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NIEUWJAARSWENS 
 
Kerstfeest 
De maand december is alweer met rasse schreden voorbij gegleden. 
Diverse activiteiten hebben plaatsgevonden. Zij allen verdwijnen bijna in 
het niet bij het kerstfeest. Het hoogtepunt van de decembermaand. 
De dagen waarbij wij weer met beide benen op de grond komen te staan. 
De dagen waarbij wij weer herinnerd worden aan de vrede, aan 
verdraagzaamheid, aan vrijheid, aan warmte en dienstbaarheid. De dagen 
om even bij stil te staan, misschien het best vertaald in onderstaand 
gedicht: 

Kerstnacht 
 

Vannacht komen alle eeuwen 
één ogenblik bij u aan 

Eeuwen van eeuwen geleden 
en die te gebeuren staan 

 
Vannacht komen alle levens 

één ogenblik bij u aan. 
Leven allang gegeven  

en leven van nu af aan. 
 

Zij komen ontelbare velen 
op muildieren of per trein, 
in rijtuigen, op kamelen, 

per autobus, luchtvaartlijn. 
 

Zij komen langs alle wegen 
en gaan in ’t eind te voet 

en lopen, de tijd ontstegen, 
úw ogen-blik tegemoet. 

 
En vragen uw kleine zegen. 

Gij glimlacht, en alles is goed. 
 

Kerst is een feest, dat je met z’n allen viert, een feest waar iedereen 
gelijkwaardig is. In deze decembermaand heeft, zoals gewoonlijk, een 
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ieder in ons huis, weer z’n uiterste best gedaan om het tot een waar feest 
uit te laten groeien ook als u niet in de omstandigheden verkeerde om het 
met familie te vieren. 
Mag ik u allen, medewerkers, vrijwilligers en bewoners gebaseerd op die 
kerstgedachte een goed 2014 toewensen. 
 

Nico Olsthoorn 
Directeur/bestuurder 

 
 

NIEUWJAARSRECEPTIE 
Donderdag 2 januari in SWZ Sophieke om 14.00 uur 

Met muzikale omlijsting van Carel Caminada 
<<<<>>>>  

Vrijdag 3 januari in SWZ Willibrord om 14.00 uur 
Met muzikale omlijsting van het Gold Hagen Ensemble 

 
 
GOEDE VOORNEMENS EN LEVENSMOTTO’S 
 
Aan het begin van een nieuw jaar hebben veel mensen de neiging goede 
voornemens te maken.  
Wat beweegt een mens tot het maken van goede voornemens? 
Aan het eind van het jaar wordt gewoonlijk de balans opgemaakt. Dat 
gebeurt in de zakenwereld, maar ook in de innerlijke wereld van de mens. 
In een bedrijf kan je aan de hand van cijfers zien of je winst hebt 
gemaakt of verlies hebt gedraaid. In een mensenleven is het lang niet 
altijd duidelijk wat het jaar je heeft gebracht. Soms zijn er mijlpalen, 
maar zelfs dan is het niet altijd duidelijk wat dat werkelijk voor je 
betekent. Vaak is er een gevoel van tekort schieten of schuld en een 
gevoel dat de dingen beter moeten kunnen dan hoe ze nu gaan.  
Om dat nare gevoel van tekort schieten en schuld op te heffen –om weer 
in balans te komen- maakt een mens een goed voornemen: een moment 
proef je dan het geluk van hoe heerlijk het is om perfect te leven en geen 
schuld op je te laden. Helaas is het onmogelijk om perfect te leven en 
sneuvelen de voornemens vroeg of laat. Het zure is dat de teleurstelling 
om gesneuvelde voornemens een mens nog verder ondermijnt, waardoor je 
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nog dieper terugvalt dan het punt waarop je was toen je het voornemen 
maakte. 
Niet voor niets zegt men: de weg naar de hel is geplaveid met goede 
voornemens. 
Hoe anders is het gesteld met levensmotto’s. Misschien durf ik wel te 
stellen dat de weg naar de hemel geplaveid is met levensmotto’s. 
De weg naar de hel is een leven waarin je steeds ondermijnd wordt (door 
jezelf, door anderen). De weg naar de hemel is een leven waarin er telkens 
herstel plaatsvindt (door jezelf, met behulp van anderen, door je geloof). 
Levensmotto’s worden niet zomaar even bedacht of uit de mouw geschud. 
Ze kunnen wel opeens gehoord worden, zoals mevrouw van Beuzekom is 
overkomen. Op een moment van wanhoop hoorde zij een Stem zeggen: 
“Mijn weg zal ik u leiden”. Zij putte uit deze woorden zoveel kracht dat dit 
haar levensmotto is geworden. 
Een levensmotto heeft altijd een voorgeschiedenis. In zekere zin is het 
een antwoord op een levensstrijd, misschien is het zelfs een kort en 
krachtig gebed, waarin de levenservaring meeklinkt. Een persoonlijke 
aansporing om het leven zo goed mogelijk te leven. 
Vaak zijn levensmotto’s uitgesproken positief: 
“Ik ben blij dat ik leef” (mevrouw Hendriks) 
“Optimist tot in mijn kist” (mevr. A.) 
“Geniet van elke dag” (verzorgende Ria)  
Een levensmotto kan ook helpen om je blikrichting de goede kant op te 
bewegen: 
“Daar zijn waar je nodig bent” (mevr. B.) 
Het kan ook een afspiegeling zijn van de persoon die je bent:  
“Ik ben er nog” (meneer Oudshoorn) 
Toen ik mevrouw C. vroeg naar haar levensmotto toen wees zij met een 
royaal armgebaar naar haar muur vol foto’s van familie en mooie 
herinneringen. 
Een levensmotto kan ook een afspiegeling zijn van een leven waarin het 
zinvol is om goed te kunnen relativeren, zoals het leven van Arien: 
“Hakuna Matata” (“maak je geen zorgen” uit de film “De Leeuwenkoning) 
SKZOR (slechts kalmte zal ons redden) 
“Never a dull moment” (nooit eens een saai moment) 
“Adem in Adem uit”  
Op het eerste gezicht kan een levensmotto oppervlakkig lijken. Het zijn 
tenslotte luchtige kreten. Maar het mooie is dat er altijd een (niet zo 
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luchtig) verhaal achter schuilgaat, en dat het een tipje oplicht van de 
diepere drijfveer waardoor een mens zich laat leiden; van een herstellende 
kracht in het leven van een mens, die de weg naar een hemel op aarde 
mogelijk maakt. 
Ik neem mij voor om in het nieuwe jaar meer levensmotto’s te vinden. 
Hartelijk dank aan degenen die tot nu toe hun levensmotto wilden delen. Ik 
hoop dat we elkaar blijvend kunnen verrijken met elkaar motto’s. 
 

