
Activiteitenoverzicht                Januari —Februari 2018   

Januari  
 
1 januari: Nieuwjaarsdag geen  
activiteiten 
3  januari: 14.30 uur Film   
(Polar expres)  
3  januari: 17.00 uur Buurtdiner  
10 januari: 14.30 uur Bingo  
11 januari: 10.30 uur Bezinning  
16 januari: 10.00 uurtje Klassiek  
17 januari: 14.30 uur ‘Poëzie route*  
21 januari: 14.30 uur live klassiek*  
24 januari: 14.30 uur bloem schikken  
26 januari: 14.30 uur PCOB middag*  
31 januari:  10.00 —16.00 uur  
                    Winterfeest !*  
  
Februari  
3  februari: 10.00 uur Fashion Nathalie  
7  februari: 10.30 uur �lm Hartenstraat  
7 februari: 10.30 uur bezinning  
7 februari: 17.00 uur Buurtdiner  
9  februari:  14.00 uur Tap schoenen  
14 februari: 14.30 uur Valentijns bingo  
18 februari: 14.30 uur live klassiek*  
20 februari: 10.00 uurtje Klassiek  
21 februari: 14.30 uur  
Petra Harland*  
28 februari: 14.30 uur 
Boemerang  
 
� zie informatie  
        binnenzijde blad  

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

Voor alle activiteiten geldt:  

SWZ pashouders gratis,  
anderen € 3,00 per keer  

inclusief ko�e /thee.  
Tenzij anders aangegeven.  

Vervoer met de Bijbus is mogelijk. Heeft u rolstoel vervoer nodig? Dan  kunt u contact opnemen met de 
cliënten-administratie 070 512 32 00 (tussen 9 -17 uur,  2 keer keuzemenu 1)  

Vervoer met de Bijbus is mogelijk. Heeft u rolstoel vervoer nodig? Dan  kunt u contact opnemen met de 
cliënten-administratie 070 512 32 00 (tussen 9 -17 uur,  2 keer keuzemenu 1)  

  Will ibrord  
ONTMOETINGSPUNT 
---------------------------Poortlaan 20 -------------------------- 

 Activiteitenoverzicht          Januari —februari 2018  

Januari  
 
1 Nieuwjaarsdag geen activiteiten  
5 januari  10.30 uur bezinning  
3   januari 14.00 uur Bingo  
31 januari  14.00 uur Bingo  
 
Februari  
 
2 februari  10.30 uur bezinning  
7 februari  14.00 uur Carnaval*  
 

Elke maandag  

10.30 uur: Koersbal   
14.30 uur: Zin in Zingen!  
14.30 uur: Handwerkcafé  

Elke dinsdag  

09.30 uur: Yoga (start 9 januari)  
11.00 – 16.30 uur: Po�ertjes  
14.30 uur: Zittend dansen  
 
Elke woensdag  
14.30 uur: Wisselend programma bingo/�lm/optreden/  
bloemschikken  
20.00 uur: Open repetitie Wassenaars kamerkoor  

Elke donderdag  

  9.30 uur: Yoga (start 11 januari)  
10.30 uur: Yoga op de stoel  
14.00 uur: Bridge 60 +  
14.00 uur: Soos  
15.30 uur: Happy Hour! Drankjes tegen gereduceerd tarief  
20.00 uur: Open repetitie Van Wassenaer orkest  

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  

11.00 uur: Tai Chi  

17.00 uur: Snackmiddag in het restaurant oneven week   

17.00 uur : Maaltijdsoep in het restaurant (even week)  

Zondag  

14.00 uur. Zondagmiddagcafé ( 2e en 4e zondag )  

14.00 uur: Live Klassiek (3e zondag)  
 

 

Voor alle activiteiten geldt:  

SWZ pashouders gratis,  
anderen € 3,00 per keer  

inclusief ko�e /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 donderdag  
14.30 uur Muziek Middag  

 
Elke vrijdag  

10.30 uur Zitdansen  

16.00 uur: Happy Hour!  

Drankjes tegen een gereduceerd tarief  

 

Elke zaterdag  

12.00 uur: Snackmiddag in het restaurant oneven week   

 
 

Het restaurant /ontmoetingspunt 
is elke dag geopend  

van 9.30 tot 17.00 uur.  

