3 en 4 

september)  

Terwijl ik dit schrijf, een mooie middag in april, 

zijn de voorbereidingen hiervoor al in volle gang. 

In januari is de voorbereidings-commissie samengesteld en zojuist hebben 

we de 2e bijeenkomst afgesloten.  

Hoe werkt zoiets? In de eerste plaats beginnen we met evalueren; wat 

maakte het vorig jaar leuk en wat kunnen we verbeteren? Vervolgens 

maken we een plan en worden ideeën uitgewisseld. Dan gaan we allerlei 

sponsoren benaderen, want dat wat we willen moet ook te betalen zijn.  

T-shirts, medailles en dergelijke moeten besteld worden. Wie doet de 

officiële opening? Wie test de routes?  Wat gaan we eten en drinken?    

De vergunningen moeten geregeld worden, zoals ook de optredens voor de 

verschillende dagen. Mensen moeten uitgenodigd en enthousiast gemaakt 

worden. Hoe krijgen we voldoende vrijwilligers? Hoe maken we het bij 

iedereen bekend? 

Inmiddels zijn de uitnodigingen de deur uit. Verschillende deelnemers en 

vrijwilligers hebben zich al gemeld. Ook sponsoren hebben al gereageerd 

op ons verzoek. Duinrell wil het terrein op de donderdag weer open stellen 

voor ons. Het Nationaal ouderenfonds en het bedrijf Telematch hebben 

een gift  toegezegd. We hopen en verwachten dat meer bedrijven een duit 

in het zakje gaan doen! 
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De t-shirts zijn besteld en ook de medailles. De poncho’s hebben we nog 

van de voorgaande jaren en hopen deze weer niet te gebruiken. 

Heeft u ook zin (gekregen ) om mee te doen aan dit evenement en heeft u 

nog geen uitnodiging ontvangen? U kunt zich natuurlijk altijd aanmelden bij 

de recepties van SWZ Sophieke en Willibrord. 

 
 ‘Het rijdend materiaal’ 
Deze dagen ben ik druk bezig met de rolstoel/rollator zelf . Het 

bewegende materiaal dus.  

Als er zoveel mensen als de afgelopen jaren –meer dan 100 - meedoen, 

moet het wel allemaal veilig zijn.  

Daarom hebben we 3 middagen gepland in juli waarop uw rolstoel en 

rollator nagekeken kunnen worden. Op deze middagen -  16, 30 en 31 

juli - kunt in SWZ Sophieke, of SWZ Willibrord uw rollator of rolstoel 

laten checken door de Vegro (thuiszorg winkels Wassenaar en 

Voorschoten).  

 

We maken er een gezellige middag van en zorgen dat u  uw rollator of 

rolstoel kunt personaliseren, door middel van vrolijke accessoires.  

Ook kunt u uw voertuig laten voorzien van uw naam.  

We geven een showtje weg met voorbeelden van voertuigen die ‘opgepimpt’ 

zijn en we hebben een verzoek gedaan bij een scouting groep, of zij willen 

helpen bij het schoonmaken van uw rollator of rolstoel.  

Zodat u, wat dat betreft, tip top in orde op pad kunt gaan. 

 

Tijdens de rolstoeldriedaagse is het natuurlijk zaak dat elke vrijwilliger 

die de rolstoel duwt, ook weet hoe dat het beste kan. Dit om rugklachten 

door het duwen te voorkomen. Daarom willen we iedereen die daar 

behoefte aan heeft een kleine demonstratie geven hoe het beste een 

rolstoel te duwen. Een datum is hiervoor wordt later bekendgemaakt.  

Elders in dit blad vind u wat ‘gouden tips’ voor het duwen van de 

rolstoel en de begeleiding van een deelnemer. 

Mocht er pech onderweg zijn met rolstoel of rollator, dan hebben we de 

fietsenwerkplaats bereid gevonden om als ‘wegenwacht’ te fungeren.  

Mocht het écht niet meer lukken, dan staat de SWZ rolstoelbus paraat als 

bezemwagen.  

Wij wensen u een vrolijke en veilige Rolstoeldriedaagse 

 



  SWZ Algemeen 

  SWZ Algemeen 15 

TIPS VOOR WANDELEN MET DE ROLSTOEL  

 

Voordat u vertrekt: 
1. Controleer of de rolstoeler goed in de rolstoel zit met 

beide voeten op de voetsteunen, zodat deze er niet 

afglijden.  

2. Zijn de banden goed opgepompt? Dat rijdt een stuk 

beter. 

 

Als u aan het wandelen bent: 
1. Sta recht achter de stoel en houdt deze stevig vast met beide handen. 

