
Activiteitenoverzicht                       Juli—augustus 2019  

Juli 
3    Wo.  14.30 uur Film 

3    Wo.  17.00 uur Buurtdiner  

5     Vr.    10.00 uur Eucharistieviering 

10   Wo.  14.30 uur Bingo 

11   Do.   10.30 uur Bezinning thema Licht 

12   Vr.   14.00 uur Filmclub* 

17   Wo.  14.30 uur Kattuks Volk* 

24   Wo.  14.30 uur Zomerbloemschikken* 

26   Vr.   10.00 uur Marijke Mode verkoop 

26   Vr.    14.00 uur Filmclub* 

31   Wo.  14.30 uur Ijsmiddag* 

 

augustus 
2  Vr.  10.00 uur Eucharistie-viering 

7  Wo. 10.00 uur Beter Horen 

7  Wo. 14.30 uur Film 

7  Wo. 17.00 uur Buurtdiner 

8  Do.  10.30 uur Bezinning Thema: Oogst 

9  Vr.  14.00 uur Filmclub 

14 Wo.14.30 uur Bingo  

15 Do. 14.00 uur spelmiddag * 

             o.l.v. de Oranjever.  Wassenaar 

21 Wo. 10.30 - 15.00 uur Zomerfeest ‘Grieks!’* 

23 Vr.  14.00 uur Filmclub 

28 Wo. 14.30 uur Boemerang in de Hal 

28 Wo. 14.30 informatiemiddag vaarvakantie 

  

* meer informatie binnenzijde van dit blad. 

  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 

cliënten-administratie 070 512 13 74 (tussen 9 -17 uur) 

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

cliënten-administratie 070 512 13 74 (tussen 9 -17 uur) 

 Wassenaar   
  ONTMOETINGSPUNTEN 
 

 Activiteitenoverzicht                Juli –Augustus   2019 

 

Elke maandag 

10.30 uur: Koersbal   
14.30 uur: Zin in Zingen!  

14.30 uur: Handwerkcafé 

 
Elke dinsdag 
09.30 uur: Yoga  
11.00 – 16.30 uur: Poffertjes  

14.30 uur: Zittend dansen  

 

Elke woensdag 

10.30 uur Kegelspel of Jeu de Boules 

14.30 uur: Wisselend programma   

                   bingo/film/optreden/bloemschikken  

20.00 uur: Open repetitie Wassenaars kamerkoor 
                                           (zomerstop van 17 juli—4 september) 

Elke donderdag 

  9.30 uur: Yoga  

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 
                                       (zomerstop van 18 juli—5 september) 

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 

17.00 uur:  Snackmiddag in het restaurant oneven week   

17.00 uur : Pasta of salade in het restaurant (even week) 

 

Zondag 

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

 

 

 
 
 
 
 
 

Elke Dinsdag 
14.00-15.30  Soos 
 
Laatste woensdag v.d. maand 
10.00—12.00 uur Koffieochtend 
 

 

Het restaurant d’ Orangerie 

Ontmoetingspunt Sophieke 

is elke dag geopend van 9.30 tot 19.00 uur.  

Elke woensdag 

19.30 uur Kaarten en Rummikub  

Elke dinsdag 

14.00 uur Kaarten (31-en) 
 

Zomer! 
In verband met de 
vakantieperiode, 
hebben sommige  
activiteiten een  
zomerstop.  
Zie programma 

 

Maandag t/m Vrijdag: 

10.00-11.00 uur Koffie/thee uurtje 

 

Elke Maandag 

14.00-16.30 uur: 

tekenen/schilderen 

 

Elke Dinsdag 

19.30 –22.00 uur  

Klaverjas en rummikub 

Start weer in september 

 

Donderdag  

Om de week 

15.00-16.00 uur Sjoelen  

En 14.00-15.00 Muziek luisteren 

start weer in september 

19.00-22.00 uur Cursus Spaans 

Info: Laurens ’t Hart 0653317615 

start weer in september 

 

Ontmoetingspunt 

Bellesteijn 
Contactpersoon:  
Elly de Haan: 0627621373 

                     Peppel, Oosthof en Plataan & Bellesteijn 

 

De Plataan 

Ernst Casimirstraat 54. 