Hannelore Middel, pastor  
 

NATIONALE VOORLEESDAGEN 2014 
 
Met het thema: voorlezen: elke dag een 
feest !vindt dit jaar de nationale 
voorleesweek plaats van 22 januari tot en 
met 1 februari. Zoals we in eerdere jaren 
merkten, voorgelezen worden is niet alleen 
leuk voor kinderen, ook voor volwassenen is het een feestje om 
voorgelezen te worden. 
Daarom starten we deze week in de restaurants met een voorleesmiddag, 
waarbij we veel vrijwilligers oud en jJong, bekend en minder bekenden 
willen uitnodigen om een mooi verhaal voor te lezen.  
En nodigen we u van harte uit om naar hen te komen luisteren deze middag. 
Ook op andere manieren en in de kleinere activiteiten zal aandacht 
geschonken worden aan lezen. 

Het activiteitenteam 
 

KERSTSTUKJES MAKEN IN SWZ SOPHIEKE  
 
  
 

 
 
Op woensdag 11 december j.l. 
was het een gezellige drukte 
in SWZ Sophieke. Vele 
mensen deden mee aan het 
jaarlijkse kerststukjes 
maken. 
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VANAF 20 DECEMBER J.L. 
VERNIEUWDE WEBSITE  

SWZ ON LINE 
 

WWW.SWZ-ZORG.NL 
 
 
VANUIT DE CLIËNTENRAAD…. 
 

Bij SWZ Willibrord zijn er twee nieuwe leden 
verwelkomd in de cliëntenraad. Dit zijn mevrouw 
Klaver, zij is mentor van een bewoner en de heer 
Paats zijn schoonmoeder woont op de 1e etage. Zij 
vertegenwoordigen daarmee respectievelijk de 
verpleeghuisafdeling 2B en de afdeling somatiek. Bij 
de komst van de nieuwe leden moesten we helaas 
ook afscheid nemen van 3 leden, namelijk de dames 

Van der Velde, De Klerk-Kraan en Van Schijndel. Zij kregen alle drie een 
mooi boeket bloemen voor hun tijd en vooral inzet / inbreng de afgelopen 
jaren! Er zijn nu nog twee openstaande vacatures, te weten 
vertegenwoordiging voor de verpleeghuisafdeling van de 3e etage en voor 
de thuiszorg.  
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 het stokje overdragen aan iemand die 
regelmatig bij SWZ Amaliahof komt.  
In beide cliëntenraden zijn o.a. de cijfers van de organisatie besproken en 
is het concept reanimatiebeleid doorgenomen. Beide raden vinden het goed 
dat er nu een beleid komt, waarbij de cliënten uiteraard zelf kunnen 
bepalen of zij wel/niet gereanimeerd willen worden bij een hartstilstand. 
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Daarbij wordt het ook duidelijk zichtbaar op de zorgmap, zodat daar geen 
misverstanden meer kunnen ontstaan in geval van wel/niet reanimeren. 
 
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 3e etage (VACANT) 
Mevrouw Klaver – vertegenwoordiger verpleeghuisafdeling 2B 
De heer Paats – vertegenwoordiger somatische afdeling (b.g.g./1e etage en 
2A) 
Mevrouw Vree-van Dam – lid van de Raad van Toezicht  
Volgende keer uw naam? 
Of 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) 
De heer Bilius – vertegenwoordiger SWZ Sophieke  
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 

 
 

*** 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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VRIJWILLIGERS IN HET ZONNETJE MIDDELS ITALIAANSE 
AVOND 
 
Inmiddels traditioneel, maar toch met een ander tintje. Jaarlijks wil SWZ 

de vele 
vrijwilligers 
(160) 
bedanken 
die zich 
inzetten op 
allerlei 
gebied 
binnen 
SWZ. Dit 
jaar werd 
dat een 
Italiaanse 
avond. Bij 
binnenkomst 

was dat al te merken. Men werd gefouilleerd, want je weet maar nooit, men 
had gehoord over Italiaanse maffia, dus zeker heid voor alles. De 
binnenkomst werd gecheckt door Alberto Driessie en men kreeg gelijk een 
bon voor een kerstpakket, later in het jaar.  
Op de foto met 
levend standbeeld van 
een gondelier. 2 
gondeliers , waarvan 
de een Italiaans sprak 
en de ander 
vertaalde, luidde de 
avond in. Het eten 
was verrukkelijk elke 
gang had meerdere 
smaaksensaties. 
Godfather Nico gaf 
een aantal bloemenverkoopsters flink wat flappen geld om alle vrijwilligers 
een bloemetje of sigaar te trakteren.  
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De avond verliep gezellig met tussen de gangen door optredens van André 
van Duin (pizzalied), André Hazes, Andrea Bottecelli, Celine Dion, de 
bloemenverkoopsters (torentje van Pisa) Dorus (Figaro) en eindigde met 
een gezamenlijk optreden van al het aanwezige personeel. Het groot 
orkest van André Rieu (Chianti lied). 
De vrijwilligers hebben genoten, net zoals de aanwezige medewerkers. 
Voor herhaling vatbaar dus! 

 
 

 
 
 
 
 
 

Beste Directie, Collega’s en Bewoners van SWZ . 
 

Bij deze zou ik graag een ieder willen bedanken, 
Voor de aardige attenties en reacties die ik tijdens mijn 12½ jarig 

jubileum heb mogen ontvangen . 
 

Ik vond het een zeer leuke dag! 
 

Met vriendelijk groeten Marcel Knoester 
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SINTVIERING KINDEREN VAN PERSONEEL 
 
Voor zo’n 35 kinderen en kleinkinderen van het personeel verscheen de 
Goedheiligman op 27 november rond 14.30 uur. Van 0 tot 9 jaar zaten ze 
vol spanning te wachten! 
Ondertussen konden de kinderen kleuren voor de Sint. Maar ook Piet werd 
niet vergeten en kreeg een mooie tekening. 
Eindelijk kwam Sinterklaas de zaal in met een ......... bezem! Daar klopte 
iets niet. Sint was alwéér zijn staf kwijt. Samen met de Pieten gingen de 
kinderen op zoek en keken in alle hoeken. Onder de boekenkast zagen zij 
iets glinsteren. Dát moest de staf zijn ! Trots gaven ze hem aan 
Sinterklaas. Die was er natuurlijk mee in zijn nopjes.  
 
