
Activiteitenoverzicht                  Mei—Juni 2018  

Mei 
 
2 mei: 14.30 uur film * 

5 mei:  bevrijdingsfeest zie Willibrord* 

9 mei:  14.30 uur uur Bingo 

10 mei: 11.00 uur Hemelvaartviering* 

13 mei: 14.00 uur vertrek vaarvakantie 

16 mei: 14.30 uur film vervolg 

19 mei : Bruiloft Prins Harry op groot scherm 

23 mei: 15.00 uur High tea 

25 mei: 14.30 uur PCOB middag 

26 mei:  11.00 uur Marijke Mode 

27 mei: 14.30 uur  Live Klassiek* 

30 mei: 14.30 uur Rendez vous* 

    

Juni 

5 juni: 13.30 uur start naailes* 

6 juni: 14.30 uur Film* 

6 juni: 17.00 uur buurtdiner 

13 juni: 14.30 uur Bingo 

14 juni: 10.30 uur Bezinning 

20 juni: 10—16 uur Visserij dag* 

27 juni: 14.30 uur Boemerang spel 

   
 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                  Mei—Juni 2018 

Mei 

2 mei: 14.30 uur Bingo 

5 mei:  14.30 uur  Bevrijdingsfeest 

Juni 

6 juni: 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: Naailes 
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 (m.u.v.4 mei, dan 16.00 uur) 

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) 
 

 

Het restaurant /ontmoetingspunt 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 donderdag 

14.30 uur Muziek Middag 

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.  
Tenzij anders aangegeven 

Het restaurant /

ontmoetingspunt is elke dag 

geopend van 9.30 tot  

19.00 uur.  

Ontmoetingspunt 

De Plataan 

Ernst Casimirstraat 54 

Elke woensdag 

19.30 uur Klaverjassen en 
Rummikub  

Elke dinsdag 

14.00 uur Kaarten (31-en) 

Ontmoetingspunt  

De Oosthof 

Donker Curtiusstraat 69 

Elke maandag 

9.30-11.30: schilderen en tekenen 

13.30-16.30: kaarten/rummikub 

Elke donderdag 

10.30-11.15: gymnastiek  

(Behalve 2e donderdag ) 

2e donderdag van de maand.: 

14.00-16.30:bingo 

Mei 

3 mei:10.00 uur Breien,  
borduren  
8 mei:10.00 uur Koffie/thee cake 
17 mei: 19.30 uur BINGO  
24 mei: 13.30 uur bijeenkomst 
met spreker € 2,50  
28 mei: 14.30 uur Poffertjesmid- 
dag (tot 17.00 uur) € 2,50  
 
Juni 
   
 7 juni: 10.00 uur  
             Breien, borduren 
12 juni: 10,00 uur  
             Koffie/thee koek 
21 juni: 16.00 uur  - 19.00 uur 
             Nieuwe Haring Party  
28 juni: 19.30 uur BINGO  

 

Ontmoetingspunt  

De Peppel 

Hillenaarlaan 18 

 

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 maandag t/m vrijdag 

10.00-11.00 uur: koffie drin-

ken. 

Elke  1e zondag van de 

maand high tea a € 8,00 p.p. 

Ontmoetingspunt 

Willibrord  

               Nu ook met programma van Peppel, Oosthof en Plataan (zie achterzijde) 



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

Informatief Informatief 

 Wassenaar  
ONTMOETINGSPUNT 
 

Trefpunt De Theepot 
 

De Theepot is een laagdrempelige, creatieve, 
gezellige ontmoetingskring.  
Er wordt elke week een creatieve activiteit  
aangeboden. En er is deskundige handwerk-  
begeleiding voor degenen die dat willen. Wilt u  
aansluiten? Kom dan over de drempel, loop eens 
binnen! Kosten slechts €1,- per keer. 
 
Elke dinsdag van 10-12 uur in  
Ontmoetingspunt Willibrord, Poortlaan 20 

Naailes en Nederlands leren 

Vanaf 5 juni, starten we weer 
met naailes. Je ontmoet andere 
vrouwen en je leert naaien en 
oefent met Nederlands spre-
ken! Er zijn naaimachines, stof, 
patronen en alle andere dingen 
die je nodig hebt om te starten. 

Ervaren leraressen brengen je de beginselen van 
het gebruik van een naaimachine bij. Ook vrouwen 
die al handigheid hebben met de naaimachine zijn 
natuurlijk van harte welkom! 