2. Maak gebruik van uw lichaamsgewicht. Hang naar voren bij het duwen 

en naar achter bij het trekken 

3. Drempel op: duw met uw voet op één van de steuntjes achter de 

rolstoel, zodat de voorwielen omhoog komen en de rolstoel zo 

gemakkelijk over de drempel heen komt.  

4. Drempel/stoepje/heuveltje af: draai de stoel achteruit en trek de 

stoel in plaats van te duwen, degene in de rolstoel kan anders naar 

voren schieten en er zelfs uit glijden 

5. Zet de rolstoel gelijkmatig in beweging. Plotselinge bewegingen zijn 

slecht voor uw lichaam en onplezierig  voor de rolstoeler.  

6. ‘Keep them rolling’ stop en start niet te vaak als u langere afstanden  

af moet leggen 

7. Bij drukte; let er op dat u niemand met de metalen voetsteunen tegen 

de benen rijdt.  

8. Steek alleen op veilige plaatsen over (bij de rolstoeldriedaagse staan 

verkeersregelaars op drukke punten)  

9. Bij stilstand of in- en uitstappen: Let er op dat de stoel niet wegrolt, 

zet eventueel de rem er op. 

10. Algemeen: hou rekening met de persoon in de rolstoel: let op de 

weersomstandigheden; een rolstoeler vangt meer wind en beweegt niet. 

Rook niet terwijl u achter de rolstoel loopt.  

Als u praat met degene in de rolstoel, probeer met uw gezicht op 

ooghoogte te komen. Wilt u een praatje maken met een ander, zet de 

rolstoel zo neer dat de rolstoeler deel kan nemen aan het gesprek.  

 

 
 

http://www.protestantsegemeenteheerenveen.nl/?attachment_id=4597
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NUMMERHERKENNING IN SOPHIEKE HOVEN 

 

Sinds afgelopen maart is de telefooncentrale 

vernieuwd, dit brengt tevens weer wat 

keuzemogelijkheden met zich mee. Een van die 

mogelijkheden is dat u (mits uw toestel dit 

ondersteunt) er nummerherkenning op uw telefoon 

zichtbaar is. Momenteel staat deze functie uit. 

Wilt u deze functie gaan gebruiken – in de 

Sophieke Hoven - , dan kunt u dit bij de facilitaire 

dienst aangeven, via de receptie in SWZ Sophieke. 
 

 
 

 

BESTE BEWONERS, MEDEWERKERS EN VRIJWILLIGERS VAN SWZ 

  
Na bijna 2 jaar stage gelopen te 
hebben binnen SWZ kan ik u vol trots 
zeggen dat ik geslaagd ben voor mijn 
opleiding medewerker 
maatschappelijke zorg op het ROC ID 
college in Leiden. En dit betekent 
voor mij dat 3 juli mijn laatste stage-
dag zal zijn op de 
activiteitenafdeling.  
Mijn slagen is mede gelukt omdat ik 

zo goed begeleid ben, het eerste jaar door Francine bij het Willibrord en 
het tweede jaar door Mycha bij het Sophieke. Ik heb het binnen SWZ 
altijd heel erg naar mijn zin gehad, ik voelde me thuis, mocht werken in 
een leuk team en met geweldige bewoners in een prettige sfeer.  
 Ik bewaar dan ook heel goede herinneringen aan deze tijd en wil alle 
medewerkers, bewoners en vrijwilligers heel hartelijk bedanken voor het 
vertrouwen die men mij gegeven heeft! 

Ik zal jullie nooit vergeten!! 
 Julian Mooijman 
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ALI, VAN DE ZORG- EN KINDERBOERDERIJ  
 
‘Grabbeltonia’ 
‘Fijnzinnig besnaard’;  zo zou ik mijzelf willen omschrijven. Ik ben geen geit van 
het grove gebaar. Nubiërs  zijn van oorsprong sensitieve intelligente dieren die 
scherp kunnen waarnemen. Lettend op details maar nimmer de rode draad uit het 
oog verliezend. Ik zie graag  de samenhang  in het soms zo versnipperde 
dagelijkse leven. Helaas ben ik deze keer genoodzaakt mijn column  grotendeels 
te wijden aan allerlei kleine berichtjes. Van hoger hand wordt mij opgedragen 
deze  te vermelden. Mijn column als grabbelton van triviaal nieuws.  
 
