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GEZELLIG LENTEFESTIVAL SWZ 
 
Op 15 maart j.l. heeft de Stichting Wassenaarse Zorgverlening op locatie 

Willibrord de deuren 
open gezet om te 
laten zien wat ze in 
huis heeft. Er was van 
alles te doen en te 
beleven. Men kon 
meedoen aan allerlei 
workshops zoals 
zingen, bewegen op 
muziek, yoga, er was 
een snoezel ruimte en 

een ouderwetse huiskamer 
ingericht.  
Er waren creatieve workshops, 
workshops muziek en bridgen. 
Er was veel informatie te 
krijgen over vernieuwingen in de 
zorg, rolstoel driedaagse, 
vaarvakantie, werken bij SWZ 
en nog veel meer. Er waren 

natuurlijk allerlei 
lekkere dingen te eten.  
De dag eindigde met 
muziek van Carel 
Caminada. Veel 
bewoners en inwon  ers 
van wassenaar hebben 
genoten van dit 
evenement  

 
Met vriendelijke groet, 

Elly de Haan 
Team coördinator aktiviteiten begeleiding 
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GEVRAAGD: VRIJWILLIGE CHAUFFEURS VOOR DE ROLSTOELBUS 
 
Met onze eigen, luxe SWZ-Bus verzorgen we recreatief vervoer voor onze 
eigen cliënten, rolstoel vervoer voor de gemeente Wassenaar en vervoer 
voor deelnemers aan de dagbesteding. 
Dit betekent dat er veel variatie per dag is. Van vaste ritten in de 
ochtenden en middagen voor deelnemers aan dagbesteding tot dagtochtjes 
in de regio voor de cliënten SWZ. 
Omdat, het aantal ritten flink is toegenomen zoeken we met spoed  
vrijwilligers die, liefst 1 vaste dag in de week, de ritten gaan 
verzorgen. 
Wij vragen een aantal jaren rij-ervaring en liefst ervaring in het rijden in 
een personenbus. Verder moet u het leuk vinden om met mensen om te 
gaan en daarbij het nodige geduld kunnen tonen. 
U krijgt een goede introductie en de nodige instructies en training in het 
rijden in een rolstoelbus met alles wat daar bij komt. 
Verder hebben wij een collectieve WA- en 
ongevallenverzekering voor onze vrijwilligers. 
U kunt reageren bij Bert van den Driesche, woensdag en 
donderdag bereikbaar via nummer 070-5123212 of via de 
mail: b.vandendriesche@swz-zorg.nl.  
 

 
 
 

THEMADINER IN SWZ SOPHIEKE 
 

Dinsdag 27 mei wordt er een Themadiner georganiseerd in het 
restaurant van SWZ Sophieke. 

Tijdstip: van 12.00 uur tot 14.00 uur 
Thema: VOORJAAR 

Uitnodigingen volgen nog en voor aanmeldingen kan men vanaf 6 mei 
2014 terecht bij de receptie van het Sophieke 
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HOUTACTIE ROTARY CLUB: € 7.000 VOOR SWZ-VAARVAKANTIE 
 
De houtactie van Rotary Club Wassenaar-ter Horst is een begrip in ons 
dorp. Dit jaar hakten en verkochten de Rotarians prima open haardhout om 
de vaarvakantie voor ouderen van de SWZ mogelijk te maken.  
 
De unieke SWZ-Vaarvakantie 
Mensen die door ziekte of ouderdom hulpbehoevend zijn, kunnen alleen 
maar dromen van een echte vakantie. SWZ spant zich in om deze groep 
cliënten toch de kans te bieden om op reis te gaan. Daarvoor organiseert 
SWZ al elf jaar een speciale vaarvakantie aan boord van het m.s. Prins 
Willem Alexander. Dit jaar voert de reis naar Vlissingen, Antwerpen, 
Amsterdam en IJmuiden. De cliënten beleven een onvergetelijke week in 
een andere omgeving. Daarbij worden zij zorgvuldig begeleid door een tem 
van vertrouwde medewerkers van SWZ. 
 
Haardhout voor Wassenaar 
De afgelopen maanden hebben de Wassenaarse Rotarians bijna 150 kuub 

open haardhout 
verkocht voor het 
goede doel. De 
opbrengst van de 
actie werd verder 
verhoogd doordat ook 
Wassenaarders die 
geen open haard 
hebben, de actie 
hebben gesteund met 
een donatie. 
Afgelopen zaterdag 

staken de Rotarians de armen uit de mouwen. Het weer zat mee: in de loop 
van de ochtend brak een stralende zon door. In de Hartekamp werd vol 
overgave gehakt om al het hout op tijd in de zakken te krijgen zodat de 
vrachtauto’s hun bezorgrondes door het dorp konden maken. 
 
Cheque voor SWZ 
Aan het einde van de middag zat het karwei erop en werd de houthakdag 
afgesloten met een gezellige borrel. Rotary-voorzitter Ad Zopfi reikte 
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een cheque van € 7.000 euro uit aan SWZ-medewerkers Elly de Haan 
(team coördinator activiteiten begeleiding) en Monique Cremers 
(activiteiten begeleider). De dames waren blij verrast met dit grote 
bedrag. “Onze vaarvakantie dreigde afgeblazen te worden omdat er niet 
genoeg geld was. Wat fijn dat de reis nu toch kan doorgaan,” vertelden zij. 
De ouderen gaan in oktober aan boord.    
 
Steun van Wassenaarse bedrijven 
Deze actie was niet mogelijk geweest zonder de Wassenaarse bedrijven 
J.K. van den Dool B.V., Gebr. Van der Holst en Zn. B.V. en BouwCenter 
Wassenaar B.V. Heel bijzonder is de hulp van de chauffeurs van deze 
bedrijven. Zij offeren al vele jaren een vrije zaterdag om het Rotary-hout 
rond te brengen. De firma Henk Bos en Hamaco leenden hakmaterieel uit, 
de Wassenaarse Reddingsbrigade stelde het clubhuis in het bos 
beschikbaar en zo werd het een prachtige Wassenaarse actie voor de 
SWZ-Vaarvakantie.  
 
Er is nog haardhout beschikbaar 
Het vers gehakte hout mag nu de hele zomer drogen en is dan tegen het 
komende stookseizoen in topconditie. Wilt u bij nader inzien ook 
haardhout hebben? Dat kan. Als u een email stuurt naar 
Rotarywassenaar@hotmail.nl kan er voor € 90 alsnog een kuub bij u worden 
afgeleverd. U kunt ook nog steeds doneren, op rekeningnummer 
492707639 t.n.v. Stichting Community Service o.v.v. SWZ-Vaarvakantie. 
De ouderen zullen u zeer erkentelijk zijn!   
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VOORJAARSMARKT SOPHIEKE HUIS SUCCES! 
OPBRENGST “VERDUBBELD” VOOR ROLSTOELDRIEDAAGSE 
 
Op 9 april was het weer erg druk in SWZ Sophieke. In de vroege ochtend 

stonden al zo’n 25 
vrijwilligers en 
medewerkers klaar om 
alles op orde te krijgen, 
voor de verkoop kon 
beginnen.   
Het is altijd weer een 
leuke uitdaging om de 
opbrengst van vorig 
jaar te verhogen. Zeker 
als de opbrengst 
wordt verhoogd door 
het Nationaal 

Ouderenfonds. De opbrengst komt geheel ten goede aan de organisatie van 
de rolstoel driedaagse 2014.  
Er werd veel verkocht die dag en de plankjes voor het rad van avontuur 
gingen snel van de hand. De opbrengst loog er niet om. Weer hoger dan 
vorig jaar namelijk 2.570,-- ! 
 
