Nu ook met programma van Peppel, Oosthof en Plataan

Willibrord, Peppel, Oosthof en Plataan

Sophieke
ONTMOETINGSPUNT

Wassenaar

ONTMOETINGSPUNTEN
Activiteitenoverzicht
De Oosthof
Donker Curtiusstraat 69
Contactpersoon:
Jan van Noort, 0622939509
jvnnoort@wassenaar.nl

Elke maandag

9.30 -11.30 : tekenen/schilderen
(niet op Koningsdag)

13.30-16.30: kaarten/rummikub
(behalve 2e maandag)
Elke Dinsdag
10.00—12.00 uur Handwerken
Elke donderdag
10.30-11.15: gymnastiek
Bingo 14 – 16.00 uur
4 maart
1 april Paasbingo
Wij zijn blij dat wij per 1 februari een
nieuwe beheerder, Jan van Noort
mochten verwelkomen.

Maar t-April 2020

De Plataan

Ernst Casimirstraat 54.
Contactpersonen:

Bep Scharroo 0705119060
Marjolein Becker 0612154051

Elke woensdag
19.30 uur Kaarten en Rummikub
Elke dinsdag
14.00 uur Kaarten (31-en)

Maart
3
5
12
19

di 12.00 uur Plataanmaaltijd
don 10.00 uur Breien, borduren
don 10.00 uur Koffieochtend
don 19.30 uur Bingo

April
2 april vervalt breien handwerken
7 di 12.00 uur Plataanmaaltijd
9 don 10.00 uur Koffieochtend
16 don 19.30 uur Bingo

Plataanmaaltijd: aanmelden uiterlijk de zondag voor de maaltijd,
bij Bep Scharroo.

Ontmoetingspunt

Bellesteijn
Prof.Molenaarlaan 111
Contactpersoon:
Elly de Haan: 0627621373
e.dehaan@swz-zorg.nl

Elke dinsdag
14.00 uur. Soosmiddag
Elke laatste woensdag
10.00 –12.00 koffieochtend
Vanaf donderdag 5 maart
Start de workshop
3D kaarten maken 9.30—12.00
uur, kosten 5 euro incl. koffie

De Peppel
Hillenaarlaan18
Wij hebben een vacature voor
gastheer/vrouw/beheerder,
Interesse? Bel :
Dorien Nieuwzwaag, voorz.
SBSW :0641827670
Maandag t/m Vrijdag:
10.00-11.00 uur
Koffie/thee uurtje
Elke Maandag
14.00-16.30 uur:
tekenen/schilderen
Elke Dinsdag
19.30 –22.00 uur Klaverjas
en rummikub
Woensdag 1 x per 14 dagen
19.00-22.00 uur Cursus Engels
info: Laurens 't Hart 0653317615
Donderdag 1 x per 14 dagen
14.00-15.00 uur muziek
luisteren
15.00-16.00 uur sjoelen
19.00-22.00 uur Cursus Spaans
Info: Laurens ’t Hart
Maart
20 17.00 uur Hutspot middag
€ 7,50 incl. 1 drankje
Opgave: 0623882794 (Pet)
0652661750 (Kees)
0641819384 (Martha)
April
27 16.00 uur
pannenkoekenmiddag € 6,Inclusief drankje

Vervoer met de Bijbus is mogelijk. Heeft u rolstoel vervoer nodig? Dan kunt u contact opnemen met 0705123200 (keuzemenu 1 -algemeen en daarna keuze 3 overig).

--------------Van Zuylen van Nijeveltstraat 313-------------

Activiteitenoverzicht

Maar t-April 2020
Voor alle activiteiten geldt:

SWZ pashouders gratis,
anderen € 3,00 per keer
inclusief koffie /thee.
Tenzij anders aangegeven.

Elke maandag
10.30 uur: Koersbal
14.30 uur: Zin in Zingen!
14.30 uur: Handwerkcafé
Elke dinsdag
09.30 uur: Yoga (niet op 31 maart)
11.00 – 16.30 uur: Poffertjes
14.30 uur: Zittend dansen
Elke woensdag
10.30 uur Kegelspel
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
14.30 uur: Creatieve activiteiten
15.30 uur: Happy Hour! Drankjes tegen gereduceerd
tarief
19.00 uur: Weeksluiting
Elke zaterdag

10.30 uur : Tai Chi o.l.v. Bart de Haas (tot 13 april)
17.00 uur: Snackmiddag in het restaurant oneven week
17.00 uur : wisselend menu in het restaurant (even
week)
Zondag
14.00 uur. Zondagmiddagcafé (2e en 4e zondag)
14.30 uur Muziek Live (wisselend)