Contactpersonen: 
Bep Scharroo  0705119060 
Marjolein Becker 0612154051  

 

 

 

 

 

 

 

 
Juli 

 2   di  12.00 uur Plataanmaaltijd 

 4   do 10.00 uur Breien borduren 

11  do 10.00 uur Koffieochtend 

11  do 14.00 uur Workshop  

             Waxinelichthouders verven                             

18 do  19.30 uur Bingo 

25 do  12.00 uur Lunch  

            deelname € 5,00 

26 vrij  08.30 uur wandeling  

Augustus 

1   do 10.00 uur Breien borduren 

6   di  12.00 uur Plataanmaaltijd 

8   do 10.00 uur Koffieochtend 

15 do 19.30 uur Bingo 

30 vrij 08.30 uur Wandeling in de 

wijk 

 
 
De Oosthof  
Donker Curtiusstraat 69 
Contactpersoon:  
 Vacature 

Elke maandag 
9.30 - 11.30 : tekenen/schilderen 
13.30 - 16.30: kaarten/rummikub 
 
Elke Dinsdag 
10.00 - 12.00 uur Handwerken 
 
Elke donderdag  
10.30 - 11.15: uur gymnastiek  

 

De Peppel 
Hillenaarlaan18 
Contactpersonen:  
Tineke en Frans Ginter  
0654615503 

Plataanmaaltijd: aanmelden  
uiterlijk de zondag voor de  
maaltijd, bij Bep Scharroo. 

Wij hebben een vacature voor 
gastheer/vrouw/beheerder,  

Interesse? Bel : 

Dorien Nieuwzwaag, voorz. 
SBSW :0641827670 

1x per  maand  

high tea of andere 

maaltijd 

Soms organiseren wij 

spontaan een ‘uitje’ of 

andere activiteit 

Waxinelichthouders 

verven 

Deze workshop wordt 

op donderdagmiddag 

11 juli van 14.00 - 16.00 uur  

gegeven door Renate Krijbolder.  

Kosten 2,50 per waxinelichtje 

  d’Orangerie 



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

Informatief Informatief 

 Wassenaar  
ONTMOETINGSPUNT 
 

                        

 

 

De rolstoel tweedaagse is voor alle ouderen in Wassenaar, die het leuk vinden om mee te doen. Maar ook  

jongere mensen die slecht ter been of rolstoelafhankelijk zijn, kunnen meedoen. Met of zonder rolstoel. We  

lopen ongeveer 2 á 3 kilometer per dag. Kunt u niet zo ver lopen en wilt u mee doen, maar heeft u geen eigen 

rolstoel? Wij zorgen voor  voldoende rolstoelen .  

Datum & tijdstip: Dinsdag 4 en donderdag 5 september. De routes worden tussen 15.00 en 17.00 uur gelopen. 

Warming-up vanaf 14.30 uur op 3 locaties. 

Startpunten: SWZ Sophieke v Zuylen van Nijeveltstraat 313 en SWZ  Willibrord Kerkstraat 81, 81 A en 81 B 

en SWZ Bellesteijn Prof. Molenaarlaan 111 

Dag 1: Van Bellesteijn naar Kinderboerderij, van Sophieke naar Blauw zwart, van Willibrord naar Sophieke 

Dag 2:  Duinrell dag! Deze dag lopen we naar en over  het Duinrell terrein. 

Muziek en maaltijd :  

Elke dag is er live muziek en elke dag kunt u na afloop een maaltijd tegen gematigd tarief gebruiken in 

restaurant d’Orangerie van Ontmoetingspunt Sophieke. De laatste dag wordt afgesloten met een  

medaille en een barbecue. 

Deelnemen: U kunt zich opgeven via s.vanegmond@swz-zorg.nl of bij d’Orangerie in Ontmoetingspunt 

Sophieke , kosten € 5,00 incl. medaille.  

Vrijwilligers : Voor dit evenement hebben we veel vrijwilligers nodig. We hebben vooral vrijwilligers  

nodig die samen met iemand  de route wil lopen, waarbij u de rolstoel van iemand duwt. U kunt zich  

aanmelden s.vanegmond@swz-zorg.nl  of via het aanmeldformulier.  Als men 2 dagen meeloopt, is de BBQ 

gratis incl. drank. Bij minder dagen kost de BBQ €12,50 incl. twee consumptiebonnen.  

Meer informatie: info@uitbureauwassenaar.nl of via 0705121378 vragen naar Elly de Haan 

Filmclub Sophieke! 
 