In groepjes konden ze bij Sinterklaas komen en vertellen over hun 
hobby`s, school etc. Sommige klommen op schoot, sommige durfden niet 
verder dan op 2 meter afstand te staan, want als je heel klein bent is zo`n 
grote Sint best imponerend.... 
De Pieten deelden de cadeautjes uit. Maar oh jee, er waren er niet genoeg 
voor alle kinderen! had Piet ergens een zak laten staan? Iedereen zocht 
mee, en ja hoor, bij de receptie stond de tweede zak!  Toen de Heiligman 
weer vertrok naar andere kinderen toe, bleven de Pieten nog een uurtje 
swingen en springen met al die blije kinderen. Allemaal rode wangen en 
glinsterende ogen! 
Wat zullen ze lekker geslapen hebben `s avonds... 
 
SINT NICOLAASVIERING IN WILLIBRORD! 
 
Rond 10.00 uur: 3 Pieten verschijnen met koptelefoon op, trolly voor de 
cadeaus, laptop onder de arm en mobiel in de hand... Er klinkt Sint 
Nicolaasmuziek op swingende house muziek. Pieten dansen en stampen het 
rond op de maat. Het beeldscherm zakt omlaag en Sint Nicolaas verschijnt 
via de computer op het scherm. 
Wat gebeurt hier toch ?!!!! Waar is de Goedheiligman in eigen persoon ? 
Wat stelt dit voor ?? 
 
Welnu, de Pieten hadden zich verdiept in de techniek en ontdekten dat zij 
per mobiel met Sint contact konden houden en hem virtueel aanwezig 
konden laten zijn ! Wel zo handig leek het hen. 
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Of Sint hier nu zo blij mee was ?? Nee dus. De man was erg ontsteld door 
het hele gebeuren en verscheen dan ook met krasse woorden alsnog zelf 

ten tonele. `Hoe halen 
jullie het in je hoofd, ik 
wil een gewoon boek, een 
normale jute zak en 
gezéllige Sintliedjes 
horen ! Pieten in rep en 
roer, zorgen voor de 
traditionele attributen. 
 
Toen werd het toch nog 
erg gezellig. Groepjes 

bewoners, vrijwilligers en personeel werden bij de Sint geroepen. Voor 
iedereen had hij een hartelijk woord want zo is hij ! 
Daarna gingen de Pieten en Sint de afdelingen op om ieder die niet naar de 
viering had kunnen komen toch persoonlijk de hand te schudden. 
 
Sint en Pieten, wij hopen u volgend jaar weer in goede gezondheid te 
mogen verwelkomen ! 
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HOE STAAT HET ERVOOR MET DE ZELFSTURING IN SWZ? 
 
December 2013 zijn de twee pilotteams van de Thuiszorg zelfsturend. Alle 
basiszaken rondom zelfsturing, zoals planning, roosteren, overleggen met 
cliënten  worden door de teams zelf geregeld. Met vallen en opstaan zijn 
de teams gekomen waar ze nu zijn. Dat is een hele prestatie!!Team 
Hillenaarlaan is intussen uit zijn jasje gegroeid. Een 5-tal medewerkers zal 
daarom  begin 2014  een nieuw thuiszorgteam starten vanuit locatie Bonte 
os. Hierbij zal ook gekeken worden naar een stuk samenwerking met het 
adl-team van de Bonte os. 
In September is het huidige thuiszorgteam Sophieke gestart in twee 
groepen: team Centrum en team Sophieke met  bijeenkomsten aan de hand 
van een faseplan ter voorbereiding op de zelfsturing waar ze in januari 
2014 mee gaan starten. Het faseplan  is een plan  waarin aangegeven wordt 
wat een zelfsturend team moet leren in de verschillende fases naar een 
volwaardig zelfsturend team toe. In beide teams zijn drie medewerkers 
huishouding van de thuiszorg aangesloten. 
In oktober is  duidelijk geworden dat alle intramurale teams in SWZ 
Willibrord in 2014 over gaan naar zelfsturing. Met een feestelijke taart 
hebben de teams dit van hun leidinggevende te horen gekregen. In januari 
2014 starten de voorbereidende bijeenkomsten met alle teams. De Begane 
grond, eerste etage en 2A lopen voorop, omdat Jolanda Vermeer hun team 
coördinator coach is geworden en per 1 maart volledig als coach aan de slag 
gaat. Tot  1 juni 2014 blijven Gerda Jongeneel en Mariska Zuidhoek als 
team coördinator de teams begeleiden. Daarna gaan de teams zelfsturen 
met een coach die ze daarbij helpt/begeleidt. Ook bij de teams 
intramuraal zullen een of meer huishoudelijke medewerkers aansluiten bij 
de teams. 
Alle team coördinatoren van de teams die in 2014 gaan starten met 
zelfsturing hebben in overleg  een passende functie gevonden binnen SWZ. 
 

Yolande Goedee 
Projectleider zelfsturende teams 
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VERKORT OVERZICHT CONCERTEN EN ANDERE GROTE 
ACTIVITEITEN  
 
Januari 

2 januari 14.30 uur    Nieuwjaarsreceptie SWZ Sophieke bewoners en medewerkers, vrijwilligers 

                                       M.m.v. Carel Caminada – muziek 

3 januari 14.30 uur    Nieuwjaarsreceptie  SWZ Willibrord Bewoners, medewerkers, vrijwilligers 

                                        M.m.v. Gold Hagen – Salonorkest 

6 januari  14.30 uur    Bingo SWZ Willibrord Iedereen welkom. Entree niet pashouders € 3,00 

15 januari 14.00 uur   Dansmiddag in SWZ Willibrord met ‘Les vieux Copains’ Entree :€ 3,00 

15 januari 14.30 uur   Bingo SWZ Sophieke Entree niet pashouders € 3,00 

22 januari 14.30 uur   Start voorleesweek SWZ Sophieke en Willibrord er wordt door verschillende  

                                       mensen voor u voorgelezen in het restaurant 

25 januari 14.30 uur   Koor ‘Enjoy’ SWZ Sophieke Iedereen welkom. Entree niet pashouders € 3,00 

                                         (incl. koffie/thee) 

28 januari 12.00 uur   Themadiner Winter SWZ Sophieke voor bewoners Sophieke, Amaliahof en    

                                         Sophieke Hoven 

30 januari 14.30 uur   Winterfeest met midwinterhoornblazers SWZ Willibrord 

 

Februari 
5 februari 14.30 uur   Bingo SWZ Willibrord. Iedereen welkom.  