 
Het Nationaal 
ouderenfonds verhoogd 
dit bedrag met  
€ 2.000,-- 
Namens de commissie 
Rolstoeldriedaagse  
Heel veel dank aan ieder 
die zich ingezet heeft! 

 
 
 

Ik zou zeggen op naar de rolstoel drie daagse! 
Elly de Haan
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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! 
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INFORMATIE VOOR VRIJWILLIGERS 
 
Elke vrijwilliger wordt, door de medewerkers op de werkplek op de hoogte 
gehouden over zaken die belangrijk zijn voor de werkzaamheden. Ook valt 
elke twee maanden de SoWieZo in de bus, met informatie over 
activiteiten, gebeurtenissen en ontwikkelingen binnen SWZ.  
 
De ontwikkelingen in de zorg en dus ook binnen SWZ gaan zo snel, dat wij 
ook hierover de vrijwilliger graag informeren. En dat gaan we dit jaar doen 
middels 4 bijeenkomsten. Waarvan de eerste (in februari) inmiddels is 
geweest! 
 
Dinsdag 25 februari heeft Maria Roodenburg, Manager Zorgzaken, 
informatie gegeven over de verpleegafdelingen psycho-geriatrie en de 
plaats van de vrijwilliger hierin.  
 
Dinsdag 20 mei, om 10.30 uur in de theaterzaal SWZ Sophieke informeert 
Ingrid Brugman, Manager Beheer en Projecten, over de nieuwbouw SWZ. 
 
Dinsdag 9 september, 10.30 uur in het Restaurant in SWZ wordt door 
Nico Olsthoorn, Directeur SWZ, over veranderingen in de zorg en de 
effecten hierop in SWZ gesproken 
 
Donderdag 30 oktober, 10.30 uur in SWZ Sophieke, praat Maria 
Roodenburg over mantelzorg en SWZ. 
 
Elke bijeenkomst begint vanaf 10.00 uur met koffie en elke vrijwilliger is 
van harte welkom! 
 

Bert van den Driesche 
Coördinator Vrijwilligers 



  SWZ Algemeen 

  SWZ Algemeen 9

 
 
PERSONALIA 
 

Overleden bewoners SWZ Willibrord 
13-02  Mw. M.P. Zwartele-Smeets   app. 007 
15-02  Mw. M.W. van Alkemade-Vernooy  app. 009 
18-02  Mw. A.A. Dijkstra-Crommelin   app. 334 
09-03 Mw. A.M.J. Ooms-Timp    app. 230 
18-03  Mw. L.C. Meij-Speelman   app. 008 
09-04 Mw. G. Vermaat-Hoen     app. 141 
12-04  Dhr. D.J. Somsen     app. 314 
14-04  Mw. W.M. de Pooter-Wisse   app. 112 
17-04  Mw. G.P. Krebbers-Gordijn   app. 302 
 
Nieuwe bewoners SWZ Willibrord 
04-03 Mw. H. Spaans     app. 334 
07-03 Mw. A.M.H. Vereijken-Smedts  app. 007 
20-03 Dhr. G.G. Cristofoli    app. 126 
25-03 Mw. J.M.M. Lippmann    app. 009 
 
Overleden bewoners SWZ Sophieke 
11-04  Dhr. P.J. Bilius     app. 306 
16-04  Mw. C.C. van Leeuwen-Remmerswaal app. 405  
 
Nieuwe bewoners SWZ Sophieke 
18-02  Dhr. C. Berbee     app. 403 
03-03 Mw. A.A. Mooijman-Hacking   app. 202 
 
Nieuwe bewoner SWZ Amaliahof 
15-02  Mw. JM van ’t Hoog-Donker   app. 1.3 
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HET FEEST VAN PINKSTEREN 
 
Het is een beetje een geheimzinnig feest en veel mensen hebben geen idee 
wat er met Pinksteren gevierd wordt. Degenen die wel een idee hebben, 
kunnen het moeilijk uitleggen. Natuurlijk is er het bijbelverhaal over ‘de 
uitstorting van de Heilige Geest’, maar wat dat nou precies betekent, of 
wat we daarmee kunnen, is niet makkelijk te zeggen. 
Ik las een boek van Christa Anbeek, ‘De berg van de ziel’, en zij gaat in dat 
boek op zoek naar “oervragen” die verborgen liggen achter begrippen uit 
de traditie. Als ze is aangekomen bij de Heilige Geest, dan vindt ze deze 
“oervragen”: 
wat blaast nieuw leven in? 
wat troost? 
hoe hervinden we onszelf? 
hoe kunnen we ons verbonden voelen? 
wat maakt ons hart licht? 
wat inspireert? 
Dit zijn vragen die mensen zich al eeuwen stellen. Steeds opnieuw wordt er 
naar antwoorden gezocht. “Oervragen” ontspruiten aan onze diepere 
drijfveren.  
Beelden kunnen behulpzaam zijn bij het opsporen van wat ons ten diepste 
beweegt. Geen starre beelden, die onze blik vernauwen, maar beweeglijke 
beelden, die onze blik verruimen. Beelden die iets weergeven van de 
Heilige Geest zijn: Vogels, Ademhaling en Vuur. 
 
Vogels 
Als we met onze ogen de vlucht van een vogel volgen, dan vliegt er als het 
ware iets van onszelf mee, dan ervaren we iets van die vrijheid van de 
vogel. Vrijheid in gedachten of van de ziel.  
De filosoof en antropoloog Ton Lemaire gelooft dat het beeld dat wij van 
de ziel hebben beïnvloed is door de vogels. In zijn boek “Op vleugels van 
de ziel”, vraagt hij zich af of wij mensen de ziel zouden ervaren zoals wij 
hem ervaren, als er geen vogels hadden bestaan. Hij schrijft: Vogels zijn 
gaan belichamen wat de mens in zichzelf meende te onderkennen; iets dat 
zich van het lichaam los kan maken en het kan overleven: de ziel. 
Zo gezien is de vogel een verbeelding van iets ongrijpbaars in ons 
mensenbestaan. Een geliefd beeld. Zo beperkt als ons lichaam is, zo vrij als 
een vogel is onze ziel of onze geest.  
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Hier past een gedicht van Leo Vroman bij: 
En toch weet ik, dat in de sterkste dromen 
de ziel door lust en leed verzwaard 
nog steeds niet vermoeid, zo ontaard 
of zij kan vleugels vormen en ontkomen 
 
