
Activiteitenoverzicht              Januari—Februari 2017  

Januari 
4 januari 14.30 uur: Film 

11 januari 14.30 uur: Bingo 

18 januari 14.30 uur: Oudhollandse spelle-

tjes middag georganiseerd door leerlingen 

van CIOS. 

15 januari 14.30 uur: Uurtje live klassiek  

24 januari Marijke mode verkoop 10-12 uur 

25 januari 14.30 uur: Wintermiddag 

26 januari 17.00 uur: Buurtdiner 

Februari 

1 februari 14.30 uur: Film  

8 februari 14.30 uur: Bingo 

15 februari 14.30 uur: Bloemschikken 

19 februari 14.30 uur: Uurtje live klassiek  

22 februari 14.30 uur: Boemerang spel 

23 februari 17.00 uur: Buurtdiner 

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

Voor alle activiteiten geldt: 

SWZ pashouders gratis,  

anderen € 3,00 per keer  

inclusief koffie /thee.  

Tenzij anders aangegeven. 

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

receptie van SWZ Willibrord: 0705123200. 

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

receptie van SWZ Willibrord: 0705123200. 

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

 Activiteitenoverzicht         Januari—februari 2017 

Januari 
 
3 januari 14.30 uur: Nieuwjaarsreceptie 

4 januari 14.30 uur: Bingo 

5 januari 14.30 uur: Soos  

12 januari 14.30 uur: Winter middag  

26 januari 14.30 uur: Zang  

31 januari 10.30 uur:  

Heerenwegschool komt zingen  

 

Februari 

1 februari 14.30 uur: Bingo 

2 februari 14.30 uur: Soos 

9 februari 14.30 uur: Film  

21 februari 10.30 uur: Heerenwegschool 

komt zingen  

22 februari 14.00 uur: Carnaval!! 

23 februari 14.30 uur: zang 

 

Elke maandag 

10.30 uur: Koersbal   

14.30 uur: Zin in Zingen!  

14.30 uur: Handwerkcafé 

 

Elke dinsdag 

  9.30 uur: Yoga (zie info binnenblad) 

10.00 uur: Klassiek/verhalen uurtje (elke 3e dinsdag) 

14.30 uur: Zittend dansen  

 

Elke woensdag 

10.30 uur: Bewegen op muziek (bewoners SWZ Sophieke) 

14.30 uur: Wisselend programma bingo/film/optreden/ 

bloemschikken  

20.00 uur: Open repetitie Wassenaars kamerkoor 

Elke donderdag 

  9.30 uur: Yoga (zie info binnenblad) 

10.30 uur: Yoga op de stoel (zie info binnenblad) 

14.00 uur: Bridge 60 + drie rondes 

14.00 uur: Soos 

15.30 uur: Happy Hour! Drankjes tegen gereduceerd tarief  

20.00 uur: Open repetitie Van Wassenaer orkest 

Elke vrijdag 

10.30 uur: Koersbal  

14.30 uur:  Creatieve activiteiten 

15.30 uur: Happy Hour! Drankjes tegen gereduceerd tarief  

19.00 uur: Weeksluiting  

Elke zaterdag 

10.30 uur: Tai Chi (vanaf 21 januari) 

 

Elke oneven week zaterdag  17.00 uur: Snackmiddag in het restaurant 

Elke even week zaterdag 17.00 uur: maaltijdsoep 

 

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

 

 

Voor alle activiteiten geldt: 

SWZ pashouders gratis,  

anderen € 3,00 per keer  

inclusief koffie /thee.  

Tenzij anders aangegeven. 

Elke maandag 

10.30 uur : bewegen op muziek 

Elke dinsdag 

10.30 uur: Creatieve activiteit 

14.30 uur: Film middag 

Elke woensdag 

14.30 uur: Spelletjes soos  

(met uitzondering van de 1ste woensdag van de maand) 

 

Elke vrijdag 

16.00 uur: Happy Hour! Drankjes tegen een gereduceerd 

tarief 

 

Elke oneven week zaterdag  

17.00 uur: Snackmiddag 

 

Elke even week zaterdag  

17.00 uur: maaltijdsoep 

 

  



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

Informatief Informatief 

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

Carnaval 
 
Op woensdag middag 22 februari komt Carnavals-
vereniging De Leidse Hutspotten in het restaurant 
van Willibrord om samen met u het carnaval te 
vieren. Zij hebben elk jaar weer een nieuw  
programma met allerlei verschillende  
sketches en optredens. Vanaf 14.00 uur bent u 
van harte welkom om carnaval te vieren.  
Vergeet uw feestneus niet!  