12 februari 14.30 uur Modeshow Rusland SWZ Willibrord. 

12 februari 14.30 uur Bingo SH. Iedereen welkom. Entree niet pashouders € 3,00  

14 februari 10.00 uur ivm Valentijnsdag: ‘Op elk potje past een dekseltje’  Heeft u een 

                                       koffie/theekan, zonder deksel? Grote kans dat u bij ons een terug vindt.  

                                       Tot 15 uur kunt u komen kijken in SWZ Willibrord 

17 februari 19.00 uur optreden van het Don Kozakkenkoor SWZ Sophieke 

                                       Entree niet pashouders € 3,00  (incl. koffie/thee) 

19 februari 14.30 uur Optreden van het koor E S Groot. SWZ Willibrord Iedereen welkom.  

                                       Entree niet pashouders € 3,00  (incl. koffie/thee) 

19 februari 14.30 uur Modeshow Rusland SWZ Sophieke  

26 februari 14.00 uur Carnaval in SWZ Willibrord met de ’Leidse Hutspotten’ 
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QUIZWOORDZOEKER - PLAATSNAMEN 
 
M B R E D A N E Z I U H K N E H 
A R N E M U I D E N E E T D B G 
A A A E A N E R U B R E T E I P 
S N D O D E W A A R D R V N R N 
T R T B E I E T R E G E N H O E 
R O A R I N U E V A R N E A T D 
I O N R H N E M E W O V R A T R 
C D E E C M N S IJ S N E O G E A 
H L D IJ S E T K S A I E V D R W 
T E R L D A N N V A N N A A D U 
L P A S E R E M L A G N T E A E 
I A A T A E H I L V E R S U M E 
B N N A N E V O H D N I E D O L 
E R B D E V E N T E R E M M E N 
D L E L Y S T A D P M E H N R A 
 
Achter de vraag staat tussen haakjes uit hoeveel letters het antwoord 
bestaat. De gevonden naam streept u weg in de quizwoordzoeker waardoor 
de over gebleven letters een gezegde vormen. 
 
-------------------------------------------------- 
 
 
OPLOSSING QUIZWOORDZOEKER  Inleveren vóór 31 januari 2014 
 
 
 
NAAM:__________________________________________ 
 
ADRES/APP.NR:___________________________________ 
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1. In welke plaats staat de grootste bloemenveiling van Nederland (8) 
2. Van welke plaats is Annemarie Jorritsma burgemeester ............... (6) 
3. Bij welke stad ligt dierenpark De Apenheul ...................................... (9) 
4. Plaatsje bij Venlo met bekende kasteeltuinen en thermaalbaden (5) 
5. Als de klok van●●●●●● welkom thuis voor ons zal luiden ............ (10) 
6. Uit welke stad komt de voetbalclub Vitesse ..................................... (6) 
7. In welk plaatsje worden jaarlijks de TT-races gehouden .............. (6) 
8. In deze gemeente staat paleis Soestdijk .......................................... (5) 
9. Tot welke gemeente behoort de badplaats Wijk aan Zee ............. (8) 
10. In deze Brabantse stad staat een bekende koepelgevangenis ..... (5) 
11. In welke plaats is het KNMI gevestigd ........................................... (2,4) 
12. In welke plaats bevindt zich het Vredespaleis .............................. (3,4) 
13. Overijsselse stad met jaarlijks Dickensfestival .............................. (8) 
14. Hier werd de eerste Nederlandse kerncentrale geopend .............. (9) 
15. Welke Brabantse stad wordt ook wel De Lichtstad genoemd ....... (9) 
16. Hier is het Noorder Dierenpark gevestigd ........................................ (5) 
17. In welke plaats bevindt zich het Zuiderzee museum ...................... (9) 
18. In welke stad staat de Martinitoren ................................................... (9) 
19. Deze stad heeft als bijnaam “Het Friese Haagje” ........................ (10) 
20. Waar is het centrum van de Nederlandse omroep ........................... (9) 
21. Welke van de Friese elfsteden  heet in het Fries “Drylts” ........... (4) 
22. Hier is het grootste hoogovencomplex van Nederland gevestigd (7) 
23. In deze Friese plaats staat het standbeeld Us Mêm .................... (10) 
24. Waar is de replica van het VOC-schip Batavia gebouwd ................ (8) 
25. In welke provincie hoofdstad vindt men Het Vrijthof ................. (10) 
26. Klein vestingstadje in het Gooi ............................................................. (7) 
27. Hier bevindt zich de zeehondencrèche van Lenie ‘t Hart ............. (11) 
28. In welke stad vinden we het museum Boymans van Beuningen ...... (9) 
29. Welke plaats is bekend als de jeneverstad ....................................... (8) 
30. Friese stad,bekend door een legende over een rijke weduwe ....... (8) 
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GEZAMENLIJKE OPBRENGST NAJAARSMARKTEN 2013: € 4.057,17 
 
Het was een gezellige drukke boel op 30 oktober in SWZ Sophieke. Vele 

kramen met 
tweedehands spullen, 
handwerken en plantjes. 
En de hele dag draaide 
het rad overuren, om de 
vele prijzen, 
gesponsord door allerlei 
sponsoren, aan 
gelukkige winnaar te 
kunnen geven. 
Opbrengst €  2.719,77 
 

In SWZ Willibrord was het op 20 november markt. Vele kraamhouders 
kwamen hun producten verkopen, zelfs in de gang voor en achter het 
restaurant stonden kraampjes. De hele dag kon men prijzen winnen bij de 
loterij. Opbrengst € 1.336,40. 
Graag willen we alle lokale sponsoren (middenstand) en leveranciers van 
SWZ bedanken voor hun giften. Met deze opbrengst kunnen we weer veel 
activiteiten organiseren!  

Het activiteitenteam 
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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.  
 
