
Activiteitenoverzicht              Maart-April 2017  

Maart 
1 maart  14.30 uur: Film 

3 maart  10.00 uur: Eucharistieviering 

4 maart 10.00 uur: Schilderijen verkoop 

8 maart 14.30 uur: Bingo 

12 maart 14.00 uur: Zondagmiddag café 

14 maart 10.00 uur: Fashion mode Nathalie 

14 maart 14.30 uur:  Optreden Koor Joly Canta-

re 

15 maart   Stembureau 

19 maart 14.30 uur: Live klassiek 

22 maart 14.30 uur: Lente middag 

25 maart 14.30 uur: Optreden Dixieland band 

26 maart 14.00 uur: Zondagmiddag café 

29 maart 10 – 15 uur: VOORJAARSMARKT 

30 maart 17.00 uur: Buurtdiner 

31 maart 13.30 uur: Bijeenkomst PCOB 

 

April 

5 april 14.30 uur: Film 

7 april 10.00 uur: Eucharistie viering 

9 april 14.00 uur: Zondagmiddag café 

12 april 14.30 uur: Bingo 

14 april 10.00 uur: Heilig avondmaal 

16 april 14.30 uur: Live klassiek 

19 april 14.30 uur:  Bloemschikken ( € 4,00) 

23 april 14.00 uur: Zondagmiddag café 

24 april 19.30 uur: Optreden Mimicri  

( vrije toegang) 

26 april 14.30 uur Boemerang 

26 april 17.00 uur Buurtdiner (ivm koningsdag is 
dit op woensdag) 

  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         Maart-April 2017 

Maart 
1 maart 14.30 uur Bingo 

2 maart 14.30 uur Soos    

9 maart 14.30 uur Film   

16 maart 14.30 uur Voorjaarsmiddag  

23 maart 14.30 uur Engelse middag  

 
 

April 

5 april 14.30 uur: Bingo 

6 april 14.30: Soos 

11 april 10.30 uur: Herenwegschool komt 

zingen  

20 april 10.30 uur:  Zang middag  

23 april 15.00 uur: Optreden van Mimicri 

Elke maandag 

10.30 uur: Koersbal   

14.30 uur: Zin in Zingen!  

14.30 uur: Handwerkcafé 

 

Elke dinsdag 

  9.30 uur: Yoga  

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

14.30 uur: Zittend dansen (niet op 28 maart) 

 

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  

10.30 uur: Yoga op de stoel  

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 

11.00 uur: Tai Chi  

 

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 

 

 

  

Het restaurant /ontmoetingspunt is geopend 

van maandag t/m  

zaterdag van 9.30 tot 17.00 uur. Met  

uitzondering van de oneven zaterdagen. 

Op zondag geopend van 9.30 tot 19.00 uur. 



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

Informatief Informatief 

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

Optreden Mimicri in Ontmoetingspunt Sophieke en Willibrord 

Ieder jaar kijken we uit naar het optreden van Mimicri 

die hun toneeltalent combineren met zang. Het thema 

van dit optreden is nog niet bekend, het gaat in ieder 

geval over een personeelsuitje. Op zondag 23 april om 

15.00 uur is het optreden in Ontmoetingspunt  Willi-

brord en  op maandag 24 april om 19.30 uur, zijn ze te 

zien in Ontmoetingspunt Sophieke. Deze enthousiaste 

groep treedt deze tijden gratis op voor ouderen. Alleen 

de consumpties zijn voor uw rekening!  

Onze deur staat voor Mimiicri open en óók voor U !   

 

Schoolkinderen zingen 

 

Op dinsdagochtend 6 april 10.30 uur 

komt groep  uur weer van de   

Herenwegschool in het restaurant van 

Ontmoetingspunt Willibrord zingen. Zo’n 

25 kleutertjes willen ons graag verwen-

nen met een optreden. Komt u ook ge-

Voorjaarsmiddag 

 

Op donderdagmiddag 16 

maart bereiden wij ons 

vast voor op de lente met 

een voorjaarsmiddag in het  

restaurant. U kunt deze middag mee doen met de 

voorjaarsquiz en misschien wint u wel een leuke 

Lezing Mr. Arie Slob ‘Voltooid leven’ 

Op vrijdag 31 maart organiseert de PCOB een  

ledenbijeenkomst in Ontmoetingspunt Sophieke. 