Tijd: elke dinsdagmiddag van 13.30 tot 15 uur 

Vanaf: 5 juni tot en met 10 juli 

Bijdrage: 5 euro voor 6 lessen 

Meer informatie en opgeven:  

Suzan Tirion- van der Goes 06-43112615 

We hebben plek voor 6 deelneemsters Vol=Vol 

socact@vrijwilligerscentralewassenaar.nl 

Zaterdag 5  mei 

Bevrijdingsfeest middag 

Voor  alle Wassenaarse senioren 

Aangeboden door: Wassenaarse Oranje-
vereniging Wilhelmina 

Met medewerking van 

 

 

 

 

 

The Old time Jazz band 
En samenzang onder leiding van  

Emmy van der Wilk 

        Tijd: 14.30 – 16.30 uur 
Wilt u deelnemen aan deze gezellige 

middag in Ontmoetingspunt Willibrord?  

Dan bent u van harte welkom! 

Zaal Open: 13.30 uur toegang vrij 

Klassiek live mei 
 
Zondag 27 mei optreden van Ernestine van  
Hasselt. Zij speelt hobo en piano met een  
gevarieerd programma.  
Zondag 17 juni . Hanneke van de Berg zingt 
 
Plaats: Restaurant van Ontmoetingspunt SWZ  
Sophieke,  v.Zuylen van Nijeveltstraat 313 
Aanvang: 14.30 uur, Toegang vrij. 

Visserij dag 20 juni 

Woensdag 20 juni wordt het een waar visserijfeest 

in Ontmoetingspunt Sophieke.  

Om 10.00 uur komt een klederdracht groep een 
show  met uitleg over de verschillende  
klederdrachten geven.  

 
Tussen de middag kunt u dan een lekkere   

‘Fish and chips’ maaltijd gebruiken (€ 5,00) 

Om 14.30 uur volgt een optreden van  

Shantykoor  

‘Kattuks Volk’   

 

dit optreden 
wordt aangebo-
den door Fonds 
1818  

Toegang hele dag: € 3,00 

Bezinning 

Sophieke: 

4 mei: 16.00 uur (i.p.v. 19uur) weeksluiting in 
verband met dodenherdenking 

10 mei: 11.00uur hemelvaartviering,  

Een luchtige viering met de nadruk op gezellig-
heid en het  zingen van gemakkelijke mee-
zingliederen zoals hava nagila hava en swing 
low, sweet chariot. Iedereen welkom. 

14 juni bezinning, 10.30 uur 

Willibrord 

4 mei: 10.30 uur bezinning 

15 mei 14.30 uur  over Peerke Donders Een  
onderhoudende middag met mooi vertelde verhalen 
en vrolijke pianomuziek over de priester die in de 
negentiende eeuw zijn leven inzette voor mensen 
met lepra. 

8 juni 10.30 uur Bezinning 

 

High tea 

Op woensdag 23 mei zal er een gezellige High 
tea met llive muziek plaatsvinden in het restaurant 
van Ontmoetingspunt  Sophieke.  Aanvang: 15.00 
uur .Kosten; € 12,50 Aanmelden en betalen  bij de 
restaurantmedewerkers 

PCOB middag 

De PCOB zal haar bijeenkomst houden op  
vrijdagmiddag 25 mei in de Theaterzaal van  

Ontmoetingspunt Sophieke.  

Aanvang 14.30 uur . 

De Heer Evert de Niet uit Scheveningen zal  

spreken over de Atlantikwall en de Evacuatie van 
Scheveningen in 1943. 

Belangstellenden altijd van harte welkom. 

 

 

Nieuwe Haring party 
 
21 juni  16.00—19.00 uur  
 
Ontmoetingspunt  
         de Plataan 
 
Met Oud Hollandse Haringkar  
en koud buffet. € 2,50 

Optreden Rendez Vous 30 mei 

 

 

 

 

 

 

Salon orkest Rendez Vous zal op 30 mei een  
optreden verzorgen in Ontmoetingspunt Sophieke. 
De spelers hebben veel plezier in het uitvoeren 
van de salonmuziek en kunnen dit plezier ook 
overdragen aan het publiek. Tot het repertoire  
behoren onder andere: Weense operette, Engels 
en Amerikaanse liederen, volksmuziek uit  
verschillende landen, tango, foxtrot e.d. 

Aanvang: 14.30 uur 

Live uitzending bruiloft Prins Harry & Meghan 
19 mei vanaf 12.00 uur in theaterzaal Sophieke 

                        