We steken van wal met de in de Oude Rijn opgebaggerde bom. Die moest 
afgelopen maand  ontmanteld worden met als gevolg dat wij 2 uur lang werden 
opgesloten in onze stallen. De boerderij ging ook dicht tot de kust weer veilig 
was. Het was zomers warm in de stal en voor de schapen met hun winterjas nog 
was dat geen pretje. Schapen zijn ongelooflijke zeurpieten. U begrijpt dat het 
gemekker niet van de lucht was.  Maar eind mei op de nationale kinderboerderij-
dag werden ze geschoren en liepen even later zo goed als naakt door de weide.  
Ook dan is het weer niet goed want te koud 
Mocht u weer eens in de gelegenheid zijn, neem dan eens een kijkje bij het 
caviadorp. Daar is onlangs een geheel gerenoveerde supermarkt geopend  vlak 
naast de  nieuw gebouwde kerk.  Beide gebouwtjes zijn in elkaar getimmerd door 
onze trouwe Frits (zie foto) die al jaren lang met veel plezier voor ons zorgt.   
Verder kan ik u melden dat onze jonge mannelijke ooievaar een blauwtje heeft 
gelopen. Maar hij heeft beloofd volgend jaar terug te keren in gezelschap van 
een vruchtbare ooievaarsdame.  
 
Onze boerderij heeft via Fonds 1818 een mini-bibliotheekkastje gekregen 
waaruit  jonge bezoekers boekjes mogen pakken om in te lezen of uit 
voorgelezen te worden. Ook kunnen zij eigen boeken toevoegen aan deze mini-
bieb. Zowel Zwartbles het dichtende schaap als het zeer belezen varken Porgy 
zijn erg enthousiast over dit initiatief; 15 minuten (voor)lezen per dag draagt 
aanzienlijk bij aan de taalontwikkeling van een kind.  
Verder hebben wij bij de ingang een bak staan van ‘WeCycle’  waarin u klein 
elektronisch afval zoals een waterkoker of een haardroger kunt deponeren. 
Em als laatste grabbel kan ik met vreugde melding maken van een nieuw bijenvolk. 
We hebben er nu 5 en ze doen het allen zeer goed. Dat betekent vele potjes  
heerlijk heldere bijenhoning die u bij ons voor € 5,- kan kopen. 
 

Lieve geitengroet, Ali 
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PEUTERS IN SWZ WILLIBRORD 

 

Op dinsdag ochtend 17 juni kwamen er 12 peuters van peuterspeelzaal 

Johan de Witt met de begeleidsters naar het restaurant van Willibrord. 

Daar zaten de ouderen al te wachten om hen te ontvangen.  

Nadat alle 

kinderen 

de ouderen 

gedag 

hebben 

gezegd zijn 

we met 

zijn alle 

liedjes uit 

groot 

moeders 

tijd gaan 

zingen 

onder 

begeleiding 

van gitaarmuziek. De kinderen hebben flink mee gedanst en de ouderen 

hebben alle liedjes meegezongen.  

 

Toen iedereen uitgezongen was werd de grote parachute tevoorschijn 

gehaald. Alle kinderen eronder, en de ouderen flink wapperen met de 

parachute zo had iedereen het naar zijn zin. Toen er nog wat balspelen 

zijn gespeeld had iedereen dorst gekregen. Er werd limonade uitgedeeld 

voor iedereen. Daarna was het voor de kinderen tijd om weer terug naar 

school te gaan maar niet voordat alle ouderen een zelfgemaakte bloem 

gekregen hadden van de kinderen.  

Onder luid applaus en dag geroep vertrokken de kinderen en de juffen 

weer terug naar school. Ik denk dat we wel kunnen zeggen dat we allemaal 

een leuke ochtend gehad hebben en dat we hopen dat de kinderen nog eens 

langs komen wij ons in Willibrord.  

 

De activiteitenbegeleiding 
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SWZ Sophieke 

 

 

 

 

 

                                                             20 augustus 

  Zomerfeest 

                  10.00 uur zaal open en koffie klaar 

 

                    10.30 uur ‘Ik hou van alle landen’ 

                      Thema van het jaar is ‘ik hou van alle landen’  
                                                     En dat gaan we natuurlijk doen, met 

deze gezellige 
                                                 quiz waarbij het publiek een actieve rol 

heeft en  
                                                   aangevoerd wordt door 2 teams. Een 

Holland team en een landen team       
               
                                          Daarna eten we  met elkaar:  

Om 12.00 uur   Kibbeling of kroket met Patat 
Bewoners gratis, anderen € 5,00 

            

                   13.30 uur: Tombola 
 

14.30 uur: Surinaams koor Afimo 

 
De hele dag worden er buiten makrelen gerookt, 

waar u uitgebreid van kunt genieten (3,00 per stuk)! 
U kunt deze dag met ‘zomerfeest strippenkaart’ betalen, 

Verkrijgbaar bij de receptie € 10,00 en € 5,00 
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VANUIT DE CLIËNTENRAAD…. 
 