Winterquiz 
Op donderdag middag 12 januari kunt u in het  
restaurant mee doen met een winterquiz. Tijdens  
deze quiz komen alle winterse dingen 
naar voren, wat gaat er allemaal in de 
erwtensoep, wat was de koudste  
winter ooit? En wanneer schaatsten 
we in Nederland de laatste elf steden 
tocht. Ook zijn er natuurlijk mooie 
winterse prijzen te winnen. Om 14.30 
begint de quiz in het restaurant.  

Zingen met de Heerenwegschool  
 
Op dinsdagochtend 31 januari en 21 februari komen de 
kleuters van de Heerenwegschool bij ons. De kleuters  
hebben een aantal mooie liedjes ingestudeerd en komen 
deze graag aan u laten horen.  
Komt u luisteren hoe mooi deze kleuters kunnen zingen?  
 

Om 10.30 in het restaurant van Willibrord.  

Tai Chi  - veel meer dan alleen gezond bewegen 
Na een geslaagd en zeker ook gezellig vorig seizoen, is Bart de Haas vanaf 29 oktober de Tai Chi  
lessen gestart. Tai Chi is gezond bewegen, en het is meditatief bewegen, en daarnaast ook een  
innerlijke, zachte krijgskunst. Tai Chi is een leven lang leren, lichamelijk en geestelijk. Speciale  
aandacht wordt gegeven aan balans, lenigheid en aan kracht ontwikkelen. Met het ouder worden 
verliezen we deze eigenschappen beetje bij beetje. En dit terwijl het juist bijzonder belangrijk is 
om balans, lenigheid en kracht te behouden. Iedereen probeert zo lang mogelijk zelfstandig te wonen. Een valpartij 
kan dan nare gevolgen hebben. Tijdens de lessen leert u ook op een gezonde manier te ademen, gebruik te maken 
van Chi (innerlijke energie) en de geest leeg te maken. 
 

Samengevat leert u:  
Ontwikkeling van balans, lenigheid en kracht., Correcte ademhaling 
Verbetering van eventuele klachten en welke oefeningen daarvoor het meest geschikt zijn., Meer energie, innerlijke 
rust, gezonde levenshouding 
Kleding: Gemakkelijke (sport) kleding of Tai Chi kleding, lichte (sport) schoenen of Tai Chi schoenen. Mag ook op  
  blote voeten of met sokken.   
Datum:  vanaf zaterdag 21 januari 
Tijd:   Zaterdag 11.00 tot 12.00 uur 
Prijs:   Per les  € 7,50. Er kan per les betaald worden, dus geen maandelijkse contributie.  
      Komt u niet, dan betaalt u niet. 
Opgeven:    
Via tel. nummer 070-511 1167 of 06-55 777 24, via email: bart@bartdehaas.com, per brief: Bart de Haas, Van der 
Marckstraat 10, 2241 JL Wassenaar. 

Yoga Vanaf 10 januari en 12 januari start nieuwe cursus in Ontmoetingspunt Sophieke 

In de les worden de houdingen en het ritme aangepast aan de bewegingsmogelijkheden van de  

deelnemers. Deze houdingen zijn dus niet moeilijk of zwaar omdat ze in verschillende variaties  

worden aangeboden. We maken bewegingen die we niet elke dag maken waardoor ingedutte  

spieren wakker worden en meer kracht krijgen. De spieren kunnen dan weer zacht en ontspannen 

worden. Als langer staan of zitten ongemak met zich meebrengt kan gebruik worden gemaakt van 

een stoel. 

Voor de cursus van 12 lessen op de dinsdag betaalt u  € 78,- en voor 14 lessen op de donderdag betaalt u € 91,-.  

Dit is inclusief een kopje thee aan het einde van de les. 

In bijzondere gevallen kunt u in overleg ook losse lessen afnemen, deze zijn 7,50 per les. 

Gaarne via bank op bankrekening IBAN NL87INGB0000163645 t.n.v. SWZ te Wassenaar overmaken voor aanvang van 

de eerste les, o.v.v. yogalessen voorjaar 2017/ + naam deelnemer  

 

Yoga  

Vanwege mogelijke geluidshinder in verband 

met werkzaamheden op  het terrein van SWZ 

Willibrord is de dinsdagochtend yoga  

verplaatst naar Ontmoetingspunt Sophieke. 

Nieuwjaarsrecepties 

Maandag 2 januari :  
Ontmoetingspunt Sophieke 
14.30 uur m.m.v. Salon orkest  
Serenade 

Maandag 3 januari:  
Ontmoetingspunt Willibrord 14.30 uur  
m.m.v. Salonorkest Rendez Vous 

Wij wensen u  
een gezond en actief 2017 


