
Activiteitenoverzicht                  Juli—Augustus 2018  

 
Juli 
4 juli 17.00 uur Buurtdiner  
6 juli 10.00 uur eucharistieviering  

11 juli 14.30 uur Bingo 

12 juli 10.30 uur bezinning  

18 juli 14.30 IJsmiddag* 

25 juli 14.30 uur Zomerbloemschikken 

 
    

Augustus 

1 augustus 17.00 uur Buurtdiner 

3 augustus 10.00 uur eucharistieviering  

5 augustus 14.30 uur Memories* 

8 augustus  14.30 uur Bingo 

9 augustus 10.30 uur bezinning  

9 augustus  14.00 uur spelcompetitie 

15 augustus 14.30 uur presentatie Nepal* 

22 augustus Spaans Zomerfeest ! * 

29 augustus 14.30 uur Boemerang 

31 augustus  10.00 uur Heilig  

avondmaal 

   
 zie informatie  binnenzijde 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 37 07 (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 37 07 (tussen 9 -17 uur) 

 Wassenaar   
  ONTMOETINGSPUNTEN 
 

 Activiteitenoverzicht              Juli– Augustus 2018 

Juli 
4 juli 14.30 uur Bingo 

Augustus 
1 augustus    14.30 uur  Bingo 
29 augustus: 14.30 uur  Bingo 

 

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  

13.30 uur: Naai– en taal- les 
14.30 uur: Zittend dansen  
 
Elke woensdag 

10.30 uur Jeu de boules 

14.30 uur: Wisselend programma bingo/film/optreden/ 

bloemschikken  

20.00 uur: Open repetitie Wassenaars kamerkoor 

Elke donderdag 

  9.30 uur: Yoga (zomerstop vanaf 10 juli) 

10.30 uur: Yoga op de stoel (zomerstop vanaf 12 juli) 

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 (m.u.v.4 mei, dan 16.00 uur) 

Elke zaterdag 

17.00 uur: Snackmiddag in het restaurant oneven week   

17.00 uur : Zomerse salade in het restaurant (even week) 

Zondag 

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

 

Het restaurant is elke dag geopend  

van 9.30 tot 17.00 uur.  

Elke maandag 

10.30 uur : bewegen op muziek 

Elke dinsdag 

10-12.00 uur  ‘De Theepot’ 

10.30 uur: Crea/Handwerken 

Elke woensdag 

14.30 uur: Spelletjes soos 

Elke vrijdag 

10.30 uur Zitdansen 

16.00 uur: Happy Hour!  

Drankjes tegen gereduceerd tarief 

Elke  oneven zaterdag 

12.00 uur: Snackmiddag  

Voor alle activiteiten geldt: SWZ 

pashouders gratis. Anderen € 3,00 

per keer, inclusief koffie /thee.  

Het restaurant /

ontmoetingspunt is elke dag 

geopend van 9.30 tot  

19.00 uur.  

Elke woensdag 

19.30 uur Klaverjassen en 
Rummikub  

Elke dinsdag 

14.00 uur Kaarten (31-en) 
 

 

Elke donderdag 

10.30-11.15: gymnastiek  

 

 

 
   
 

Juli 

3   juli 12.00 uur  Plataan Diner           
5   juli 10.00 uur  Breien, borduren  
12 juli 10.00 uur  Koffie/thee koek       

19 juli 19.30 uur  BINGO  
26 juli 14.30 uur  High Tea  
(Kosten  € 2.50  Zaal open 14.00 uur )                
 
Augustus 
 2  aug 10.00 uur Breien, borduren              

 7  aug 12.00 uur  Plataan Diner       

14 aug 10.00 uur Koffie/thee koek       

16 aug 19.30 uur  BINGO  
23 aug 15.00 uur  BBQ 

 

Maandag t/m Vrijdag: 

10-11 uur Koffie/thee uurtje 

Elke maandag 

14.00-16.30 uur: tekenen/

schilderen. 

Elke dinsdag 

19.30-23.00 uur: klaverjassen 

en rummikub 

donderdag1 x per 14 dagen  

14.00-15.00 uur muziek luisteren 

15.00-16.00 uur sjoelen 

Elke  1e zondag van de maand 

high tea a € 8,00 p.p. 

 

Soms organiseren wij spontaan 

een ‘uitje ‘of andere activiteit 

Ontmoetingspunt 

Willibrord Poortlaan 20 

     Nu ook met programma van Peppel, Oosthof en Plataan                         Willibrord, Peppel, Oosthof en Plataan 

Ontmoetingspunt 

De Plataan 

Ernst Casimirstraat 54. 