8 januari 2014 - Dementie en het zelfgekozen levenseinde 
(let op datum is tweede woensdag van de maand!) 
In Nederland wordt steeds vaker gedebatteerd over de mogelijkheden 
het lijden van zieken aan het einde van hun leven te verlichten. Dit worden 
Medische Beslissingen rond het Levenseinde genoemd en er wordt in 
Nederland openlijk over het onderwerp gesproken en geschreven. De 
geneeskunde heeft ontwikkelingen doorgemaakt, waardoor steeds meer 
mogelijk is geworden. Zoveel dat lang niet alle onderzoeken en 
behandelingen door patiënten als een zegen ervaren worden. Anders 
gezegd 'moet alles wat kan ook gedaan worden'? 
Voor de zieke met dementie, die zich niet goed meer kan uiten, rijzen nog 
extra problemen op: Hoe kun je haar/zijn wil bepalen? Wat betekent een 
begrip als voedselweigering? Wanneer kan een behandeling worden 
gestaakt? Wat is palliatieve zorg? Wanneer en voor wie is euthanasie 
mogelijk en hoe zit dat als er sprake is van een persoon met dementie? 
Wie beslist? De patiënt, de arts, de familie? Mensen willen daar over 
meepraten om ooit hun keuzes te kunnen maken. Ook kennen we in 
Nederland wetgeving die dat mogelijk maakt, maar ook rekening houdt met 
regels die niet altijd het gewenste mogelijk maken. 
Wat kan of mag iemand onder bepaalde omstandigheden vragen? Hoeveel 
vrijheid heeft de arts in het kader van de huidige wetten? 
 
We spreken hier over met dokter E.J.J. Op ’t Landt, huisarts in 
Wassenaar en als SCEN-arts betrokken bij euthanasieverzoeken. 
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5 februari 2014 - Ik houd nog steeds van je 
Als de diagnose dementie is gesteld gaat het leven “gewoon” door. Dat het 
niet meer zo gewoon is als voor de diagnose zullen alle partners herkennen. 
Hoe ziet de toekomst er uit? Wat betekent dementie voor je relatie, hoe 
ga je samen verder? Mensen hebben elkaar hard nodig, maar wat doe je om 
het samen vol te houden? De persoon die je liefhebt verandert, verandert 
je liefde dan mee? Hoe houd je elkaar vast en hoe kun je genegenheid 
blijven delen? 

 
 
BEWONERS SWZ STEMMEN VOOR VAARKANTIE 
 

Bewoners SWZ Stemmen voor vaarvakantie.  
De Wassenaarse ING bank steunt 3 lokale initiatieven in 
Wassenaar.  
€ 3.000,00 wordt verdeeld over 3 goede doelen, met de 
meeste stemmen. 
 
Er kon tot 19 december j.l. gestemd worden. Bij het ter 
perse gaan van dit blad was de uitslag nog niet bekend. 
 

 
SINT BEZOEKT OOK ZORG-KINDERBOERDERIJ WASSENAAR  
 

Na de gezellige ochtend in 
SWZ Sophieke, liet Sint 

zich met zijn 2 Pieten 
vervoeren in de rolstoelbus 

naar de zorg-
kinderboerderij in 

Wassenaar. De aanwezige 
cliënten kregen allemaal een 

persoonlijk toespraakje, 
vermaning en of compliment 
en liet veel lekkers achter. 

Natuurlijk wilde men met de sint op de foto. 
 
. 
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JAARTHEMA 2014 – HET RITME VAN DE SEIZOENEN 
 
Na een geslaagd jaar  met als thema; ‘Vier het seizoen’ merkten we dat we 
nog lang niet klaar zijn met dit thema en willen we in 2014 verder borduren 
op dit thema.  
2014 krijgt dan ook als thema: ‘Het ritme van de seizoenen’. Ons 
programma ‘deint mee’ op dit ritme. We hebben de volgende plannen voor 
de invulling van dit thema; 
 
Winter: Januari/februari 
Nieuwjaar, Uiteraard begint januari met nieuwjaarswensen. En goede 
voornemens. Dit jaar willen we meer inhoud geven aan de jaarlijkse 
nieuwjaarsbijeenkomst op beide locaties. SWZ Sophieke zal op 2 januari 
de spits afbijten met een nieuwjaarsreceptie. Om 14.30 bent u van harte 
welkom. Nico Olsthoorn zal met u proosten op het nieuwe jaar en u kunt 
alle buren, medewerkers, vrijwilligers, nu ja iedereen de allerbeste wensen 
doen. Dit alles onder begeleiding van gezellige achtergrond muziek.  
Voorleesweek, Vanaf 22 januari gaat de nationale voorleesweek van start 
en we hopen die week veel voorlezers over de vloer te krijgen. Gezellig bij 
de (nep) openhaard luisteren naar een mooi verhaal. 
Winterfeestweek, In deze week zullen allerlei kleinere en grotere 

activiteiten plaatsvinden met het accent op lekker binnen want 
buiten is het koud. Kijken naar winterfilms, spelletjes doen 
en een wintertocht maken. Een elf gangentocht en 
midwinterhoornblazers staan gepland in SWZ Willibrord, 
een feest voor beide locaties. In SWZ Sophieke komt op 
verzoek  het thema diner weer terug. Een maaltijd met 
een feestelijk wintertintje een samenwerking van  de 

restauratieve dienst en activiteitenbegeleiding. Te beginnen met een 
wintermaaltijd op 28 januari. 
Olympische winterspelen, Deze vinden in februari plaats in Rusland. Daar 
besteden we aandacht aan in de vorm van sport en spelmiddagen, 
wedstrijden kijken en een Russische modeshow. In het Sophieke zal het 
‘Don Kozakkenkoor’ optreden. 
Carnaval, De winteractiviteiten zullen afgesloten worden met de viering 
van Carnaval met de Leidse Hutspotten in SWZ Willibrord. 
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Lente: Maart, April, Mei 
High tea, Paasbrunch, lente bloemschikken, koningsdag, Bevrijdingsdag en 

voorjaarsmarkt in Sophieke (1 april) Voor locatie Willibrord 
zal een andere invulling van de voorjaarsmarkt gezocht 

worden. Staan allemaal op het programma dit seizoen..  
           Ook met ‘NL Doet ‘willen we op beide locaties 
activiteiten ontwikkelen (21/22 maart) 
Het bezoeken van de zorg-kinderboerderij Wassenaar 

zal dit seizoen vaker op het programma komen te staan. 
Bijvoorbeeld op de open (zon)dag van kinderboerderij of met het 
schaapsscheerdersfeest.. 
 