In memoriam 

Op 11 april jl. is de heer Bilius overleden en naar zijn eigen zeggen voor 

zijn overlijden; ‘Het is goed zo’. De heer Bilius woonde in SWZ Sophieke en 

hij was sinds 2012 een zeer gewaardeerd lid van de cliëntenraad. We 

zullen hem missen en wensen zijn familie veel sterkte toe! 

 

In beide cliëntenraden is de jaarrekening van 2013 aan de hand van het 

accountantsverslag doorgenomen. De complimenten voor een ieder in de 

organisatie. Tevens is er regelmatig gesproken over de status van de 

zelfsturing. Alle thuiszorgteams zijn nu zelfsturend. Bij SWZ Willibrord 

zijn vier teams zelfsturend en een team waarschijnlijk in het najaar van 

dit jaar. Bij SWZ Sophieke wordt waarschijnlijk volgend jaar gestart met 

de zelfsturing van de intramurale teams.  

Bij SWZ Sophieke zoeken wij nog een familielid / mantelzorger die de 

bewoners van de SWZ Amaliahof wil vertegenwoordigen in de cliëntenraad. 

Mevrouw Van der Velde wil graag voor a.s. september het stokje 

overdragen aan iemand die regelmatig op bezoek komt bij SWZ Amaliahof. 

Bij geen opvolging is er per september 2014 helaas geen 

vertegenwoordiging voor SWZ Amaliahof, maar uiteraard hopen wij dat 

iemand zich hiervoor aanmeldt.  

Bij SWZ Willibrord zoeken wij nog iemand die thuiszorg van ons ontvangt 

en daarmee de afdeling Thuiszorg wil vertegenwoordigen. 

 

Voor beide cliëntenraden geldt dat er eenmaal per twee maanden wordt 

vergaderd. In totaal ca. zesmaal per jaar. De vergaderingen vinden plaats 

op een woensdagochtend van 09.30 –ca. 11.00 uur.  

 

Wilt u ook op de hoogte zijn wat reilt en zeilt in de organisatie? 

Meepraten / beslissen over bepaalde zaken? Geef u dan op als lid voor een 

van de cliëntenraden. Dit kan bij Sun van Egmond via  

s.vanegmond@swz-zorg.nl of via 070-5121358. 

 

Hieronder treft u de leden aan van de cliëntenraden. 

Cliëntenraad SWZ Willibrord 

Mevrouw Van Eekelen-de Kok – vertegenwoordiger van De Duinen en 

Lentevreugd 

mailto:s.vanegmond@swz-zorg.nl
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Mevrouw Kenens-Hopman – vertegenwoordiger van De Duinen en 

Lentevreugd 

Mevrouw Klaver – vertegenwoordiger van De Horsten 

De heer Paats – vertegenwoordiger van De Kievit en Meijendel 

Mevrouw Vree-van Dam – lid van de Raad van Toezicht  

Volgende keer uw naam? 

 

Cliëntenraad SWZ Sophieke 

Mevrouw Hokken-Kuntzen – vertegenwoordiger de Hoven (Willem 

Alexanderhof app. 419) 

Mevrouw Van der Velde-van Pelt – vertegenwoordiger SWZ Amaliahof 

(VACANT) 

Mevrouw Van Delft – vertegenwoordiger SWZ Sophieke 

Mevrouw Van den Berg – vertegenwoordiger de Hoven (Willem 

Alexanderhof app. 413) 

Mevrouw Vree-dan Dam – lid van de Raad van Toezicht 

Volgende keer uw naam? 

 
 

BEWEEG/BELEEF FEEST SWZ 

 
         2-3-4 SEPTEMBER 

Na het succes van 2012  en 2013 organiseert SWZ  

op 2,3 en 4 september,  weer  de  

WASSENAARSE ROLSTOEL DRIEDAAGSE.  

De bedoeling is om met zoveel mogelijk bewoners op 

pad te gaan. Maar ook andere ouderen in Wassenaar 

mogen deelnemen aan dit festijn.  

Medewerkers, vrijwilligers van SWZ,  scholieren en allerlei organisaties 

binnen Wassenaar nodigen we uit om deel te nemen.  

 
     Geen zin om te koken? De restauratieve dienst biedt u na afloop het: 

 

 

Tegen een redelijke prijs in een van de restaurants van SWZ. 