In deze periode zal er op 12 en 26 juli en op 
9 en 23 augustus weer film vertoond worden 

in de filmclub. Films door u gekozen. In de pauze is er  
gelegenheid voor een drankje.   
Belangrijk: De aanvangstijd is 14.00 uur! Met een korte 
pauze duurt de filmmiddag tot 16.00 uur.  

Optreden Kattuks Volk 
‘Hèt gezelligheidskoor van Katwijk’ 

 
De eerste keer dat het ”Kattuks Volk” officieel van wal 
stak, was in september 1997, in het toenmalige jacht-
haven gebouwtje aan de Prins Hendrikkade. Hier kwa-
men enkele liefhebbers van shanty’s en andere zee-
mansliedjes samen om daar gezellig wat te zingen. Al 
ras werd het clubje groter en plotseling was daar het 
eerste echte optreden. Zo werd het ”Kattuks Volk” het 
eerste koor uit Katwijk met een heus shanty repertoire. 
Het beloofd een gezellige middag te  
worden  met Shanty's en zeemansliederen.  

 
Aanvang : 14.30 uur  

Yoga  

Elke dinsdag en donderdagochtend yoga  

onder leiding van Vanessa Koerts.  

Ook  stoelyoga behoort tot de mogelijkheden.  

Meer informatie: Vanessa Koerts, 0643557504, www.vansi.eu 

(vanaf 25 juli zomerstop) 

De Jeu de Boulesbaan is weer geopend!            

Iedere woensdagochtend kunt u vanaf 

10.30 uur (wanneer het weer het toelaat) een 

balletje komen werpen en uw behendigheid 

en teamgeest aanscherpen. Wilt u in de  

zomer samen met uw buren of ander groepje gebruik maken 

van de baan?  Dat kan.  Wanneer de baan vrij is kunt u ballen 

lenen bij het restaurant van Ontmoetingspunt Sophieke.  

    Rolstoel tweedaagse 2019 
Zomerfeest woensdag 21 augustus 

2019 in teken van Griekenland 

Hoe beter kun je de zomer vieren met een Grieks 

feest. We gaan de sfeer oproepen van een  

diepblauwe zee, valleien met prachtige  

olijfbomen met sappige olijven, de heldere klanken van de  Bouzouki 

waarop de Sirtaki en Hora worden gedanst. Laat uw oude servies maar 

thuis want de moderne Griek gooit niet meer met borden maar met  

bloemen om zijn enthousiasme voor de muzikant tot uitdrukking te  

brengen.  

Dit alles met een knipoog want plezier maken zal voorop staan op deze 

Griekse dag. Op dit moment is het programma nog niet bekend we zijn 

nog op zoek naar een dans en muziek groep. Hou de aankondigingen in 

de krant en op affiches inde gaten! Aanvang : 

10.30 uur   

Griekse maaltijd 12.30—13.30     

Einde programma 16.00 uur Toegang € 3,00 

 

 

IJsmiddag 31 juli 14.30 uur 

 

Midden in de zomer, wanneer de  

mussen van het dak vallen, is het tijd 

voor een verkwikkende ijsmiddag.  

De verkoeling komt deze keer van  

ijsmeester Luciano, een begrip in  

Wassenaar. Hij zal met een ijskarre-

tje naar  Sophieke komen en ons op 

een smakelijke verkoeling trakteren. 

U kunt kiezen uit diverse smaken.  

Zo’n heerlijk koud bolletje kost  deze middag € 1,-.  
En mocht u te snel afkoelen dan zal accordeonist Ab van Bochove uw 
hart weer verwarmen met zijn gepassioneerde liederen.  
Aanvang: 14.30 uur 

Zomer Bloemschikken 

 

 

 

 

Op woensdagmiddag 24 juli kunt u 

weer bloemschikken in  

Ontmoetingspunt Sophieke. 

Graag vooraf aanmelden in  

Restaurant d’Orangerie. (in verband 

met inkoop bloemen) 

Aanvang: 14.30 uur,  

deelname € 4.00 

Spelmiddag met  

Oranjevereniging  

Wassenaar 

In Wassenaar is het Kermis en voor 

de ouderen organiseert de Oranjever-

eniging een spelcompetitie middag 

voor de ouderen in Ontmoetingspunt 

Sophieke. Klaverjas, bridge, sjoelen 

rummikub en er zijn leuke prijzen te 

winnen! 

Aanvang :14.00 uur Toegang vrij 

http://www.uitbureauwassenaar.nl
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