Het restaurant /
ontmoetingspunt is elke dag 

geopend van 9.30 tot  
19.00 uur.  

Wij wensen u een gezond en  
 



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

Infor matief  Infor matief  

Will ibrord/Sophieke  
     ONTMOETINGSPUNT 
---------------------------Poortlaan 20 -------------------------- 

Carnaval  
 
Op woensdag middag 7 februari  komt  

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 bent u van harte 
welkom om carnaval te vieren.  
(Vergeet uw feestneus niet! ) 
 

 Winterfeest! 31 
januari  
Op woensdag 31 januari is het 
feest in  
Sophieke. In de ochtend  vanaf 

10.30 uur, doen we een recordpoging om met zo 
veel mogelijk mensen  mee te doen aan winter-

 

Ook in de middag is er van alles te doen. Muziek 
met de Cedi’s een gezellige winterquiz  
en natuurlijk ; Koek en zopie. 

 

Wijzigingen Buurtdiner  
Het buurtdiner is op veler verzoek  
verplaatst van de laatste  donderdag 
van de maand, naar de eerste  
woensdag van de maand om 17.00 
uur 

Wij wensen u  

een gezond  

 

Nieuwjaarsconcert door 
Salonorkest Serenade 8 
januari 

Het concert ademt een Weense sfeer 
en naar goed gebruik van de Wiener 
Philharmoniker wil men ook afsluiten 
met “An der schönen blauen  
Donau” (Johann Strauss (Sohn)) en 
de Radetzky-Marsch (Johann Strauss 
(Vater)). Prosit Neujahr! 
Maandag 8 januari : 14.30 uur  
Theaterzaal Sophieke Toegang: vrij 

Live Muziek met Petra Harland  
Op 21 februari treedt Petra Harland voor u op met een 
gevarieerd programma van ballads, klassiek en  
Nederlands talige muziek.  Petra kent u misschien van 

gehangen en zingt de sterren van de hemel . Aanvang 
14.30 toegang 3,00 incl. koffie/thee 

Klassiek uurtje live  
 Zondag 21 januari 2018 staat in het teken van de  
landelijke poëzie week. Hannelore Middel, geestelijk  
verzorger van het Sophieke huis, zal over dit onderwerp 
vertellen afgewisseld met live muziek.  
Zondag 18 februari 2018 De cantorij van de Dorpskerk 
bestaat uit een groep mannen en vrouwen die elke 
woensdagavond repeteren om op feest- en gedenkdagen 
in kerkdiensten medewerking te verlenen. Het repertoire 
is heel divers. De dirigent, tevens organist van de  

 
programma en weet daar veel over te vertellen, het koor 
geniet daarvan. Toegang is vrij 

PCOB middag 
Op vrijdagmiddag 26 januari 2018 zal de Heer Hubert 

 

beleid die vooral van belang zijn voor de (vele) ouderen: 
zorg, wonen, vervoer en cultuur. Aanvang 14.30 uur.  

 

 

 
In de yoga lessen, voor mensen vanaf 60 jaar en  
ouder en geschikt voor iedereen man of vrouw, 
wordt aandacht gegeven om de souplesse van  
lichaam en geest te vergroten. Iedereen die met  

 
veranderingen plaats vinden. U zult merken dat uw 
gezondheid, energie en geestelijke toestand ver 
beteren, waardoor u fysieke-  
problemen die voorkomen bij het ouder worden 
meer in balans komen. De oefeningen geven  

waardoor het verschil tussen spanning en  
ontspanning duidelijk voelbaar is.  
De yoga lessen worden op dinsdag- en donderdag-
ochtend gegeven van 9.30 tot 10.30 uur en op de 
donderdagochtend van 10.45 tot 12.00 uur is er een 
stoelyoga les.  
Sophieke, Van Zuylen van Nijeveltstraat 313  

een proefles volgen neemt uw contact op met V. 
Koerts 0643557504 of info@vansi.eu 

Poëzie route Wassenaar  

Weet u dat er inmiddels 15 gedichten her en der op ge-
vels op het straatwerk en in openbare ruimtes te vinden 
zijn in Wassenaar?  Mieke van den Berg van de Poëzie 
route , komt hier van alles van vertellen op 17 januari om 
14.30 in Sophieke. 

mailto:info@vansi.eu