Maart
4
4
6
6
7
11
12
18
20
20
22
25
26
27

14.30 uur film
17.00 uur buurtdiner Voorjaar
10.30 uur eucharistie viering
14.00 uur filmclub
14.30 uur Muziek Live ensemble Ensuite
14.30 uur Bingo
10.30 Bezinnin:Lente-evenwicht
14.30 uur Jo’s boemerang
10.30 00 uur Pannenkoeken dag
met Kievitschool
14.00 uur filmclub
14.30 uur optreden Mimicri
14.00 uur KBO middag
10.00 uur koffieochtend Wassenaar doet
14.30 PCOB lezing

April
1
3
3
3
5
8
10
13
15
15
17
22

10.00 -15.00 uur voorjaarsmarkt
10.00 uur Marijke mode voorjaarscollectie
10.00 uur Eucharistie viering
14.00 uur filmclub
14.30 uur Muziek live Rumor di Mare
14.30 uur bingo
10.00 uur heiligavondmaal
12.00 uur 2e paasdag, paasbrunch
14.30 uur Bloemschikken lente
20.00 uur Optreden Wassenaars kamerkoor
14.00 uur filmclub
14.00 uur Optreden ‘Oranje’
Corine de groot Foundation
25 14.30 Appeltaart concert
29 14.30 uur gezellige middag
met Huub Wellner
30 10.30 uur Bezinning : Levenskunst

d’Orangerie
Het restaurant d’ Orangerie
Ontmoetingspunt Sophieke
is elke dag geopend van 9.30 tot 19.00 uur.

Vervoer met de Bijbus is mogelijk. Heeft u rolstoel vervoer nodig? Dan kunt u contact opnemen met 0705123200 (keuzemenu 1 -algemeen en daarna keuze 3 overig).

Wassenaar
ONTMOETINGSPUNT

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

Infor matief
Gezellige middag
‘Oranje boven’
Op woensdag 22 april kunt u
een hele middag genieten van
zang en een kleine loterij, met
Daan en Eric.
De middag heeft als thema
Oranje Boven en wordt u
aangeboden door de Vegro/
Corine de Groot Foundation.
Ontmoetingspunt Sophieke, aanvang 14.00 uur

Muziek live –in Sophieke
Zondag 7 maart En-suite
Ensemble Ensuite en famille zij zullen voor de 2e keer in het Ontmoetingspunt Sophieke voor u optreden. Een zeer gevarieerd
programma van klassiek tot jazz: Bach’s bekende Air,
Mozart trio en door Elvis Presley zo bekend geworden
Song: Can’t help falling in love en Gershwin: The man I
love. Annemarijne Verschuijl speelt cello, Maimoene
Verschuijl, piano en zang, Tan Verschuijl, dwarsfluit en
Maartje van Rheeden/ Verschuijl viool. Deze keer wordt
een bescheiden entreeprijs gevraagd van € 5,- SWZ-pas
houders kunnen kosteloos genieten van dit professionele
gezelschap. Aanvang: 14.30 uur

Zondag 5 april Rumor di Mare
Dit koor uit Leiden, vertolkt als geen ander de
sfeer van de traditionele shanty's en zeemansliederen, maar ook roeiliederen vanuit
de hele wereld. Onder professionele leiding
van dirigent Harm Huson, en met begeleiding
van diverse muzikanten, wordt met een
aanstekelijk enthousiasme een internationaal repertoire van
bekende en ook minder bekende liederen ten gehore gebracht.
Aanvang: 14.30 uur

20 maart
Nationale pannenkoeken dag !
Op 20 maart , komt een klas van de Kievitschool
pannenkoeken bakken in het restaurant van
Ontmoetingspunt Sophieke. Tijdens het bakken willen de
kinderen samen spelletjes doen met u.
Locatie: Ontmoetingspunt Sophieke Aanvang: 10.30 uur,
De pannenkoeken zijn om 12.00 uur klaar!

Infor matief

PCOB middag

De PCOB komt bijeen op 27 maart
om 14.30 uur in de Theaterzaal.
Mw. Ds. Corine Beeuwkes - van
Ede zal een lezing houden over haar nieuwe boek.
Titel: " Ik ben niks". Over geloven en zingeving.
Nieuwsgierig ? Kom luisteren.