Menu : dinsdag: pastamaaltijd, woensdag: nasimaaltijd, 

donderdag Barbecue.  
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INFORMATIEMIDDAG BOOTVAKANTIE 

 

Iedereen die zich ingeschreven heeft voor de bootvakantie in oktober 

wordt van harte uitgenodigd de informatiemiddag bij te wonen op 

donderdagmiddag 11 september om 14.30 uur.  

in het restaurant van SWZ Willibrord. Het restaurant is vanaf 14.00 

uur open. U krijgt deze middag een indruk van hoe de bootreis zal 

verlopen en u kunt uiteraard vragen stellen. 

Voor bewoners van SWZ Sophieke of omwonenden, zal deze middag 

vervoer worden geregeld met de SWZ Bus.  

Graag voor woensdag 3 september opgeven bij de receptie  

of u gebruik wilt maken van deze mogelijkheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn op dit moment nog enkele plaatsen, mocht u interesse hebben, bij 

de receptie van SWZ Sophieke en Willibrord kunt u informatie krijgen 

met tevens het inschrijfformulier. Of u kunt op de website kijken; 

www.swz-zorg.nl, button vaarvakantie. 

 

 
 

Vaarvakantie 2015 

Deze staat gepland van zondag 30 maart tot en met vrijdag 3 

april. De route is opstarten in Tiel of Wageningen, maandag 

naar Cuijk, dinsdag naar Venlo,  woensdag naar Nijmegen, 

donder naar Schoonhoven en vrijdag meren we af in Gouda. 

Mocht u al voor deze reis interesse hebben dan kunt u een 

inschrijfformulier vragen bij de receptie of u kunt zich 

inschrijven via onze website: www.swz-zorg.nl, button 

vaarvakantie  

http://www.swz-zorg.nl/
http://www.swz-zorg.nl/
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***HAPPY HOUR *** 

Iedere vrijdag van 16:00 – 17:00 uur 
in Restaurant van 

SWZ Willibrord en SWZ Sophieke 
Hapjes en drankjes tegen gereduceerde prijzen! 

 

 

 

 

STAND OP DE LADDER 

De oplossing van de puzzel van mei/juni 2014 is: 

De gulden middenweg bewandelen 

We hebben van 18 lezers juiste inzendingen ontvangen! 

Deze zijn in onderstaand lijstje verwekt; 

 

Mw. MG de Ruyter  118 

Mw. de Hoogd   107 

Mw. Bollen     95 

Mw. Teunisse    95 

Mw. Bredie-Bosman   89 

Mw. Voort-Brouwers   80 

Mw. v Keppel    80 

Mw. M. vd Berg    60 

Mw. vd Peet    60 

Mw. Piesens-Kunst   60 

Clara van Rhijn    60 

Mw. Duiveman    60 

Mw. Plat-Sjardijn   57 

Dhr. Otte     56 

Mw. Hogedoorn    52 

Mw. Cleophas-Dresme   44 

Mw. Zwet-Zonneveld   40 

Mw. Passage-Henkes   40 

Mw. Vegt-v Egmond   40 

Dames vd Amaliahof   20 

Dhr. de Blanken    20 

Mw. v Gorcum    20 

Mw. vd Kroft    20 

Mw. Noord-v Wieringen  20 

Mw. Rietdijk-Koelé   20 

Mw. Eversteijn-vd Stok  20 

Mw. Pietersz-Hofmeijr   20 

Dhr. B. Smit    20 

Mw. Asscheman       0 

 

 

Mevr. de Hoogd  en mevrouw de Ruijter hebben de top van de ladder 

bereikt en kunnen een tegoedbon voor de winkel bij de receptie ophalen. 

Gefeliciteerd 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=9wqU0AKKr2fPNM&tbnid=QzUh-FqwAu47kM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.alfataal.nl/oef/klok/oef03/01kijk13.htm&ei=NE1OU5GWJ8fmOsjIgbgC&bvm=bv.64764171,d.ZWU&psig=AFQjCNEOVZWRbW_xXT3uYhs9Hc0CFEhOww&ust=1397726896548755
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OP STAP MET ‘DE HORSTEN’ 

 

Eind mei en begin juni zijn de bewoners van De Horsten heerlijk een dag 

op stap geweest. De weergoden waren beslist met hen! Een lekkere lunch 

mee en op een bankje in de zon genieten. 

Het zijn niet alleen dieren maar ook het prachtige park waar je op je 

gemakje doorheen kan wandelen, die zo’n dag tot een succes maken. 