Ademhaling 
De Geest die ons ingeblazen is (en wordt) maakt ruimte in ons, maakt ons 
vrij, geeft ons de mogelijkheid om boven onszelf uit te stijgen.  
Het is de kunst om het evenwicht tussen lichaam en geest daarbij niet uit 
het oog te verliezen. Wij mensen zijn soms geneigd om te vergeten dat we 
een lichaam hebben, of andersom: te vergeten dat we een geest hebben. 
Zolang we leven zijn lichaam en geest gelijkwaardig deel van ons. De 
Vietnamese Boeddhistische monnik Thich Nhat Hanh heeft dat mooi 
verwoord: 
Onze adem is als het ware een brug die onze lichaam en onze geest met 
elkaar verbindt. 
In ons dagelijks leven gebeurt het vaak dat ons lichaam op de ene plaats is 
en onze geest ergens anders in de toekomst of in het verleden. 
We zijn dan verstrooid. 
Door onze aandacht op onze ademhaling te richten, raken ons lichaam en 
onze geest weer met elkaar verbonden. 
Zodra je bewust in en uit gaat ademen, keert je lichaam terug naar je 
geest en je geest naar je lichaam. 
Zo kun je ervoor zorgen dat je lichaam en geest één worden. 
Dat je volledig aanwezig bent in het nu. 
Op dat moment zul je diep in contact met het leven kunnen zijn. 
Dat is niet moeilijk. Iedereen kan het. 
 
Vuur 
Vuur hoort natuurlijk bij Pinksteren vanwege het bijbelverhaal waarin 
sprake is van een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreiden; de 
warmte en de aanstekelijkheid van de Geest.  
Het gaat ook over ons innerlijk vuur: waar lopen we warm voor? Wat krijgt 
ons in beweging? Wat bezielt ons? En hoe krijgt dat vorm in ons dagelijks 
leven? In deze tijd van het jaar kunnen we die warmte en vurigheid ook 
door de zon ervaren; dat is goed en fijn, want het innerlijk vuur is (of 
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voelt) ook dikwijls uitgedoofd. Alle ervaringen van warmte kunnen ons 
dichter bij de warmte en vurigheid van de Geest brengen. 
Gezellige Pinkstermiddag in Willibrord en Sophieke 
Sophieke, Vrijdagmiddag, 6 juni, 14.30uur 
Willibrord, Maandagmiddag, tweede pinksterdag, 9 juni, 14.30uur 
Samen met Mycha en Francine van de activiteitenbegeleiding organiseren 
we een ‘gezellige pinkstermiddag’, zo genoemd om het luchtige en 
ruimdenkende en feestelijke karakter van de middag aan te geven. We 
geven de middag zo vorm dat in principe iedereen zich er thuis kan voelen 
en er iets in zal kunnen herkennen. Het zal niet op een kerkdienst lijken, 
maar er zullen wel christelijke kenmerken van het Pinksterfeest voorbij 
komen. En ook zeer wereldse. We gaan in ieder geval aan de slag met het 
beeld van de vogel. En we zorgen voor wat lekkers te eten en te drinken. 
Iedereen is hartelijk welkom. 
 
Zegen in de Dorpskerk 
Dorpskerk, Zondagmorgen, 8 juni, 10.00uur 
Met Pinksteren zal ik in de Dorpskerk een zegen ontvangen. Daar verheug 
ik mij op. 
Nu kunt u zich afvragen waarom dat nu pas gebeurt, nu ik hier al meer dan 
twee jaar werk.  
Het antwoord is: dat heeft allerlei oorzaken, maar de belangrijkste is 
waarschijnlijk deze; dat het duidelijk moest worden hoe de verhouding ligt 
tussen ‘de kerk’ en mijn functie als pastor binnen SWZ. 
Van oudsher is niet alleen het Sophieke als geheel, maar ook de functie van 
pastor (pastoraal medewerker) mogelijk gemaakt vanuit ‘de kerk’. Nu is er 
in de loop der jaren veel veranderd.  
Tot mijn komst bestond er nog een formele (financiële) band tussen de 
functie van de SWZ-pastor en de Protestantse Gemeente Wassenaar. Die 
band is met mijn komst verleden tijd geworden. Daardoor is er ook een 
nieuwe verhouding ontstaan, of aan het ontstaan. De taken van ‘de kerk’ en 
mijn taken zijn nu duidelijk onderscheiden van elkaar.  
Het doorsnijden van oude banden maakt nieuwe banden mogelijk. Die 
nieuwe band krijgt onder andere gestalte in de zegen die ik zal ontvangen. 
We zouden die nieuwe band ‘spiritueel’ kunnen noemen of ‘sociaal’ of 
‘collegiaal’; we geven elkaar de ruimte en richten die ruimte ook zo goed 
mogelijk in, zodat we samen tot meer in staat zijn, dan als afzonderlijke 
delen. 
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Nadrukkelijk wil ik hieraan toevoegen dat dit voor mij ook geldt ten 
aanzien van de katholieke kerk en alle andere kerkgenootschappen en ook 
voor niet-kerkelijke groepen of personen. Grotendeels ben ik gevormd 
door de christelijke traditie, maar mijn geloof is als een vogel en vliegt 
overal heen en doet overal inspiratie op. Ruimdenkendheid is voor mij een 
groot goed. 
In de dienst zal ik iets vertellen over de bezieling in mijn werk. Het lijkt 
me leuk veel bekende gezichten te zien op deze pinkstermorgen.  
 

Hannelore Middel 
 

 
 
 

 de activiteitenbegeleiding 
presenteert 

 

de “grote schoonmaak” 
playback show! 

 

Op woensdagmiddag 21 mei a.s.  
vanaf 14.30 uur in SWZ Willibrord 
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               Zorg- en Kinderboerderij  Wassenaar 

 

Zondag 25 mei  van 10.30 – 15.30 uur 
 

Het totale feestprogramma ziet er als volgt uit: 
 

                             11.00 -  12.00  uur  pony rijden voor kinderen 
                             13.00 -  14.00  uur  schapen scheren 
                             14.30 -  15.30  uur  pony rijden 

 
Verder: 

 
schminken van kinderen, diverse  spelletjes en een loterij. 

 
Verkoop van heerlijke poffertjes (vanaf 12.00 uur), tosti's, broodjes, koffie 

en thee, diverse drankjes en natuurlijk ook ijs ! ! ! 

 
                              Wilt u ook mee? 
Vanaf 12.30 uur rijdt de rolstoelbus naar de plaats van bestemming, 
opgeven bij de receptie voor 24 mei.  
Kosten busrit voor bewoners gratis.   
Vergeet u geen geld mee te nemen voor consumpties en dergelijke.  
Alle inkomsten komen volledig ten goede aan de kinderboerderij. Meldt u 
snel aan want vol = vol 
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ROLSTOEL DRIEDAAGSE 
 
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 
voorbereidingscommissie 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! 
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. 
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ALI, DE NUBISCHE GEIT VAN DE ZORG- EN KINDERBOERDERIJ 
WASSENAAR 
 
‘Veel ‘ge-ont’ in deze lente!’  
Graag onthaal ik u, lieve lezers, op een cryptische  titel om daarmee uw 
nieuwsgierigheid te doen ontbranden. Als u verder leest zult u de, op het 
eerste gezicht, ontoegankelijke betekenis ervan ontdekken. En ik hoop dat 
ik met deze column u een ontwapenende glimlach kan ontfutselen. Of dat, 
wanneer u tot de categorie ijskonijnen behoort, u op z’n minst ontdooit.  
 