Zomer: juni, juli augustus 
Na de Pinksteren 8 / 9 juni beginnen de 
wereldkampioenschappen voetbal in Brazilië. Dit land en de 
voetbalsport zullen de accenten geven aan deze maand. 
Uiteraard ook het zomerfeest in WB op 18 juni ; dit jaar Brazilië tegen 
Nederland in de Ik hou van Holland quiz. En wie weet een Zuid Amerikaans 
muziekgezelschap in de middag. Een zomerse picknick, een ijscomiddag 
zullen ook niet ontbreken. Op woensdag 20 augustus zal het zomerfeest op 
Sophieke gevierd worden. Aan het eind van de zomer, de eerste week van 
september zal het weer een waar feest worden met de rolstoel 
driedaagse! Schrijft u 2,3, en 4 september maar vast in uw agenda. 
 
Herfst: september, oktober november 
Naast  de rolstoel driedaagse staan er natuurlijk nog meer activiteiten op 
het programma. Bootvakantie, dierendiner op de kinderboerderij met 
dierendag, een wild diner, vrijwilligersdiner, Bazaar in Sophieke en een 
alternatief hierop in SWZ  Willibrord. De bootvakantie vindt plaats van  
19 - 25 oktober. Allerzielen Allerheiligen, herdenkingsdienst in Sophieke, 
allemaal data waar we aandacht aan besteden.  
En natuurlijk zoals elke maand bloemschikken in het seizoen thema. 
 
December sluit het jaar gebruikelijk af met allerlei feesten. De 
sinterklaasfeesten, kerstdiners en een terugblik op alles wat we hebben 
gedaan in dit jaar, met oliebollen en proostend op het daaropvolgende jaar. 
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PERSONALIA  
 
Overleden bewoners SWZ Willibrord 
23-10  Mw. J.T. Vogels     app. 112 
18-11  Mw. C.M. van der Meer-Zwetsloot  app. 004 
28-11  Mw. C.H.M. Grundeken    app. 322 
07-12  Mw. H.M. van Wissen-Hekman  app. 235 
18-12  Dhr. M.T. Burgmeijer    app. 005 
 
 
Nieuwe bewoners SWZ Willibrord 
26-10  Mw. H. Rietdijk-Koelé    app. 139 
19-11  Mw. W.M. de Pooter-Wisse   app. 112 
12-12  Mw. M.E. Kralt-Brouwer   app. 322 
 
Overleden bewoner SWZ Sophieke 
23-11  Mw. C.A. van der Locht-Jackson  app. 202 
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THEMADINER IN RESTAURANT SWZ SOPHIEKE 
“Oud Hollands” 

 
DINSDAG 28 JANUARI   

  Van 12.00 uur tot 14.00 uur 
Uitnodigingen volgen! 

 
 
ACTIVITEITENIEUWS SWZ SOPHIEKE 
 
JANUARI 
Het nieuwe jaar is begonnen. Zoals dit vel papier eerst nog helemaal wit 
was, zo is dat ook voor het nieuwe jaar. Wij willen dit jaar graag met u 
prachtig inkleuren en gaan in elk geval weer ons best doen u een aangenaam 
activiteiten programma aan te bieden 
 
Woensdag 1 januari: Wij wensen u een KLEURRIJK 2014 
 
Donderdag 2 januari: NIEUWJAARS RECEPTIE 
Om 14.30 uur bent u allen in de gelegenheid om een toost uit te brengen op 
het nieuwe jaar met medebewoners en medewerkers in het restaurant. 
 
Maandag 6 januari: Koersbal en handwerken 
Deze vaste, wekelijks terugkerende activiteiten staan ook dit jaar weer op 
het programma. 
 
Dinsdag 7 januari: Zingen en zitdansen 
Om 10.00 uur bent u van harte welkom in het restaurant om het nieuwe 
jaar in te zingen tijdens de koffie, terwijl Emmy v.d. Wilk ons zal 
begeleiden op de vleugel. Vanmiddag om 14.30 uur gaan de armen en benen 
weer de lucht in bij het zitdansen in de theaterzaal, want de feestkilo’s  
moeten er natuurlijk weer af!  

 
Woensdag 8 januari: Film 
Om 14.30 uur kunt u in de theaterzaal genieten van een mooie 
film. Let u op de aankondigingen voor de titel. 
 



  SWZ Sophieke 

  SWZ Sophieke 27

Donderdag 9 januari: Soos 
Natuurlijk is er ook dit jaar weer elke donderdag middag Soos, met 
verschillende spellen, in het restaurant om 14.30 uur.  
 
Vrijdag 10 januari: Koersbal en Handwerken 
Ook deze activiteiten zult u elke vrijdag op het 
programma vinden. 
 
Dinsdag 14 januari: Verhalen uurtje  
U bent om 10.00 uur van harte welkom in de activiteitenruimte om deel te 
nemen aan de gespreksgroep in ’t Huuske, onder het genot van een kopje 
koffie. 
 
Woensdag 15 januari: Bingo 
We hopen dat dit nieuwe jaar u weer nieuwe kansen biedt op mooie prijzen. 
U kunt om 14.30 uur meespelen in het restaurant.  
Bewoners en SWZ Pashouders gratis, overige belangstellenden € 3.- 
 
Dinsdag 21 januari: 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. 
En om 14.30 uur kunt u weer in beweging komen tijdens het zitdansen in de 
theaterzaal, want ook in 2014 is het motto : Bewegen is Goed voor ieder !! 

 
Woensdag 22 januari: Voorleesmiddag 
Het is deze week Nationale voorleesweek, dus staat 
vanmiddag het voorlezen centraal. U kunt om 14.30 uur naar 
diverse verhalen  komen luisteren in de theaterzaal. 
 

Zaterdag 25 januari: Optreden 
Vanmiddag treedt het koor ENJOY uit Zoetermeer voor u op en brengen u 
om 14.30 uur in het restaurant een mooi programma. 
Bewoners en SWZ Pashouders gratis, overige belangstellenden € 3.- 
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Dinsdag 28 januari: Verhalen uurtje en Themadiner 
In de activiteitenruimte staat om 10.00 uur de  koffie klaar en bent u van 
harte welkom voor een gezellig gesprek met medebewoners . 
Voor deelname aan het themadiner kunt u een inschrijf formulier bij de 
receptie halen. 
 