De ‘zusters’ hadden het goed geregeld en voor elkaar allemaal ! 

Hieronder een collage van de dag. 
Pascale Kuijper (activiteitenbegeleiding) 
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PERSONALIA  

 
Overleden bewoners SWZ Willibrord 
20-04 Mw. M. Geervliet-Leep     app. 107 

12-05  Mw. A. Burger-IJzerman    app. 201 

13-05  Mw. E.M.J. Prinsen Geerligs-Bakker  app. 307 

16-05  Mw. G.J. Krul-Vinke     app. 137 

15-06  Mw. M.J.A. Meelis-Tummers    app. 239 

16-06  Mw. J.E.M. van Leusden-van der Kooij  app. 235 

 

Nieuwe bewoners SWZ Willibrord 
19-04  Mw. J. Henkes-Geers     app. 008 

23-04 Mw. J.E.M. van Leusden-van der Kooij  app. 235 

05-05 Mw.  A.G.J. Aalbers-Nahon    app. 314 

13-05  Mw. C.M. van Baggum-Vergeer   app. 141 

18-05  Dhr. G.A. Gras      app. 112 

20-05 Dhr. A.A. Verkleij     app. 107 

20-05 Dhr. A.C. Bredero     app. 302 

02-06 Mw. M.H. Knap-van Well    app. 307 

 
Overleden bewoner Amaliahof 
28-05 Mw. M.J. Bloemendaal-Bargman   app. 0.2 

 

 

 

 

 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=5CIic9kxZvd4lM&tbnid=FDaFsz3Z8wheVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.beekieforum.nl/vlokje/kleurplaten/vlinders.htm&ei=qaOhU5meMKPnywOG1oCQBw&bvm=bv.69137298,d.bGQ&psig=AFQjCNEzrEDJlNmPxLXgMRRsRarj1KS_NQ&ust=1403188401417910
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ACTIVITEITENIEUWS SWZ SOPHIEKE 

 

JULI 

Dinsdag 1 juli: Zingen en Zitdansen 
Dat uw stem erg mooi is, kunt u om 10.00 uur in het restaurant laten horen 

tijdens het zingen met Emmy Van der Wilk. 

Vanmiddag om 14.30 uur kunnen de armen en benen weer de lucht in bij het 

zitdansen in de theaterzaal. 

 
Woensdag 2 juli: Film 
Om 14.30 uur kunt u in de theaterzaal weer genieten van 

een film, let op de aankondiging. 

Bewoners en SWZ pashouders gratis overige deelnemers  

€ 3.00. 

 
Donderdag 3 juli: Soos 
Vandaag is het Julian zijn laatste stage dag. Wilt u hem 

nog graag gedag zeggen, drink dan gezellig een kopje 

koffie of thee mee! U bent van harte welkom vanaf  

14:00 uur tot 16:00 uur. 

 
Dinsdag 8 juli: Verhalenuurtje 
Vanmorgen kunt u weer naar verhalen luisteren of heeft u zelf een verhaal 

te vertellen dit is mogelijk onder het genot van een kopje koffie met koek. 

U bent om 10.00 uur van harte welkom! 

 
Woensdag 9 juli: Bingo 
Het is weer zo ver! Laat de ballen maar vallen, Bingo! En wie weet valt u in 

de prijzen. We beginnen om 14:30 uur. 

Bewoners en SWZ pashouders gratis overige deelnemers €3.00. 

 
Dinsdag 15 juli: Uurtje klassiek en zitdansen 
Om 10.00 uur staat de deur van de activiteitenruimte weer open voor 

liefhebbers van klassieke muziek en een kopje koffie. 

Wilt u ook weer even actief zijn, dan bent u vanmiddag om 14.30 uur van 

harte welkom bij het zitdansen in de theaterzaal.  

 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=d3yApRzTG7fxvM&tbnid=kWOnJGJkhe_QzM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.orchideeenhoeve.nl/vlinders.html&ei=2UyhU4LlBYLhOpu5gRg&bvm=bv.69137298,d.d2k&psig=AFQjCNHHGJQQNMT8SbsumMqnnczZ_wp0qA&ust=1403166280171420
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Woensdag 16 juli: ROLLATORDAG 
Uw rollator/rolstoel weer tip top in orde, voor de rolstoel 3 daagse. 

vandaag komt de Vegro uw rollator nakijken. En kan uw rollator weer 

worden opgevrolijkt!  Er is ook een lekkere traktatie.  

We starten om 14:30 uur in de theaterzaal. 

 
Woensdag 23 juli: Boemerang 
Om 14:30 uur kunt u weer een balletje komen gooien. Misschien wint u een 

prijsje. 