Het warme lenteweer van de afgelopen weken heeft alles op de boerderij – 
mens, dier, boom en plant- doen ontluiken. Zaadjes ontkiemen, bijen 
ontwaken, bomen en 
planten ontspruiten. In 
knoppen opgerolde 
bladeren ontvouwen zich 
in de lentezon. Wij geiten 
zien dat laatste met enige 
deemoed gebeuren want 
al dat lentegroen wordt 
ons ontnomen door 
ontoegankelijke hekken.  
Wat zouden wij graag zo’n 
vers groen blaadjes willen 
opknabbelen! Gelukkig 
gaat bij temperaturen van 
15 °c of meer het gras onstuimig groeien en dat is ook niet te versmaden.  
 
In de sloten ontwaren wij kwakende kikkers die wolken kikkerdril 
achterlaten onder de beschermende bladeren van de waterlelie. Van een 
bevriende boerderij ontvingen wij drie jonge cavia’s die binnenkort, zodra 
ontketend, voor nieuwe energie gaan zorgen in het caviadorp. 
Varken Porgy moet het nodige ontberen wanneer zij vanwege haar te droge 
huid en de warme zon in de olijfolie wordt gezet.  En het lieve oude schaap 
Sophie, wiens levenswandel zo prachtig gevat werd in een gedicht door 
Zwartbles het schrijvende schaap, is ons ontnomen. Het leven is prachtig 
maar door de dood soms zo ontnuchterend. Sophie laat ons wel twee 
prachtige dochters, genaamd  Marie Louise en Marie Antoinette,  na.  Het 
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kalkoenenechtpaar  Guus en Truus hebben onlangs hun woning laten 
renoveren door onze timmerman Sjaak met een nieuwe voordeur en luiken 
en een schoongemaakt dak. Guus loopt de hele dag te pronken met zijn 
blozende lellen en blauwe ogen maar Truus geeft, geheel onterecht,  geen 
krimp. Het ontbreekt haar aan elke vorm van passie.  
Misschien is het u ontgaan maar ons ooievaarsnest is meerdere malen 
bezocht door een ooievaar.  
Drie dagen achtereen was hij drukdoende het nest te ontginnen. Zijn 
werkzaamheden wisselde hij af met geklepper waarbij hij zijn kop in de 
nek gooide. Maar wat moet een man met een nest zonder vrouw. 
Ontgoocheld vertrok de ooievaar richting het zuiden wellicht op weg naar 
een blind-date . Wij wachten met spanning af of hij, hopelijk  in 
gezelschap van jonge ooievaarsdame, terugkeert.  
Rest mij u uit te nodigen om op de open dag, zondag 25 mei,  op  onze 
boerderij te bezoeken. 
Er zijn die dag  tal van activiteiten zoals het schapen scheren, het rad van 
avontuur dat op volle toeren  draait, er worden heerlijke  poffertjes 
gebakken geserveerd met echte roomboter en ook de pony’s worden weer 
ingezet om de kleintjes een rondje op ons terrein rond te rijden.   
Kom na het ontwaken en uw ontbijt met uw (klein-)kinderen deze kant op 
en laat hen  ponyrijden  terwijl u geniet van een kopje koffie op ons terras.  
wij zijn op die dag  geopend van 10.00 – 15.30 uur. 
 

Lieve geitengroet, Ali 
 
(Nb. En…..? Heeft u de betekenis van de titel kunnen ontcijferen. Heeft u 
het geheim kunnen ontmaskeren?  Of is het u toch ontglipt?) 
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Maandag 5  mei 

Oranje bevrijdingsfeestmiddag 
 
 

Voor Wassenaarse senioren 
Aangeboden door: Wassenaarse Oranjevereniging Wilhelmina 

 
 

Met medewerking van:   

 ‘Les Vieux Copains’ 
 
 
 
 
 
 
 
 

En samenzang onder leiding van  
Emmy van der Wilk 

 
      Locatie: SWZ Willibrord          Tijd: 14.00 – 16.30 uur 

 

Wilt u deelnemen aan deze gezellige 
middag in SWZ Willibrord?  

Dan bent u van harte welkom! 
Zaal Open: 13.30 uur 

U kunt zich opgeven voor (rolstoel)vervoer   
bij de recepties van SWZ(0705123200) vóór 2 mei. 
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STICHTING MUZIEK IN HUIS 
  
Op woensdag 11 juni 2014 geeft het ensemble La Corella een concert in 

SWZ Willibrord.  
Het ensemble La Corella, bestaande 
uit Femke Huizinga - barokviool, 
Liga Vilmane - klavecimbel en orgel, 
brengt een gevarieerd klassiek 
programma.  
 
Het programma duurt 2 maal 30 
minuten. Het optreden is op 
verzoek van SWZ Willibrord  
georganiseerd door de stichting 
Muziek in Huis. Het wordt mede 
mogelijk gemaakt door SWZ, het 
Gieskes-Strijbis Fonds, Fonds 
Sluyterman van Loo, RCOAK, Janivo 
Stichting, Grovestins Stichting en 
particuliere donateurs.  

 
 

 
Voor de bewoners van SWZ en SWZ pas houders, is de toegang gratis. 
Voor overige gasten is dit arrangement € 3,00 inclusief koffie/thee. 

Toegangskaarten zijn verkrijgbaar bij de recepties van SWZ of zolang de 
voorraad strekt op de dag zelf aan de zaal. 

Voor mensen die slecht ter been zijn, maar graag naar het concert toe 
willen, kunnen gebruik maken van de SWZ-(rolstoel)bus. Voor slechts 

€ 2,50 bent u uit en thuis. Hiervoor kunt u contact  
opnemen met de receptie van SWZ Willibrord via 
telefoonnummer 070-5123200 
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SWZ Willibrord 
 
 
 
 
 

                                                                     25 juni 

  Zomerfeest 
                  10.00 uur zaal open en koffie klaar 
 

                    10.30 uur ‘Ik hou van Brazilië’ 
                                         In verband met de wereldkampioenschappen voetbal in 
                                         Brazilië  zal deze Quiz in het teken staan van Brazilië.   

                                            Twee teams vertegenwoordigen het publiek en strijden  
                                            om de eer.  