Woensdag 29 januari: Winterfeest 

Al is het koud en guur buiten, binnen gaan we er een 
hartverwarmende middag van maken. U bent allemaal 
uitgenodigd om 14.30 uur in het restaurant. 
 
We hopen dat u met veel plezier op deze maand terug 
kunt kijken en het een goede start was van het nieuwe 
jaar.  
Vergeet u niet de weekcirculaires ( deze hangen in de 
liften en in de hal en af te halen bij de receptie ) te 
bekijken, met het programma, want alle vaste 

activiteiten worden niet elke maand in de SOWIEZO opgenomen 
 
FEBRUARI 
Aan sneeuw en ijs geen gebrek deze maand! Is het niet 
buiten, dan is het wel binnen, want de Olympische 
Winter Spelen zijn deze maand in het koude Rusland. 
Hier kunnen we het lekker binnen op TV volgen en 
regelmatig op het grote scherm in de theaterzaal. 
 
Dinsdag 4 februari: Zingen en Zitdansen 
Winterliedjes zijn er genoeg en daar gaan we er vanochtend een aantal van 
zingen onder begeleiding van Emmy v.d. Wilk. Maar eerst om 10.00 uur 
natuurlijk de kelen smeren met een kopje koffie. 
Vanmiddag kunt u de ledematen weer lekker los én warm maken op muziek 
bij het zitdansen om 14.30 uur in de theaterzaal. 
 
Woensdag 5 februari: Film 
Een film over ijzige kou of juist met heel veel warmte? Let u op de 
aankondigingen. 
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Dinsdag 11 februari: Verhalen uurtje 
Over de strenge winters van vroeger valt vast genoeg te zeggen . Dus 
komt u vertellen of luisteren met een warm kopje koffie erbij om 10. 00 
uur in de activiteitenruimte. 
 
Woensdag 12 februari: Bingo 
Sneeuwballen gooien? Nee…bingoballen draaien ! Komt u vooral gezellig 
meespelen om 14.30 u in het restaurant. 
 
Maandag 17 februari: Optreden 

De Olympische spelen zijn volop aan de gang in Rusland, 
waar het bar koud is. We willen iets van die Russische 
sfeer naar binnen halen met een optreden van het 
beroemde KOZAKKEN KOOR. 
Om 19.00 uur in het restaurant 
Bewoners en SWZ Pashouders gratis, overige 
belangstellenden € 3.- 
 

Dinsdag 18 februari: Uurtje klassiek en zitdansen 
Vind u het ook prettig om in een kleine groep naar klassieke muziek te 
luisteren, dan bent u om 10.00 uur in de activiteitenruimte, aan het goede 
adres. 
Lekker bewegen in een heel gezellige groep doet u om 14.30 uur bij het 
zitdansen in de theaterzaal.. 
 
Woensdag 19 februari: Wintermiddag 
Hier is de winter lang niet zo bar als in Rusland. En om u te laten zien hoe 
je je dan moet kleden, kunt u om 14.30 uur in het restaurant zien. 
 Dus……….. bontmutsen op!! 
 
Dinsdag 25 februari: Verhalen uurtje en Winterbloemschikken 
Vind u het prettig om met medebewoners van gedachten te wisselen 
tijdens een kopje koffie, dan bent u om 10.00 uur aan het goede adres in 
de activiteitenruimte. 
Nog niet genoeg van de winter? Dan  kunt u vanmiddag om 14.30 uur in het 
restaurant een winterbloemstukje maken. 
Inschrijven bij de receptie, kosten €3.50 
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Woensdag 26 februari: Boemerang 
De eerste keer weer in dit nieuwe jaar. Kent u het nog niet kom dan zeker 
even kijken en eventueel meespelen om 14.30 uur in de theaterzaal. 
 

Een korte maand, maar er was weer genoeg te beleven,  
Het activiteitenteam. 

 
 

 
 
 
PASTORALE DIENST SWZ SOPHIEKE 
 

 
Datum Voorganger  

3 januari 
16.15 uur 

Ds. J.L. Middel 
 

Driekoningen 

10 januari 
16.15 uur 

Ds. N.K. Mos 
 

 

17 januari 
16.15 uur 

Ds. M. de Vries 
 

 

24 januari 
19.00 uur 

Ds. J.A.D. van der Boon 
 

Zangdienst 

31 januari 
16.15 uur 

Ds. J.L. Middel 
 

Bezinning AB-
ruimte 

   
7 februari 
16.15 uur 

Mw. L. Ridderhof 
 

 

14 februari 
16.15 uur 

Ds. J.L. Middel 
 

Liefde 

21 februari 
19.00 uur 

Ds. J.A.D. van der Boon Zangdienst 

28 februari 
16.15 uur 

Ds. J.L. Middel Carnaval 

Eucharistievieringen op vrijdagen 3 januari en 7 februari om 10.00 
uur. 
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ACTIVITEITENNIEUWS SWZ WILLIBRORD  
 
JANUARI 
Een nieuw jaar, een nieuw begin met een nieuwe maand vol activiteiten. Wij 
hopen u ook dit jaar weer vaak te ontmoeten ! 
 
Vrijdag 3 januari: Gesprekskring om 10.30 uur 
Thema Vernieuwing. 
 
Vrijdag 3 januari: Nieuwjaarsreceptie! 
Vanaf 14.30 uur kunnen wij elkaar een voorspoedig 
2014 wensen onder genot van een drankje en een hapje. Deze middag 
wordt muzikaal opgeluisterd door het `Goldhagen ensemble`.  
 
Maandag 6 januari: 3 Koningen 
Vanmiddag tijdens de film wordt er cake uitgedeeld met, naar katholiek 
gebruik 3 krenten erin. Heeft u een plakje met krenten? Dan kunt u uw 
lievelingsfilm kenbaar maken en wordt u ‘gekroond’.  

 
Maandag 6 januari: film 
Vanaf 14.30 uur kunt u genieten van de echte 
Winterfilm `Kees de Jongen`. Deze film speelt zich 
af rond 1900 in oud Amsterdam tussen menig 
sneeuwvlokje.  
 
Woensdag 8 januari: Bingo 
Aanvang 14.30 uur. Een nieuw jaar met nieuwe kansen 
! De bingoballetjes doen weer hun ronde. Er zijn leuke 
winterprijzen te winnen én u kunt meedoen aan de 
loterij rondes om uw kans op een prijs te verhogen! 