 

Woensdag 30 juli: Bloemschikken 
Heerlijk weer die zomer vol prachtige bloemen. Komt u ook 

genieten en een mooi stukje maken?! Om 14:30 uur in het 

restaurant. Kosten € 3,50. 

 

AUGUSTUS 

 

Dinsdag 5 augustus: Zingen en Zitdansen 
U kunt zich om 10.00 uur in het restaurant laten horen tijdens het zingen 

met Emmy van der Wilk. We gaan zomerse liedjes zingen uit uw kindertijd. 

Vanmiddag om 14.30 uur weer muziek, maar dan bij  het zitdansen en dan 

gaan de armen en benen ( bijna vanzelf) weer de lucht in, in de 

theaterzaal. 

 
Woensdag 6 augustus: Film 
Om 14.30 uur kunt u in de theaterzaal weer genieten van een film, let u op 

de aankondigingen. 

Bewoners en SWZ pashouders gratis overige deelnemers €3.00. 

 
Dinsdag 12 augustus: Verhalenuurtje 
Het verhalenuurtje begint om 10.00 uur. Komt u eens langs en geniet van 

de mooiste verhalen. 

 
Woensdag 13 augustus: Bingo 
Laat de molen maar draaien! We beginnen om 14:30 uur en wie weet wint u 

leuke prijsjes!  

Bewoners en SWZ pashouders gratis overige deelnemers €3.00. 

 



  SWZ Sophieke 

  SWZ Sophieke 28 

Dinsdag 19 augustus: Uurtje klassiek en zitdansen  
Om 10.00 uur staat de deur van de activiteitenruimte weer open voor 

liefhebbers van klassieke muziek en een kopje koffie. 

Wilt u ook weer even actief zijn, dan bent u vanmiddag om 14.30 uur van 

harte welkom bij het zitdansen in de theaterzaal. 
 
Woensdag 20 augustus: ZOMERFEEST 
Vandaag kunt u de hele dag GENIETEN !!  

’s Morgens tijdens het spel: IK HOU VAN ALLE LANDEN! Iedereen kan 

meedoen! 

’s Middags na een lekkere maaltijd in het restaurant, is er een feestelijk 

optreden van het koor Afimo. 

Meer over deze dag leest u elders in deze krant. 

 
Dinsdag 26 augustus: Verhalen uurtje 
Deze ochtend kan u onder het genot van een kopje koffie en wat lekkers 

genieten van mooie verhalen in de activiteitenruimte op de 2e etage.  

 
Woensdag 27 augustus: Optreden SENI(K)OOR 
Om 14:30 uur komen uit Zoetermeer voor u optreden het Seni(k)oor! Komt 

u ook gezellig meezingen? Bewoners en SWZ pashouders gratis overige 

deelnemers €3.00. 

Wij wensen u een fijne zomer!  

Het activiteitenteam. 
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PASTORALE DIENST SWZ SOPHIEKE 

 

 

Datum Voorganger  

4 juli 

16.15 uur 

Weeksluiting 

 

 

11 juli 

16.15 uur 

Weeksluiting 

 

 

18 juli 

16.15 uur 

Weeksluiting 

 
 

25 juli 

19.00 uur 

Ds. J.A.D. van der Boon 

 

Zangdienst 

   

1 augustus 

16.15 uur 

Weeksluiting  

8 augustus 

19.00 uur 

Ds. J.A.D. van der Boon 

 

Zangdienst 

15 augustus 

16.15 uur 

Weeksluiting  

22 augustus 

16.15 uur 

Weeksluiting  

29 augustus 

16.05 uur 

Weeksluiting  

Voorgangers van de weeksluiting worden nader bekend gemaakt. 
 
Eucharistievieringen op vrijdagen 4 juli en 1 augustus om 10.00 uur.
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ACTIVITEITENNIEUWS SWZ WILLIBRORD  

 

JULI 

Woensdag 2 juli: Bingo 
Ook deze maand beginnen we met de bingo. De prijzen staan voor u klaar 

en de bingo molen staat klaar om gedraaid te worden.  

De eerste bal zal getrokken worden om 14.30 uur in het restaurant. De 

koffie wordt geschonken vanaf 14.00 uur. 

Bewoners en SWZ pashouders gratis overige deelnemers €3.00. 

 

Vrijdag 4 juli: Afscheid Salima 
Vandaag is de laatste stage dag van Salima. Salima is het 

afgelopen jaar stagiaire geweest bij de activiteitenbegeleiding. 

