
Activiteitenoverzicht              Mei—Juni 2017  

Mei 

3 mei 14.30 uur: Film 

5 mei  14.00 uur: Bevrijdingsfeest Ontmoetings-

punt Willibrord (zie info) 

7 mei 13.30 uur: vertrek gasten vaarvakantie 

9 mei 10.00 uur: Firma van ter Mey ondergoed 

verkoop  

10 mei 14.30 uur: Bingo 

12 mei 14.30: Terugkomst vaarvakantiegangers 

14 mei 14.00 uur: Zondagmiddagcafé 

17 mei 14.30 uur: Optreden Kattuks volk 

20 mei 14.30 uur: Optreden theatergroep Miyo 

21 mei 14.30 uur: Live klassiek Salon orkest 

Rendez vous 

26 mei 14.30 uur: PCOB bijeenkomst 

28  mei 14.30 uur: Zondagmiddagcafé 

30 mei 10 – 14 uur:  Marijke mode 

31 mei 14.30 uur Film  

 

Juni 

2 juni 10.00 uur:: Eucharistie viering 

3 juni 17.00 uur: Buurtdiner 

7 juni 14.30 uur: Optreden kinderkoor  

“de vrolijke noot” (film vervalt) 

11 juni 14.00 uur: Zondagmiddagcafé 

12 juni 12.30 uur: vertrek vakantie voor  de  

bewoners  met dementie naar Lemele. 

14 juni 14.30 uur: Bingo 

16 juni 15.00 uur terugkomst vakantie  

18 juni 14.30 uur: Live klassiek 

21 juni 14.30 uur: Spel “Boemerang” 

25 juni 14.00 uur: Zondagmiddagcafé  

28 juni  10.30 uur Visserijfeest   

klederdrachtshow 

28 juni 14.30 uur: Optreden “op hoop van  

zegen” 

29 juni 17.00 uur: Buurtdiner 

  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         Mei—Juni 2017 

Mei   

3 mei 14.30 uur: Bingo  
7 mei 13.00 uur: vertrek gasten vaarvakantie 
11 mei 14.30 uur: Activiteit in het restaurant 
12 mei 14.00 uur: terugkomst vaarvakantie-
gangers 
18 mei 14.30 uur: zang    
 
Juni 
1 juni  14.00 uur  Reünie Vaarvakantie Mei 
7 juni 14.30 uur: Bingo 
12 juni 13.00 uur: uitzwaaien vakantie voor 
mensen met een dementie 
15 juni 14.30 uur: activiteit in het restaurant 
16 juni 15.00 uur: terugkomst vakantie voor 
mensen met dementie. 
22 juni 14.30 uur: Activiteit in het restaurant 
29 juni 14.30 uur: Zang  

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  

 

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 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 

 

 

  

Het restaurant /ontmoetingspunt is elke dag 

geopend 9.30 tot 17.00 uur.  

 

Feestdagen in mei en juni 

5 mei Bevrijdingsdag 

25 mei Hemelvaartsdag 

5-6 juni Pinksteren  

 



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

Informatief Informatief 

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

Vrijdag 5  mei 

Bevrijdingsfeest  

middag 

Voor Wassenaarse senioren 

Aangeboden door: Wassenaarse Oranjevereniging 
Wilhelmina 

Met medewerking van:                    

                                  

        ‘        

 The Mushey potatoes           

  muziek uit de jaren ’50 en ‘60 

   En samenzang onder leiding van  

Emmy van der Wilk 

Tijd: 14.00 – 16.30 uur 

 

Wilt u deelnemen aan deze gezellige 
middag,  

dan bent u van harte welkom in  

Ontmoetingspunt Willibrord, Poortlaan 20 

Restaurant Open: 13.30 uur 

U kunt zich opgeven voor (rolstoel) vervoer  
van SWZ (070 512 32 00) vóór 2 mei. 

PCOB middag 26 mei 

Op vrijdag 26 mei zal de PCOB een bijeenkomst organiseren in de theaterzaal van Ontmoetingspunt Sophieke.  
Dhr. Kees Neisingh, van de Historische Vereniging, zal deze middag spreken over de Tweede Wereldoorlog met 
als onderwerp: ‘Wassenaarse oorlogsslachtoffers’.  

De middag begint om 14.30 uur en duurt tot ongeveer 16.30 uur. 
Belangstellenden zijn van harte welkom. U hoeft zich niet van te voren op te geven.  
Voor meer informatie kunt u  contact opnemen met het secretariaat van de PCOB: Mevr . Fenna Gunneman.  
Tel: 070-5110674 

              Uitbreiding ‘Het Pluspunt’ 

Ongeveer een jaar geleden zijn we op dinsdag en  
donderdag gestart met dagbesteding voor thuiswonende 
ouderen die meer begeleiding nodig hebben in hun  
dagelijkse bezigheden.  Deze dagbesteding (ook wel  
dagopvang voor ouderen genoemd )is gestart in  
Ontmoetingspunt Sophieke op dinsdag en donderdag en 

heet: Het Pluspunt.   