Entree: Bewoners en SWZ pashouders gratis, overige bezoekers € 3,00  
 
Woensdag 15 januari: Dansmiddag  
Lekker met de voeten van de vloer of met rolstoel en al de dansvloer op. 
Ook als u niet zo`n dansen bent kunt u genieten van de muziek van  
`Les vieux compains`.Een dansorkest bestaande uit 5 swingende heren ! 
Tijd: tussen 14.00 uur en 16.00 uur. 
Entree: Bewoners en SWZ pashouders gratis, overige bezoekers € 3,00  
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Woensdag 22 januari: Grote voorleesmiddag! 
In verband met de voorleesweek die in Willibrord van 
22 januari t/m 24 januari loopt starten we deze 
middag om 14.30 uur met de mooiste verhalen ! Kom, 
luister en geniet ! Ook tijdens de overige dagen zal er 
aandacht zijn voor diverse verhalen. 
 

Woensdag 29 januari: Wintersoos 
Vanaf 14.00 uur ben u van harte welkom bij onze spelletjesmiddag en deze 
week dat in het teken van de winter staan, met warme chocolademelk en 
iets lekkers erbij ! 
 
Donderdag 30 januari: Midwinter Hoornblazers 
Dit mág u niet missen: u kunt van de spectaculaire Midwinter Hoornblazers 
komen genieten. Zij zorgen voor een demonstratie met film en uitleg over 
het Hoornblazen. Tijdstip wordt nog bekend gemaakt! 
 
Vrijdag 31 januari: Uitverkoop Marijke Mode 
Van  10.00 uur tot 12.00 uur uitverkoop in het restaurant. 
 
Het team van de activiteitenbegeleiding wenst u een heel 

gezond, actief en gelukkig 2014. 
 
FEBRUARI 
 
Wist u dat: 
 * het nu in februari hartje winter is ? 
* wij weer een aantal verassende activiteiten voor u in petto hebben? 
* wij deze maand geen 11-steDentocht, maar 11-steGentocht houden ? 
* wij de bloemetjes niet buiten, maar binnen gaan zetten tijdens de 
carnaval ? 
*wij hopen u allen tijdens deze activiteiten te treffen ? 
*wij u héél veel plezier wensen !  
 
Woensdag 5 februari: Bingo 
Komt u ook deze maand gezellig naar de Bingo? Neem gerust familie of 
kennissen mee. Zij betalen dan voor de Bingo inclusief koffie/thee € 3,00. 
Aanvang 14.30 uur.  
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Vrijdag 3 februari: Gesprekskring om 10.30 uur  
Thema - Verlichting 
 
Woensdag 12 februari: Russische modeshow 

In het kader van de Olympische winterspelen in …. 
Wordt deze middag de wintermode uit Rusland 
geshowd. Dat betekent dikke bontjassen, bontmutsen, 
sjaals, handschoenen etc. en niet te vergeten Russische 
muziek. Dit alles vormgegeven door de afdeling 
Activiteiten. Aanvang: 14.30 uur. 
 

Vrijdag 14 februari: Dekseltjesdag  
Deksels, wat een 
Valentijnsdag! `Op ieder potje 
past een dekseltje`, maar… 
`wie het onderste uit de kan 
wil, krijgt de deksel op z`n 
neus`!  Heeft u een potje 
waarvan de deksel kwijt is? 
Vandaag kunt u in het restaurant een leuk passend dekseltje erbij zoeken. 
Niet vergeten! 
 
Woensdagavond 19 februari: Optreden. 
Om 19.30 uur kunt u komen luisteren naar het S. Groot koor. Dit optreden 
wordt u aangeboden door Fonds 1818. 
 
Donderdag 20 februari: 11-gangentocht 
Misschien gaat de 11-stedentocht wéér niet door dit jaar…. Dan hebben 
wij in Willibrord in ieder geval een 11-gangentocht en die is minstens zo 
leuk en gezellig ! Laat u verrassen én smaken tijdens deze tocht met 
allerlei verassingen. Vanaf 10.00 uur kunt u de hele dag terecht om deze 
route af te leggen.  
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Woensdag 26 februari: Carnavalsmiddag 
Vanaf 14.30 uur gaan we de `bloemetjes buiten 
zetten`. Alle zorgen even aan de kant met de 
Leidse Hutspotten !! Komt allen genieten van de  
sketches, muziek en polonaise ! 
 

 
Het team van de activiteitenbegeleiding wens u een actieve en 

gezellige wintermaand toe !  
 

- Alle data en tijden zijn onder voorbehoud vermeld en kunnen door 
onvoorziene omstandigheden noodgedwongen gewijzigd worden - 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
14 FEBRUARI VALENTIJNSDAG 
 
Op elk potje past een dekseltje! 
De hele dag kunt u in SWZ Willibrord langs komen met uw (oude ) 
thee/koffiepot. 
Ontbreekt er een dekseltje? Dit is hét moment om een complete set te 
maken. 
Wij hebben namelijk 3 bananen dozen vol met 
deksels gekregen. 
Geen dekseltje dat er op past? 
 Niet getreurd Wij kunnen uw thee/ of 
koffiepotje hergebruiken voor nestkastjes voor 
vogeltjes. 
Lever het potje in en wij maken er wat moois van!  

Het activiteiten team 
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KAPELAGENDA Januari en Februari 
 

Dagen en tijden van vieringen, en de lijst van bijbehorende misintenties 
vindt u wekelijks op de aanplakborden in SWZ Willibrord en Ridderhof,  
op een geel papier.  
Het plan voor de vieringen is: 
 
ZONDAGEN IN JANUARI; 5,12,19,en 26 januari 
om 9.45 uur; Gezongen Hoogmis 
 
Woensdag 1 januari, Nieuwjaarsdag 
om 9.45 uur Gezongen Hoogmis 
 
ZONDAGEN IN FEBRUARI; 2,9,16 en 23 februari  
om 9.45 uur; Gezongen Hoogmis 
 
Op 2  februari: Feest Opdracht van Jezus in de tempel (Maria Lichtmis): 
in de Hoogmis Wijden van Kaarsen, en Blasius-zegen. 
 
 
 
 
Dinsdagen in januari en februari 
“Engel des Heren”en Rozenhoedje om 18.00 uur 
 

 