De middag begint om 14.30 uur en belangstellenden zijn van harte welkom (dus ook niet PCOB leden)  

Spreker deze middag is dhr. mr. Arie Slob en de lezing gaat over een moeilijk maar actueel onderwerp,  

namelijk ‘Voltooid Leven’  Na afloop kunt u gebruik maken van de mogelijkheid om gezamenlijk de  

maaltijd te gebruiken in het restaurant. Iedereen is welkom, wel graag een week van te voren opgeven bij:  

Anneke Westra, bestuurslid PCOB afdeling Wassenaar 06-51874452 

Schilderijenverkoop  

Ontmoetingspunt Sophieke 

Zaterdagmorgen 4 maart van 

10.00 tot 13.00 uur  is er in 

Ontmoetingspunt  een  

verkoop van schilderijen.  Voor de voor- en najaar 

markt worden regelmatig goederen bij ons gebracht. 

In de afgelopen tijd zijn er zoveel schilderijen  

binnengebracht, dat we niet willen wachten met de 

verkoop tot de voorjaarsmarkt van 29 maart. De   

vrijwilligers die de ingebrachte spullen uitzoeken , 

hebben daarom het initiatief genomen om een  

voorverkoop van deze schilderijen te houden. Op  

deze manier kunt u de schilderijen beter bekijken 

voor u tot koop overgaat.  

U bent van harte welkom  in de hal van het   

Ontmoetingspunt. En als u even na wilt denken voor 

u beslist of bij wilt komen van alles wat u gezien en 

gekocht heeft, dan kunt u in het restaurant terecht 

voor een kopje koffie of thee.  

 

Engelse middag 

 

 

Donderdagmiddag 23 maart staat in het teken 

van Engeland tijdens een Engelse middag. Deze 

middag verdiepen wij ons een beetje in de  

Engelse cultuur. U kunt vertellen wat u weet over 

Engeland, kijken naar een Dia show en u kunt 

Dagbesteding Het  P l u s punt  
Na een proefperiode van een half jaar op dinsdag 

en donderdag, blijkt het Pluspunt binnen  

Ontmoetingspunt Sophieke een succes te zijn. 

Daarom gaat het Pluspunt vanaf april 2017 open 

van maandag tot en met vrijdag van 10.00 – 16.00 

uur. Het Pluspunt is voor mensen die moeite  

hebben om nog zelfstandig naar activiteiten te 

gaan en ondersteuning nodig hebben bij hun 

daginvulling. Bijvoorbeeld mensen die  

vergeetachtig worden of anderszins moeilijk de 

deur uit komen. In het Pluspunt komen ongeveer 8 

mensen per dag bij elkaar. Zij drinken samen  

koffie, eten samen, doen activiteiten en brengen zo 

met elkaar de dag door. Het Pluspunt wordt  

ondersteund door een beroepskracht en  

vrijwilligers. Meer informatie: Elly de Haan  

Coördinator Welzijn SWZ, 070 75 79 662, 

e.dehaan@swz-zorg.nl 

 

Gezellige voorjaarsmarkt  
Woensdag 29 maart  10.00 – 15.00 uur 

Misschien bent u al begonnen met het opruimen van de zolder. U kunt 

goede spullen die u kwijt wilt, bij de gastvrouw van SWZ Sophieke  

afgeven  in de week voorafgaand aan de markt. Omdat u nu weer wat ruimte heeft, 

Wellicht zit er iets van uw gading bij. U kunt deze dag natuurlijk ook genieten van poffertjes, en  allerlei  

andere De opbrengst van deze dag zal verdubbeld worden door het Nationaal Ouderenfonds en komt  

geheel ten goede aan de rolstoel driedaagse die op 5, 6 en 7 september plaatsvindt. 