                            Dit keer Brazilië tegen Holland 
 

           
                                          Daarna eten we  met elkaar:  

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

           13.30 uur: Tombola, bij mooi weer; buiten 

15.00 uur: optreden van:  
Wordt later bekend gemaakt 

 
De hele dag worden er buiten makrelen gerookt, 

waar u uitgebreid van kan genieten (2,50 per stuk)! 
U kunt deze dag met ‘zomerfeest strippenkaart’ betalen, 

Verkrijgbaar bij de receptie € 10,00 en € 5,00 
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SCHEMA GLASBEWASSING 
  
Adres Handeling juni 

wk 
sept 
wk 

dec 
wk 

Poortlaan 20 Glasbewassing van het onbereikbare gevelglas 
aan de buitenzijde 

22 35 48 

Luciehof Glasbewassing van de gehele buitenzijde 22 35 48 

Van Zuylen van 
Nijeveltstraat 313 

Glasbewassing van het onbereikbare 
bewonersglas van de blokken A t/m E. Alsmede 
de binnen- en buitenzijde van alle aanwezige 
trappenhuizen. 

22 35 48 

Van Zuylen van 
Nijeveltstraat 313 

Glasbewassing van de gehele buitenzijde 
alsmede de binnenzijde van de openbare ruimten. 
Dit houdt in de gehele begane grond inclusief 
keuken en het openbare glas op de verdiepingen. 
De 2 noodtrappenhuizen worden alleen in de 
maand maart uitgevoerd.                                          
Op de 2e verdieping wordt alleen de zusterpost 
aan de binnenzijde uitgevoerd. De huiskamer en 
de kantoren worden niet uitgevoerd.  

22 35 48 

 

 
BEDANKT 
 
En dan is het ineens voorbij, maar blijft de herinnering aan een 

FANTASTISCH afscheid !!!!!! 
Een geweldige middag, vorm gegeven 
door een lieve, creatieve en 
enthousiaste groep medewerkers, die 
alles uit de kast hebben gehaald om 
mijn 11 jaar activiteiten begeleiding in 
beeld en lied gestalte te geven.  
En dan nog de enorme hoeveelheid 
cadeaus, lieve woorden en kaarten van 
u allen, de prachtige foto-bloemen met 

ontroerende tekstjes erop !! 
 
Ik ben een dankbaar en gelukkig mens en wil u allen danken voor deze 
onvergetelijke middag. 

Met heel veel liefs, Carla Blesting 
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ALZHEIMER CAFÉ WASSENAAR 
 
Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats voor mensen 
met dementie, hun familieleden en andere belangstellenden, 
waaronder mantelzorgers en ook de professionele verzorgers. 
Ook diegenen bij wie de diagnose dementie nog niet is gesteld, 

maar wel denken aan dementie te lijden, zijn van harte welkom. Het 
Alzheimer Café wordt iedere eerste woensdag van de maand gehouden in 
De Warenar aan de Kerkstraat 75 in Wassenaar, telefoon 070-5118382. 
De zaal is open om 19.00 uur en het programma start om 19.30 uur.  
 
Woensdag 7 mei 2014, Als thuis wonen niet meer mogelijk lijkt 
Wat maakt nu dat het thuis niet meer lukt of niet meer lijkt te lukken? Is 
dat altijd reden om aan een opname te denken, of is er thuis nog meer 
mogelijk waardoor een opname nog niet nodig is? Kan dagopvang of 
dagbehandeling een oplossing bieden? Wat als alles is ingezet en het echt 
niet meer lukt, waar kies je dan voor? Een traditioneel verpleeghuis? Een 
kleinschalige woonvorm? Zoals elke mens anders is en andere wensen heeft 
zo zal dat ook gelden voor de persoon met dementie, maar ook voor 
zijn/haar mantelzorger. Een casemanager vertelt wat mogelijk is aan 
vormen van opvang en mogelijkheden om beschermd te wonen. 
 
Woensdag 4 juni 2014 , is er een feestelijke Alzheimer café i.v.m. 5 
jarig bestaan.  Programma is bij het ter perse gaan nog niet bekend. 

 
 
S W Z PAS  
 
Hieronder treft u de mogelijkheden van de pas aan: 

 U kunt deelnemen aan vaste, wekelijks terugkerende activiteiten 
(incl. koffie en thee) in SWZ Willibrord en SWZ Sophieke 

 U kunt deelnemen aan activiteiten die in het restaurant of in de 
theaterzaal worden aangeboden, zoals bingo, speelfilm ect. Incl. 
koffie/thee (t.w.v. 3,00 per activiteit) 

 U krijgt de huiskrant elke twee maanden in de bus 
 U krijgt in de restaurants (op vertoon van uw pas) een kopje koffie 

na afloop van uw maaltijd. 
 5% korting op de alarmering van SWZ 
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De kosten voor dit abonnement zijn €10.00 per maand. U krijgt van ons een 
SWZ pas, om deze pas te maken hebben we uw ID bewijs nodig en 
eventueel een pasfoto. (het is ook mogelijk om uw pasfoto te scannen van 
uw ID bewijs).  Mocht u nog geen SWZ pas hebben en deze wel graag 
willen, dan kunt u een inschrijfformulier aanvragen bij de receptie van 
SWZ Sophieke en SWZ Willibrord. 
 

 
 
LENTEKRIEBELS 
 
Zoals u wellicht gezien hebt, is er in het najaar van 2013 een exotisch dier 
neergestreken in de vijver van SWZ Willibrord. 

Ten onrechte wordt vaak gedacht dat we te 
maken hebben met een zoogdier. Navraag 
bij Naturalis in Leiden leert ons dat we te 
maken hebben met een zogenaamd 
Regenboogrund. Ook die naam doet denken 
aan een zoogdier maar volgens de biologen 
van Naturalis is het echt een vogel, verwant 
aan de emoe en de struisvogel. Vandaar dat 
hij dus niet kan vliegen en nog steeds in de 
vijver woont. 
Hij voedt zich met kleine visjes en andere 
waterdiertjes. Dit verklaart ook zijn 
favoriete verblijfplaats; een vlot in het 
water. Naar verluidt heeft hij het erg naar 
zijn zin bij SWZ Willibrord. Zodanig dat er 
zelfs gezinsuitbreiding op komst is.  

 
In mei leggen alle vogels een ei, behalve het Regenboogrund want die heeft 
het in April al gekund. 
Ons regenboogrund is dus een vrouwtje, laten we haar Willie noemen. De 
broedtijd is ongeveer 4 weken, dus kijken we allen uit naar eind april.  
 