Wij nodigen u allemaal uit om vanmiddag in het restaurant nog 

even afscheid te komen nemen van Salima. Vanaf 14.30 uur bent u 

van harte welkom.  

 

Woensdag 9 juli: Open activiteiten 
U zal later geïnformeerd worden wat er deze middag in het restaurant 

plaats zal vinden. Houd u de affiches op de borden goed in de gaten.  

 

Woensdag 16 juli: Zomerse cocktail middag 
Als u denkt aan zomer denk u misschien aan; zon, zee, strand 

en vakantie. Maar wat er ook bij de zomer hoort zijn lekkere 

frisse cocktails gemaakt van vers zomer fruit. Komt u een 

lekkere cocktail uitkiezen van onze cocktail kaart? 

Deze middag start om 14.30 uur in het restaurant.  

Bewoners en SWZ pashouders gratis overige deelnemers €3.00. 

 

Woensdag 23 juli: Picknick 
Net als vorig jaar word ook dit jaar weer een 

picknick georganiseerd. De heerlijke sandwiches, 

vers fruit en verschillende sappen staan weer voor 

u klaar. Deze picknick zal ter vervanging zijn van de 

warme maaltijd ’s middags. U krijgt nog persoonlijk 

een uitnodiging welke u kunt invullen. Hier zal ook 

de prijs voor deelnamen op vermeld staan.  
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Rollator/rolstoelmiddag 
Woensdag 30 juli: Kievit, Meijendel, Ridderhof en externe deelnemers 
Donderdag 31 juli: De Horsten, De Duinen en Lentevreugd 
Straks in september zal de jaarlijkse rolstoel 3 daagse weer beginnen. U 

wilt dan natuurlijk wel zeker weten dat u rolstoel of rollator prima in orde 

is. Kom dan langs op de rollator middag in het restaurant. Uw rollator zal 

dan nagekeken worden door de Vegro, schoongemaakt worden, voorzien 

worden van naam en tegen een kleine vergoeding kunt u uw rollator of 

rolstoel laten opvrolijken/ versieren.  

Ook zal er tijdens deze middag een loterij plaatsvinden waar u leuke 

prijsjes kunt winnen voor uw rollator/ rolstoel.  

De rollator middag zal om 14.30 uur starten in het restaurant.  

 

AUGUSTUS 

Woensdag 6 augustus: Bingo 
Bingo!  

De zomerse prijzen moeten deze maand de deur uit. U kunt ze winnen door 

vanmiddag mee te doen aan de bingo. Wie weet gaat u met volle tassen 

naar huis.  De bingo begint om 14.30 uur in het restaurant. De koffie zal 

vanaf 14.00 uur voor u klaar staan.  

Bewoners en SWZ pashouders gratis overige deelnemers €3.00. 

 

Woensdag 13 augustus: IJsmiddag  
Vanmiddag zal het ijsco karretje weer klaar staan in het 

restaurant met heerlijke soorten ijs erin. Nadat u heeft 

genoten van een heerlijk ijsje kunt u mee doen aan de 

zomerse quiz. De ijsco man staat vanaf 14.30 uur klaar in 

het restaurant. Bewoners en SWZ pashouders gratis 

overige deelnemers €3.00.  

 

 

Donderdag 14 augustus: Klaverjas en spelmiddag 

Vanmiddag komt de Oranjevereniging weer gezellig met ons vieren dat het 

kermis is! Ze nemen oliebollen mee en organiseren een gezellige middag 

met klaverjas en andere spelletjes. Aanvang 14.00 uur Toegang gratis, de 

Oranjevereniging trakteert!

http://www.heman.nl/images/content/thumbs/productDetailZoomBig/8513.jpg
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Woensdag 20 augustus: Bloemschikken 
We halen vanmiddag de zomer in huis door een zomers bloemstuk te gaan 

schikken in het restaurant. De bloemen liggen vanaf 14.30 uur klaar om 

geschikt te worden. Vanaf 14.00 uur kunt u aanschuiven voor een kopje 

koffie. De kosten voor het bloemschikken bedragen 

€3.50. 

 

Woensdag 27 augustus: Sjoel competitie. 
Op veler verzoek organiseren we vanmiddag een sjoel 

competitie. Er zal hevig gestreden worden om 

kampioen sjoelen te worden van Willibrord. Ook 

zullen er vanmiddag sjoelbakken klaarstaan die u nog 

nooit gezien heeft, sjoelen om een hoekje, sjoelen 

over een hobbel het kan allemaal. 

De sjoel competitie start om 14.30 uur in het 

restaurant. 

Wij wensen u een heerlijke zomer! 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