Contactpersonen: 
Bep Scharroo  0705119060 
Marjolein Becker 0612154051  

 

Ontmoetingspunt  

De Oosthof 

Donker Curtiusstraat 69 

 

 

 

 

 

Elke maandag 

13.30-16.30: kaarten/rummikub 

 Bij bezoek aan activiteiten :  

aanbellen via bel tableau 

Ontmoetingspunt  

De Peppel 
Hillenaarlaan 18 

Contactpersonen:  

Tineke en Frans Ginter  

0654615503 



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

Informatief Informatief 

 Wassenaar  
ONTMOETINGSPUNT 
 

 

Optreden Memories 5 augustus  

 

Zanggroep MEMORIES  

bestaat uit 29 leden onder  

leiding van Joop Alberti . De 

groep zingt een breed repertoire 

uit de jaren 50/60, met nummers 

van o.a.: Cliff Richard, The Everly 

Brothers, Conny Francis, Doris Day, Anneke  

Grönloh, Eddy Christiani, The Cristals, The  

Supremes, Neil Sedaka en vele anderen. Behalve 

veel Engelstalig werk, zitten er dus ook Neder-

landstalige nummers tussen. Overal waar ze  

optreden maken ze er, mede door de kleding,  een 

feest van herkenning van !   

 

5 augustus 

Sophieke 

Zaal open 14.00 uur 

Aanvang : 14.30 uur 

 

Spaans Zomerfeest 22 augustus 
11.00 – 12.00 uur: Flamenco dansen  

Agua de Azahar, bestaande uit een flamencodanseres Irene de Bruin en gitarist 
Bart van Uden, vormen een prachtig op elkaar ingespeeld duo. De hartstochtelijke dans opge-
zweept door ritmische gitaarklanken brengen u onontkoombaar in Spaanse sfeer  

                               Hongerig geworden van zoveel passie kunt u terecht in ons restaurant van: 

12.00 – 13.30 uur: Paella,  soep vooraf en ijsje toe € 5,00 

                                                  14.30 – 16.00 uur : Optreden Los Arcos 

Gitarist Bart van Uden zal nogmaals de snaren op zijn gitaar beroeren om nu zangers Ana del Barrio te begelei-
den die prachtige Andalusische liederen ten gehore zal brengen en wat meer zal vertellen over de Spaanse cul-

tuur en oorsprong van deze muziek. Ontmoetingspunt Sophieke 

Namasté  Nepal!          

In Azië, ten noorden van India ligt het 
mooie land Nepal. Een land van  
extremen met in het noorden de  
hoogste bergen van de wereld van 
meer dan 8000 meter hoog. In het  
zuiden uitgestrekte bossen waar  
neushoorns, olifanten en tijgers rondlopen. Met 
Kathmandu als hoofdstad waar het een  
bedrijvigheid is van jewelste en van alles is te zien 
en te beleven. Willem le Mair heeft daar ruim 3  
weken rondgereisd en wil graag zijn reiservaringen 
met u delen. Bent u nieuwsgierig?  
Kom op 15 augustus naar  
Ontmoetingspunt Sophieke om 14.30 uur. 

IJsmiddag 18 juli 14.30 uur 

Een gezellige middag met  

accordeonmuziek van Jan Riem een 

quiz en Matthijs van “IJs van Matthijs’ 

komt met de ijskar langs, hij verkoopt 

deze middag de ijsjes voor een euro. 

 

De Jeu de Boulesbaan is weer geopend!            
 
Bij het terras van  
Ontmoetingspunt Sophieke,  
ligt een prachtige Jeu de 
Boulesbaan. Deze baan 
werd nauwelijks nog  
gebruikt. Mos en onkruid 
kregen alle ruimte om het gravel te bedekken. 
Maar daar is nu een einde aan gekomen. De baan 
is weer opgeknapt en klaar voor gebruik. 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 ion 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.  

                        

 

Voor wie nog niet eerder heeft meegedaan: De rolstoel driedaagse is voor alle ouderen in  

Wassenaar, die het leuk vinden om mee te doen. Maar ook anderen die slecht ter been of  

rolstoelafhankelijk zijn kunnen meedoen. Met of zonder rolstoel. We lopen ongeveer 2 a 3 kilometer per 

dag. Kunt u niet zo ver lopen en wilt u mee doen? Wij zorgen dat er voldoende rolstoelen aanwezig zijn.  

Datum & tijdstip: Dinsdag 4 tot en met donderdag 6 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 Poortlaan 20 

Route:  

Dag 1: naar Gemeentehuis de Paauw in Wassenaar, bezoek aan  burgemeester en wethouders  

Dag 2: is ‘Burendag’. We lopen dan van SWZ Willibrord naar SWZ Sophieke, door de Langstraat.  

Dag 3:  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 de restaurants van de startlocatie.. De laatste dag wordt afgesloten met een 

medaille en een barbecue. 

Deelnemen: U kunt zich opgeven via s.vanegmond@swz-zorg.nl of de ontmoetingspunten van SWZ. 

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 3 dagen meeloopt is de 

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

Even op vakantie… 

In Ontmoetingspunt Sophieke en 
Willibrord hebben de volgende 
activiteiten een zomerstop. 
Infomiddagen PCOB, Klassiek  
Live, repetities van het van  
Wassenaer orkest en Wassenaars kamerkoor en 
de Yoga hebben een zomerstop van … juli tot 1 
september. De TaiChi op zaterdag start weer half 
oktober. Ook in de Oosthof, Peppel en Plataan,  
zullen enkele activiteiten een zomerstop hebben.  
Wij wensen iedereen een fijne zomer. 

    Rolstoel driedaagse 2018 

http://nl.vocalweb.eu/search/repertoire
http://nl.vocalweb.eu/search/zingen
http://www.uitbureauwassenaar.nl