Lentekriebels dus bij SWZ 
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QUIZFILIPPINE 
 
 

          1  5  17 12 5 18  22 17 

   2 23 21 12  19 4   17  12 3  14  22  

       3  3 15   9 21 15 13     

   4 8 22 5 15  23 5   22        

     5  20 6 21 14  5 15 9       

          6   21 18 16 19     

  7  15 11 21 19  21 11   17 20 6 21 4    

       8 21  19   3 19 15      

    9  20 6  19 22  21 15  3 14 21  13  

       10 5 15   12  19 15      

       11 23 22 19  5         

    12 5  19 12  15           

     13 19 12 8 17   9 19  4 21 20  4  

     14 16 5 15  5   17 19 15      

     15 12 19  13   5 4 19 22      

        16 1   10 21 12 9 19     

        17 5   16 19 9 19 14 19 15   

       18 1 21 5           

   19 10  2 9 7 3 17  15  19 22 13     

20 14 21 18  19 12 3  13 17  19 4        

       21 9  14  17 4        

       22 23 22 5  9 5 22 3      

       23 13  12   22 12  15 9    

   24  2  4 19 12 11  19 15        

    25 6 21  19 11 19  7 10 19       

         26 13  4  18 4      

27  21  17 4  5 15  19  11 21 15 9 19 12    

 
Vul horizontaal de juiste woorden in.  Gelijke cijfers zijn gelijke letters. 
In de grijze kolom leest u van boven naar beneden de oplossing. 
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 1. Hippiefenomeen rond het Nationaal Monument in Amsterdam 
 2. Drugskoerier die zijn maag als bagageruimte gebruikt 
 3. Is het lang geleden, dat mijn hartje riep met z’n ding…… 
 4. Nederlandse goedlachse volkszanger die een eigen 
     realitysoap had 
 5. Dit voormalige eiland ligt nu in de Noordoostpolder 
 6. Zwart snoep dat wordt gemaakt van ‘t wortelsap v.d. zoethoutplant 
 7. Het bedrag waarmee de import de export overtreft 
 8. Klassieker in de Nederlandse jeugdliteratuur 
 9. Dit Waddeneiland is in zijn geheel een Nationaal Park 
10. Eilandengroep waartoe Bonaire behoort 
11. Het turfschip van……… 
12. Op het strand van ……was hij als zuigeling aangespoeld  
13. Sportevenement dat sinds 1909 vijftien keer doorgang vond 
14. Eerste Nederlandse Tour winnaar 
15. Waterbouwkundige die Holland drooglegde 
16. De jongste Gemeente van Nederland 
17. De historie van mejuffrouw Sara Burgerhart ( Betje Wolff en……?) 
18. Veelgebruikte asfalt laag die het regenwater zeer goed afvoert 
19. President v.d. Nederlandse Bank tussen Jelle Zijlstra en Nout Wellink 
20. Voorschrift dat illegalen uitsluit van de meeste sociale voorzieningen 
21. Een Friese popgroep  vooral bekend van het nummer “In Nije Dei” 
22. De oudste vuurtoren van Nederland die staat op Terschelling 
23. Nederlandse fabrikant van designmeubelen 
24. Hier bevindt zich het Cobra museum 
25. In dit Nationale Park ligt het Kröller-Muller museum 
26. Wordt gezegd van iemand die populair is 
27. Gijsbrecht van Aemstel is een toneelstuk dat is geschreven door…… 
 
-------------------------------------------------- 
 
OPLOSSING QUIZFILIPPINE  Insturen vóór 31 mei 
 
 
 
NAAM:__________________________________________ 
 
ADRES/APP.NR:___________________________________ 
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UITNODIGING 
 

van  
 

Van Wijk, Gorsira & Tacken Notarissen 
 

om een bezoek te brengen aan een informatieavond over 
 

“UW GELD EN DE OUDE DAG” 
 
 
Vraagt u zich wel eens af: 
- of u uw spaargeld moet aanspreken of uw eigen huis moet gaan opeten bij opname in een 

zorgcentrum 
- of uw testament nog helemaal up-to-date is 
- wie uw geld beheert wanneer u dat zelf niet meer kunt 
 
Wilt u goed geïnformeerd worden over: 
- de sinds 1 januari 2013 geldende regels over de eigen bijdrage in de AWBZ 
- hoe u erfbelasting (successiebelasting) kunt besparen bij overlijden 
- het maken van een zogeheten “levenstestament” (met onder meer een volmacht) 
 
Dan is het wellicht een goed idee om een van onze informatieavonden te bezoeken over deze 
onderwerpen. 
 
Op woensdag 4 juni wordt een bijeenkomst gehouden om 19:30 uur tot 21:00 uur in het 
Restaurant van SWZ Willibrord aan de Poortlaan 20 te Wassenaar.  
 
Ontvangst vanaf 19:00 uur. Na afloop kan er worden nagepraat onder het genot van een drankje. 
Uiteraard is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen.  
 
Het programma luidt als volgt. 
19:30 – 20:30 uur : een drietal presentaties over erfrecht, erfbelasting, de eigen bijdrage in de 
     AWBZ en het levenstestament 
Vanaf 20:30 uur : gelegenheid om vragen te stellen 
 
Meer informatie over deze bijeenkomsten kunt u vinden op www.uwgeldendeoudedag.nl 
 
Bent u deze avond verhinderd of geeft u de voorkeur aan een persoonlijk gesprek dan kunt u 
vrijblijvend een afspraak maken met een van de aan ons kantoor verbonden (kandidaat-)notarissen. 
Aan een gesprek van maximaal een half uur zijn geen kosten verbonden. 
 
Het aantal beschikbare plaatsen is per avond beperkt. Het is daarom aan te bevelen om tijdig aan te 
geven of u voornemens bent te komen en met hoeveel personen.  
Dit kan elektronisch via de website www.uwgeldendeoudedag.nl of telefonisch via 
telefoonnummer 070 - 5 123 123. 
 



  SWZ Algemeen 

  SWZ Algemeen 27

advertenties
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advertenties
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advertenties
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tabblad sophieke in kleur 



  SWZ Sophieke 

  SWZ Sophieke 31

BETER HOREN IN HUIS 
 

Beter Horen is in huis op  
woensdag 4 juni van 10.30 uur tot 11.30 uur  

in SWZ Sophieke. 
Onder voorbehoud 

 
 

 
ACTIVITEITENIEUWS SWZ SOPHIEKE 
 
Mei 
We hebben geen echte winter gehad en het voorjaar is al vroeg begonnen 
“In mei legt ieder vogeltje een ei” ….maar veel nestjes zijn inmiddels al 
bevolkt met jonge vogeltjes en die laten flink van zich horen.   
 
Maandag 5 mei: Bevrijdingsdag 
In SWZ Willibrord zal dit, in samenwerking met de Oranje Vereniging, 
gevierd worden. Zie voor verdere informatie en het programma elders in 
dit blad en op de affiches. 
 
Dinsdag 6 mei: Zingen en zitdansen 
De dag na 5 mei zingen we nog een keer onze vaderlandse liederen om 
10.00 uur in het restaurant, Emmy v.d. Wilk zorgt voor de begeleiding aan 
de piano. 
Om 14.30 uur kunt u weer de “vleugels “ uitslaan tijdens het zitdansen in 
de theaterzaal wat denkt u van de vogeltjesdans of de koekoekswals? 
 
Woensdag 7 mei: Film 

Op de affiches kunt u zien welke film er om 14.30 uur in de 
theaterzaal gedraaid gaat worden.  
Bewoners en SWZ pashouders gratis, overige belangstellenden 
€3,-. 