Yoga

Elke dinsdag en donderdagochtend yoga
onder leiding van Vanessa Koerts.
Ook stoelyoga behoort tot de mogelijkheden.
Meer informatie: Vanessa Koerts, 0643557504,
www.vansi.eu
inloop koffieochtend 26 maart

Paasbrunch
Op 2e paasdag, maandag 13 april zal er van 12.00 tot
14.00 uur een Paasbrunch gehouden 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.

Woensdag 15 april om 14.30 uur kunt u een voorjaars
bloemstukje maken. U kunt zich hiervoor opgeven bij het
restaurant voor 14 april bij restaurant d'Orangerie in
Ontmoetingspunt Sophieke. De kosten bedragen 4,00 euro.

10 en 13 maart 2020 Bezoek Leidschenhage
Winkelcentrum Leidschenhage wordt weliswaar verbouwd, maar er zijn
heel veel winkels weer open en u kunt daar nog gezelliger koffie drinken,
lunchen en shoppen dan voorheen. Kosten uitstapje: 10,00 p.p (excl.
consumpties)
23 en 34 april opbouwdagen Bloemencorso Heeft u altijd al eens willen
zien hoe men de praalwagens voor het bloemencorso maakt? Ga dan met
ons mee! Tijdens de opbouwdagenzijn er gezellige kraampjes met Oud
Hollandse versnaperingen of een lekkerdrankje. Kosten 10,- per persoon
(excl. Drankjes) Entree 6,00

Mimicri Zingt
‘Goud van Oud’

Voor informa�e en/of aanmelding kunt u bellen met Ans Bekooij, op maandag,
dinsdag en woensdag tussen 18.00 en 19.00 uur (070-5113795) of mailen naar
jbekooij@casema.nl.

In gepaste kleding en vol enthousiasme maken we een
fraaie muzikale tournee door de tijd. Wij nemen u aan de
hand van bekende liedjes mee, dwars door de jaren 50,
60, 70 en 80 ..!!Liedjes en nieuwsfeiten die zo
kenmerkend waren voor die jaren hebben we
aaneengeregen tot een muzikale show vol
meezingnummers.
En wist u dat Theatergroep Mimicri Zingt! dit jaar 20 jaar
bestaat! Als u ons kent, weet u wat u kunt verwachten.
Maar ook als u ons nog niet eerder heeft gehoord, zult u
genieten van ons optreden.
Onze zangers zijn nog net zo enthousiast als in onze
beginjaren. Dus grijp uw kans om “Goud van Oud” te
gaan zien! Zondag 22 maart 14.30 uur

In de nacht van
zaterdag 28maart op
zondag 29 maart, gaat
de klok weer een uur
Woensdag 25 maart
KBO middag:

Bloemschikken in Voorjaarssfeer

WassenaarDoet is dé burenhulp
website voor alle Wassenaarders,
waar iedereen, jong en oud, een “Burenhulp”vraag of
aanbod op kan plaatsen. Elke maand organiseert
WassenaarDoet ergens in Wassenaar een koffieochtend
waar iedereen naartoe kan komen om gezellig met
buurtgenoten een kopje koffie/thee te drinken met wat
lekkers erbij. Op donderdagochtend 26 maart van 10.0012.00 uur zal de koffieochtend plaatsvinden in het
restaurant van het Sophieke huis. Aanmelden is niet
nodig, de koffie met wat lekkers staat gewoon klaar! Komt
u ook gezellig?

“Herinnert u zich deze nog?”

Zomertijd

UIT bureau Wassenaar

Gouwe Ouwe Op Volle Toeren
Deze showgroep playbacken hits van
weleer en vertolken naast hits van
André Rieu onder meer de Zangeres
Zonder Naam, de Toppers, Willeke
Alberti, Dorus, Sugar Lee Hopper,
Heino en Frans Bauer.
De groep bestaat uit enthousiaste
senioren van tussen de 60 – 91 jaar.
De focus ligt op de uitvoering waar alle
ouderen aan mee kunnen doen.
Aanvang 14.00 uur
Op Woensdag 22 april is er geen KBO
middag in Ontmoetingspunt Sophieke
vanwege de jaarvergadering in het van
Heeckerenhuis.

Gezellige voorjaarsmarkt
Ontmoetingspunt Sophieke
Woensdag 1 april 10.00 – 15.00 uur
Op woensdag 1 april 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 elke maandag tot
16.00 uur. Wij nemen alleen schone bruikbare spullen aan. Geen
meubels of grote elektrische apparaten. Graag vooraf melden bij het restaurant.
Omdat u nu weer wat ruimte heeft, is het vast de moeite waard om even langs de kramen te lopen.
Wellicht is 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 komt geheel ten goede aan de activiteiten binnen het Ontmoetingspunt.