Door de toegenomen vraag en dankzij een subsidie van de 
gemeente kunnen we vanaf april Het Pluspunt  uitbreiden 
naar 5 dagen per week. De dagbesteding is open van 
maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 16 uur. Elke dag 
kunnen 8 mensen terecht voor hun dagbesteding.  
Aangepast aan de individuele wensen en behoeften.  
Tussen de middag eet men met elkaar brood. Een warme  
maaltijd kan op verzoek ook gebruikt worden, tegen een  
geringe extra vergoeding. Voor vervoer van en naar de  
dagbesteding kan gezorgd worden. 

Voor meer informatie: dagverzorging@swz-zorg.nl of  
telefoonnummer 070 7579 662  bereikbaar op werkdagen 
van 9.00 – 17.00 uur.  

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die de beroepskrachten 
willen ondersteunen bij het bieden van de activiteiten.  

Meer informatie en aanmelding: Elly de Haan: 
e.dehaan@swz-zorg.nl 

Feestdagen in mei en juni 

5 mei Bevrijdingsdag 

25 mei Hemelvaartsdag 

5-6 juni Pinksteren  

 Yoga 60+ in Ontmoetingspunt Sophieke  

In mei  start  nieuwe cursus 

Je bent nooit te oud om met yoga te beginnen! In 

de traditie van yoga ziet men het ouder worden als 

groei. Een groei die naar binnen gericht is op zoek 

naar innerlijke verfijning en verdieping. Op deze 

zoektocht kan yoga helpen om lichaam en geest 

soepel en evenwichtig te houden. Als langer staan 

of zitten ongemak met zich meebrengt kan gebruik 

worden gemaakt van een stoel. Een leeftijdsgrens 

is er niet. Als mensen ouder worden gaat het fysie-

ke  

lichaam vaak meer beperkingen geven, een  

aangepaste vorm van yoga is dan op zijn plaats.  

Locatie: Ontmoetingspunt Sophieke,  

Van Zuylen van Nijeveltstraat 313, 2241 LJ  

Wassenaar. 

Cursusdata en tijd:  

Dinsdagochtend van 9.30 – 10.30 uur. 

Donderdagochtend van 9.30 – 10.30 

uur of  

Donderdagochtend van 10.45 – 11.45 uur (in deze 

les is het mogelijk om yoga op de stoel te doen). 

Voor meer informatie en tarieven:  
Vanessa Koerts 06 43557504 

Visserij dag 28 juni 

Woensdag 28 juni wordt het een waar visserijfeest in Ontmoetingspunt Sophieke.  
 
Om 10.00 uur komt  
klederdracht groep Katwijk een show  met uitleg over de verschillende Katwijkse kleder-
drachten geven.  
Tussen de middag kunt u dan genieten van  een lekkere maaltijd van ‘Fish and chips’ . 
 

Om 14.30 komt Zanggroep ‘op Hoop van Zegen’ optreden, zij brengen  (onder andere)  

zeemansliederen ten gehore. 

Sluiting Bibliotheek Ontmoetingspunt  
Willibrord. 
 

Elke woensdag ochtend zaten de dames klaar om 
met u een praatje te maken, om de geleende  
boeken bij te houden en te zorgen dat de bieb er 
netjes uit zag. Maar de laatste tijd werd het aantal 
bezoekers van de bibliotheek minder en besloten 
SWZ en de vrijwilligers van de bibliotheek er voor 
om de bibliotheek te sluiten. 
 
Op 7 maart namen Mevr. de Bloys van Treslong, 
Mevr. Smith, Mevr. van der Holst en Mevr. 
Timans onder het genot van een hapje en drankje 
en het delen van herinneringen, afscheid.  
Deze dames hebben zich jaren ingezet in de  
bibliotheek van  Willibrord.  
U kunt nog altijd boeken komen lenen in de bieb 
maar dit hoeft niet meer bijgehouden te worden. U 
mag de boeken zelf pakken en weer terug zetten 
als u ze uit heeft. Een zogenaamde: 
‘zwerfbibliotheek’  
 
Wij willen de vrijwilligers van de bibliotheek enorm 
bedanken voor alle inzet in de bibliotheek en  
binnen SWZ.  
Mevrouw Timans zult u nog wel eens tegenkomen 
want zij heeft aangegeven door te willen gaan als 
vrijwilligster maar dan met andere  
werkzaamheden. Tai Chi heeft een Zomerstop tot  oktober 

mailto:dagverzorging@swz-zorg.nl