 
Zaterdag 10 mei: Optreden 
Om 14.30 uur komen we bij elkaar om te luisteren naar de zanggroep 
Together Again. In het restaurant staat de koffie en thee klaar. 
Bewoners en SWZ pashouders gratis, overige belangstellenden €3,-. 
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Dinsdag 13 mei: Verhalenuurtje 
10.00 uur staat de koffie klaar in het ‘Huuske’ 
op de 2e etage om met elkaar verhalen te delen. 
 
Woensdag 14 mei: Bingo 
Vanmiddag om 14.30 uur is het tijd voor ontspanning en inspanning! U kunt 
in het restaurant met spanning volgen hoe de balletjes zullen rollen én of u 
in de prijzen zult vallen. 
Bewoners en SWZ pashouders gratis, overige belangstellenden  €3,-. 
 
Dinsdag 20 mei: Uurtje Klassiek en zitdansen en in de avond optreden 
Mimicri 
Vandaag een volle dag met activiteiten. Om 10.00 uur kunt in de 
activiteitenruimte komen luisteren naar klassieke muziek. Als u niet van 
stil zitten houdt kunt u ‘s middags om 14.30 uur in de theaterzaal met de 
benen van de vloer tijdens het zitdansen. 

 ’s Avonds bezorgt Mimicri voor u allemaal een gezellige 
avond! Die u niet mag missen! Bewoners en SWZ pashouders 
gratis, overige belangstellenden  € 3,-. 
 

Woensdag 21 mei: Film ( onder voorbehoud) 
Op de affiches kunt u zien welke film er om 14.30 uur in de theaterzaal 
gedraaid gaat worden.  
Bewoners en SWZ pashouders gratis, overige belangstellenden  €3,-. 
 
Dinsdag 27 mei: Themadiner  
Facilitair en keuken zorgen weer voor een Thema diner dat om 12.00uur 
begint, zorg dat u er weer bij bent. Zie aankondigingen /uitnodigingen. 
 
Woensdag 28 mei: Optreden Josarie orkest 
14.30 uur verzorgt het Josarie orkest weer voor een gezellige muzikale 
middag . Ze bespelen allerlei muziekinstrumenten en natuurlijk kunnen we 
af en toe meezingen. 
Bewoners en SWZ pashouders gratis, overige belangstellenden  €3,-.  
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Juni 
Juni staat in het teken van Wereld kampioenschap voetbal in Brazilië, gaan 
we juni een sportief tintje geven? 
 
Dinsdag 3 juni: Zingen en zitdansen 
Is zingen geen topsport? Wel als we het met elkaar én uit volle borst 
doen, terwijl Emmy v.d. Wilk voor de begeleiding aan de piano zorgt. We 
verwelkomen u graag om 10.00 uur in het restaurant. 
Om 14.30 uur kunt u nog een sportieve prestatie leveren tijdens het 
zitdansen in de theaterzaal, waar u armen en benen flink kan oefenen. 
 
Woensdag 4 juni: Film 
Op de affiches kunt u zien welke film er om 14.30 uur in de theaterzaal  
gedraaid gaat worden.  
Bewoners en SWZ pashouders gratis, overige belangstellenden  €3,-. 
 
Dinsdag 10 juni: Muzikale verhalen door Monique 
Vandaag verzorgd Monique  in de activiteitenruimte om 10.00 uur de 
muzikale verhalen. Bij elk muziekje is er wat te vertellen. 
 
Woensdag 11 juni: Bingo 
Vanmiddag om 14.30 uur is het echt tijd voor TOPSPORT!! U kunt in het 
restaurant met spanning volgen hoe de balletjes zullen rollen én of u in de 
prijzen zult vallen. Bewoners en SWZ pashouders gratis, overige 
belangstellenden  €3,-. 
 
Donderdag 12 juni: Start van het wereldkampioenschap voetbal 

 
Vrijdag 13 juni: WK Voetbal 
Om 22.00 uur speelt Nederland tegen Spanje.  
 

Dinsdag 17 juni: Zitdansen 
Uurtje klassiek heeft zomerstop maar u kan wel lekker bewegen in een 
heel gezellige groep om 14.30 uur bij het zitdansen in de theaterzaal. Al 
gaat het niet om de prijzen, we hopen wel dat u uw beste beentje voorzet. 
 
Woensdag 18 juni: Boemerang en WK voetbal 
Vanmiddag kunt u in de theaterzaal weer wat aan beweging doen . 
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Het vertrouwde kegelspel staat weer voor u klaar, ook om te kijken is het 
een spannend spel. Misschien wel net zo spannend als Nederland tegen 
Australië gaat voetballen om 18.00 uur.  

 
Maandag 23 juni: WK Voetbal 
Om 18.00 uur speelt Nederland tegen Chili.  
 

Woensdag 25 juni: Film  
Op de affiches kunt u zien welke film er om 14.30 uur in de theaterzaal 
gedraaid gaat worden.  
Bewoners en SWZ pashouders gratis, overige belangstellenden  €3,-. 
Natuurlijk kunt u ook een kijkje nemen bij het gezellige zomerfeest in 
SWZ Willibrord. 

 
 

de dames van Straalen, de Bijl en van der Kroft bij de broodservice
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EXPOSITIE 
 
Sinds april 2013 verzorgen 28 Wassenaarse 
samenwerkende beeldende kunstenaars, via Galerie De 
Muren, wisseltentoonstellingen van schilderijen en 
grafiek, in de hal van SWZ Sophieke. 
Galerie de Muren, Ammonslaantje 36,  
2241 BR Wassenaar. Tel. 070-5114180 
 

 
 
PASTORALE DIENST SWZ SOPHIEKE 
 

 
Datum Voorganger  

2 mei 
 

Geen weeksluiting 
 

 

9 mei 
19.00 uur 

Ds. J.A.D. van der Boon 
 

Zangdienst 

16 mei 
16.15 uur 

Mw. L. Ridderhof 
 

 

23 mei 
16.15 uur 

Ds. N.K. Mos  

30 mei 
16.15 uur 

Ds. J.L. Middel 
 

Bezinning in  
AB ruimte 

   
6 juni 
 

Ds. J.L. Middel 
 

Gezellige 
Pinkstermiddag 

13 juni 
16.15 uur 

Ds. J.L. Middel 
 

 

20 juni 
16.15 uur 

Ds. N.K. Mos  

24 juni 
16.15 uur 

Mw. L. Ridderhof  

Eucharistievieringen op vrijdagen 2 mei en 6 juni om 10.00 uur. 
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Tabblad willibrord in kleur
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BETER HOREN IN HUIS 
 

Beter Horen is in huis op 
donderdag 15 mei en donderdag 19 juni 

tussen 10.00 uur en 11.00 uur in SWZ Willibrord. 
Onder voorbehoud 

 
 
 
ACTIVITEITENNIEUWS SWZ WILLIBRORD  
 
MEI 
De maand mei zal volledig in het teken staan van de lente  
Maar natuurlijk beginnen we deze maand met Bevrijdingsdag, dit zal in 
samen werking met de Oranje vereniging gevierd worden in Willibrord.  
Verder zullen er verschillende lente activiteiten plaatsvinden, zoals een 
High tea, schapen scheren op de zorg- kinderboerderij, een lente middag 
en dit jaar wordt er weer een playbackshow georganiseerd welke in het 
thema van de Grote schoonmaak zal staan.  
 
