
Activiteitenoverzicht                  Maart– April 2018  

Maart 
  2 maart: 10.00 uur eucharistieviering 
  7 maart: 14.30 uur film 
 7  maart: 17.00 uur Buurtdiner 

 8 maart: 10.30 uur Bezinning 

11 maart: 14.30 uur Live Klassiek 

14 maart: 14.30 uur  Bingo 

17 maart: 14.30 uur Old Time Jazz Band* 

21 maart  stembureau in Theaterzaal 

21 maart: 14.30 uur Lente bloemschikken* 

23 maart: 14.30 uur PCOB Middag* 

24 maart: 10.00 – 14.00 uur Marijke Mode 

28 maart: 10.00 – 15.00  uur  

    Voorjaarsmarkt* 

30 maart: 10.00 uur Avondmaal  

30 maart:  19.00 weeksluiting gaat door 

  

April 

 

  1 april: 11.00 uur Paasviering 

 2  april: 12.00 uur  Paasbrunch*  

 4  april: 17.00 Buurtdiner 

 6 april: 10.00 uur eucharistieviering 

11 april: 14.30 Bingo 

12 april: 10.30 uur bezinning 

18 april: 14.30 uur Kinderkoor  

                               de Vrolijke Noot* 

25 april: 14.30 uur Boemerang spel 

28 april: 10.00 – 12.00 uur Fashion Nathalie 

30 april: 19.30 uur  Optreden Mimicri* 

 
 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 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) 

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

 Activiteitenoverzicht                  Maart– April 2018 

Maart 
 
   
   

  2 maart 14.30 uur bezinning   

  8 maart: 14.30 uur zang met cd 

15 maart: 14.30 uur muzikale quiz 

22 maart: 14.30 uur muzikale quiz 

29 maart: 14.30 uur zang met piano 

31 maart: 19.00 uur Paasviering 

 

April 

   

  4 april: 14.30 uur film 

  5 april: 14.30 uur muziekfilm 

  6 april:  10.30 uur bezinning 

12 april: 14.30 uur zang met cd 

19 april: 14.30 uur muzikale quiz 

26 april: 14.30 uur zingen met piano  

 

 

 
 

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 

14.30 uur: Wisselend programma bingo/film/optreden/ 

bloemschikken  

20.00 uur: Open repetitie Wassenaars kamerkoor 

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 

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 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 

10.00 uur: Biljartclub 

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.  



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

Informatief Informatief 

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

 

 Live Klassiek 
Op zondag  11 maart zullen diverse ensembles 

zich laten horen in Ontmoetingspunt Sophieke. Op 

het programma staan : een klarinet ensemble 

o.l.v. Anja van Dooren, een harp ensemble o.l.v. 

Aimée van Delden en een dwarsfluit ensemble 

o.l.v. Corrianne Hoekstra. Daarnaast is er ook  

vioolspel te horen. Dit concert  is een cadeautje 

van BplusC aan de gemeenten die het bestaan 

van BplusC mede mogelijk maken. BplusC 

(Bibliotheek en Centrum voor Kunst en Cultuur) 

bestaat 10 jaar. In Wassenaar organiseert BplusC 

muzieklessen. Het 10 jarig bestaan viert men  

onder andere door concerten aan te bieden aan 

de Verzorgingshuizen in Oegstgeest, Wassenaar 

en Voorschoten  

Zondagmiddag 18 maart geeft Nico Visscher 
een orgelconcert in de theaterzaal. Nico speelt 
geregeld op dit orgel als hij de te zingen liederen  
in de weeksluitingen aldaar begeleidt. U zult  
versteld staan van de mooie klanken die uit dit 
orgel komen. Nico kan ook veel vertellen over het 
orgel in de theaterzaal.  

PCOB middag 23 maart 

Een bijzondere middag van de Protestants Christelijk  

Ouderen Bond. Op 23 maart zal de Heer Klaas Driebergen 

uit Amstelveen een lezing geven over striptekenaar Marten 

Toonder , die onder andere de Bijbel gebruikte als  

inspiratiebron voor zijn verhalen. Ontmoetingspunt  

Sophieke, Aanvang 14.30 uur.  

 

Gezellige voorjaarsmarkt Ontmoetingspunt Sophieke 
 Woensdag 28 maart  10.00 – 15.00 uur 

Op woensdag 28 maart is er weer een gezellige rommelmarkt.  

Misschien bent u al begonnen met het opruimen van de zolder. U 
kunt goede spullen die u kwijt wilt, afgeven  in de week voorafgaand 
aan de markt. Omdat u nu weer wat ruimte heeft, is het vast de  
moeite waard om eens even langs de kramen te lopen. Wellicht zit er 
iets van uw gading bij.  

U kunt deze dag natuurlijk ook genieten van poffertjes, en allerlei  
andere lekkere dingen. 

Daarnaast kunt u uw geluk beproeven bij de voorjaarsloterij!  

De opbrengst van deze dag zal verdubbeld worden door het  
Nationaal Ouderenfonds en komt geheel ten goede aan de rolstoel  

driedaagse die op 4, 5 en 6 september plaatsvindt. 

                          Mimicri Zingt!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mimicri heeft een gezellig buurtfeest georganiseerd waar 
mensen van 'diverse pluimage' aanwezig zijn! Er wordt  
gekletst, gelachen, gedronken, maar natuurlijk vooral ...  
gezongen!! Iedereen die dat wil mag meezingen, want ons 
repertoire bestaat - zoals altijd -  uit bekende nummers 'van 
alle tijden'!  We gaan er samen met de zaal een vrolijk  
buurtfeest van maken, daar kunt u op rekenen!  

Tot ziens ! 

Op 29 april 14.30  uur in Ontmoetingspunt Willibrord 

Op 30 april 19.30  uur in Ontmoetingspunt Sophieke  

 

Op  zaterdag 17 maart 14.30 uur Oldtime Jazzband in Sophieke 

De 7 leden van de Oldtime Jazzband maken muziek voor hun plezier in de stijlen 
Dixieland en New Orleans. De bandleden zijn amateurs in hart en nieren en spelen 
vanuit enthousiasme voor de muziek. De nummers die zij ten gehore brengen zijn 
bekende klassiekers, veelal voorzien van ‘een nieuwe jas’, waarbij ieder lid van de 
band de gelegenheid krijgt om  te laten zien wat hij kan.  

Bij de zoektocht naar uitbreiding van het repertoire dient het originele materiaal van 
de ‘meesters’ (bijv. Louis Armstrong, Duke Ellington) vaak als inspiratiebron.  

16 maart 12.00 uur pannenkoeken 

dag 

 

Op 16 maart (Nationale  

pannenkoeken dag) komt een 

klas van de Kievitschool  

pannenkoeken bakken. 

Paasbrunch  

Op 2e paasdag, maandag 2 

april zal er van 12.00 tot 14.00 

uur een Paasbrunch gehou-

den worden in restaurant  

d’ Orangerie van  

Ontmoetingspunt Sophieke. 

Tijdens deze brunch worden 

er diverse warme gerechten geserveerd.. Tevens is er een  

ruime keuze uit diverse brood- en belegsoorten. 

De kosten voor deze brunch bedragen  € 15,50 per persoon 

inclusief 2 drankjes. 

Voor bewoners van SWZ Sophieke is deelname gratis 

(warme maaltijd komt te vervallen). Eventuele drankjes  

worden in rekening gebracht. 

U kunt zich aanmelden bij de medewerkers van d’ Orangerie. 

 

Zomertijd! 

In de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 

maart gaat de klok weer een uur voor uit 