Maandag 5 Mei: Bevrijdingsdag 
Zie elders in dit blad de aankondiging voor bevrijdingsdag. 
 
Woensdag 7 mei: Bingo 
Ook deze maand wordt er weer bingo gespeeld. 
We hebben weer leuke lenteprijzen voor u klaar 
staan. Staat het geluk aan uw kant?  
Speel dan mee vanaf 14.30 uur in het restaurant.  
Bewoners en SWZ pashouders gratis, overige 
belangstellenden  €3,-. 
 
Dinsdag 13 mei: Koor Appasionato 
‘Appassionato' bestaat uit een dertigtal enthousiaste zangers en 
zangeressen uit Leiderdorp en omgeving. Zij zingen een gevarieerd 
repertoire. Liederen van licht klassiek tot modern, maar ook van over de 
hele wereld. Het optreden begint om 19.30 uur in het restaurant. 
Bewoners en  SWZ- pashouders gratis, overige bezoekers €3.00 
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Woensdag 14 mei: Zang middag 
In verband met het koor van dinsdagmiddag zal er deze week op woensdag 
gezongen worden in het restaurant. Deze zang middag begint om 15.00! 
 
Woensdag 21 mei: Playbackshow 
Ook dit jaar heeft de activiteitenbegeleiding weer een playbackshow 
voorbereid. Dit jaar zal het thema, de grote schoonmaak, centraal staan. 
Allerlei bekende muziek passeert de revue. Komt u ook genieten? 
14.30 uur  begint deze playbackshow in het restaurant.  
 
Zondag 25 mei: Schapen scheren op de zorg- 
kinderboerderij 
Zie aankondiging elders in dit blad 
 
Dinsdag 27 mei: High tea 
Na het succes van de voorgaande jaren wordt er ook dit 
jaar weer een High tea georganiseerd. Verschillende soorten thee en 
hapjes zullen voor u klaar staan in het restaurant. Als u wilt deelnemen aan 
de High tea moet u zich hiervoor opgeven. U krijgt alle een uitnodiging 
welke u kunt inleveren bij de receptie. Op deze uitnodiging zullen ook de 
kosten vermeld staan.  
 
Woensdag 28 mei: Lente middag 
Op welke datum begint de lente eigenlijk? Welke spreekwoorden kent u 
die over de lente gaan? Vanmiddag tijdens de lente middag zullen deze 
vragen voorbij komen tijdens de lente quiz, ook vertonen wij een mooie dia 
show met foto’s van de lente. Een lekker hapje krijgt u van ons, wilt u er 
een drankje bij dan is het drankje voor uw eigen rekening. De quiz start 
om 14.30 uur  in het restaurant. 
Bewoners en  SWZ- pashouders gratis, overige bezoekers €3.00 
  
JUNI 
Deze maand zal in het teken staan van het wereld kampioenschap 
voetbal in Brazilië. We halen de oranje slingers, vlaggen en toeters uit de 
kast om het Nederlands elftal zoveel mogelijk aan te moedigen. 
Ook is juni de maand dat de zomer begint, dit zal weer gevierd worden 
met het jaarlijkse zomerfeest, een dag vol gezelligheid, spellen en muziek. 
Zie elders in dit blad de aankondiging voor het zomerfeest.  
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Woensdag 4 juni: Bingo 
Ook deze maand beginnen we met de Bingo. Neemt u vanmiddag de prijzen 
mee naar huis? Kom dan uw geluk testen in het restaurant vanmiddag. Om 
14.30 uur zal de eerste bingoronde gedraaid worden. Bewoners en SWZ 
pashouders gratis, overige belangstellenden  €3,-. 
 
Zaterdag 7 juni: Shanty Koor Kattuks Volk 
komt vanmiddag vanuit Katwijk, richting Willibrord om ons 
een gezellige middag te bezorgen. Alle bekende shanty 
liederen zullen voorbij komen. Zingt u ze mee? Het optreden 
begint om 14.30 uur in het restaurant. Bewoners en   
SWZ- pashouders gratis, overige bezoekers €3.00. 
 
Woensdag 11 juni: Muziek in Huis 
Vanmiddag heeft de stichting Muziek in Huis weer gezorgd voor een mooie 
klassiek concert. Let u op de aankondigingen op de borden?  
Het opreden begint om 14.30 in het restaurant. Bewoners en  
SWZ- pashouders gratis, overige bezoekers €3.00. 
 
Donderdag 12 juni: Optreden Mimicri 
Vanavond verzorgd Mimicri weer een optreden voor ons. We hebben ze al 
eerder gezien/ gehoord in Willibrord en daarom ontvangen wij Mimicri ook 
dit jaar weer met open armen.  
Het optreden begint 19.30 uur in het restaurant.  
Bewoners en  SWZ- pashouders gratis, overige bezoekers €3.00. 
 
Woensdag 18 juni: Vlaggetjesmiddag 
Zaterdag 14 juni is het weer zover, vlaggetjesdag. De komst van de nieuwe 
haring zal dan weer uitbundig gevierd worden.  
Ook worden er deze middag beelden vertoond van het haring vissen met 
vrolijke shanty muziek op de achtergrond. Komt u de haring proeven? 
Vanaf 14.30 uur zal in het restaurant de vlaggetjesmiddag plaatsvinden.  
 
Woensdag 25 juni: ZOMERFEEST 
Een hele dag feest! Met spel, lekker eten, loterijen en muziek.  
Zie de aankondiging elders in dit blad. 
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KAPELAGENDA MEI EN JUNI 2014 
 
Dagen en tijden van vieringen en de lijst van bijbehorende misintenties 
vindt u week voor week op de aanplakborden in SWZ Willibrord en de 
Ridderhof, op een geel papier. 
Het plan voor de vieringen is: 
  
MEI: 
Zondagen  4,  11,  18,  en 25 mei, en Donderdag  29  mei 
(Hemelvaartsdag): 
09.45 uur Gezongen Hoogmis. 
Dinsdagen: te 18.00 uur: “Engel des Heren” en Rozenhoedje. 
Woensdagen: te 09.00 uur Heilige Mis, verzorgd vanuit de 
Willibrorduskerk. 
  
JUNI: 
(In deze maand verhuist Rector Faas de Vette uit zijn appartement in 
de Ridderhof, vleugel met oneven nummers, naar Den Haag. 
Over de pastorale en liturgische mogelijkheden in juni en daarna wordt 
intussen  overlegd. Het belang van de aanplakborden wordt dus nog 
groter.) 
  
Zondag    1  juni: 
09.45  uur Gezongen Hoogmis.  
Zaterdag 7 juni, wijdingsdag van de rector, daags vóór 
Pinksteren: 
09.45 uur Gezongen Heilige Mis. 
(Deze viering wordt een beetje zijn liturgisch afscheid van 
Wassenaar.) 
  
  
  


