
 Activiteitenoverzicht         Augustus en september  

Augustus: 

5 augustus 10.00 uur: Eucharistieviering 
10 augustus 17.00 uur: Lasagne maaltijd 
10 augustus 18.00 uur: Uitreiken oliebollen 
door Oranjevereniging 
11 augustus 14.00 uur: Klaverjas en  
andere spellen met Oranjevereniging  
Wassenaar  
17 augustus 14.30 uur:  Bingo 
24 augustus 10.00 uur : Zomerfeest,  
Katwijkse klederdrachtshow 
24 augustus 14.30 uur: Muzikaal optreden  
25 augustus  14.00 uur: Workshop Jam 
maken 
25 augustus 17.00 uur: Buurtdiner 

31 augustus  14.30 uur: Boemerang spel 

 

September 

6 7 & 8 september: Rolstoeldriedaagse 
14 september  14.30 uur: Bingo 
17 september 14.30 uur: Optreden  
accordeonvereniging DVS 
18 september 14.30 uur:  
Middag over vrede 
21 september  14.30 uur: Optreden  
kinderkoor de Vrolijke noot 
28 september 14.30 uur: Optreden 
 ‘de Gatezangers’ 
30 september 14.30 uur: Gezellige middag 
met PCOB  

  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         Augustus en september 

Augustus: 

2 augustus 14.30 uur :  Film, Rail Away 
Duitsland 
3 augustus 14.30 uur: Bingo 
9 augustus 14.30 uur: Film, Andre Rieu 
11 augustus 14.30 uur: Zang onder  
begeleiding van Ineke Spruijt op de  
piano  
16 augustus  14.30 uur: Film, Natuur 
documentaire 
18 augustus 14.30 uur:  Quiz 
23 augustus 14.30 uur:  Film, het  
zonnetje in huis 
25 augustus 10.00 uur: Culinaire  
workshop Jam maken  
30 augustus 14.30 uur: Film, Holland 
op zijn mooist, Marken 
 
September 
 
6-7 & 8 september: Rolstoeldriedaagse 
13 september 14.30 uur:  Film, Achter 
de horizon 
14 september  14.30 uur: Bingo 
15 september 14.30 uur:  Zang onder 
begeleiding van Ineke Spruijt op de  
Piano 
19 september 13.30 uur: KBO  
middag met muziek van ‘La Donna  
Mobile’ 
20 september 14.30 uur: Film, muziek 
22 september 10.00 uur:  Culinaire 
workshop in herfst sfeer 
22 september 14.30 uur: Quiz 
27 september  14.30 uur: Film, toen 
was geluk heel gewoon 

Elke maandag 

10.30 uur: Koersbal   

14.30 uur: Zin in Zingen!  

14.30 uur: Handwerkcafé 

 

Elke dinsdag 

10.00 uur: Tekenen/schilderen  

10.30 uur: Klassiek/verhalen uurtje 

11.00 – 16.30 uur: Poffertjes  

14.30 uur: Zittend dansen  

 

Elke woensdag 

10.30 uur: Bewegen op muziek  

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 

* voor meer informatie zie binnenkant blad 

Elke vrijdag 

10.30 uur: Koersbal  

14.30 uur:  Creatieve activiteiten 

15.30 uur: Happy Hour! Drankjes tegen gereduceerd tarief  

19.00 uur: Weeksluiting (zie binnenkant artikel) 

Elke oneven week zaterdag  17.00 uur: Snackmiddag in het restaurant 

(6 en 20 augustus, 3 en 17 september) 

Zondagmiddag café; Elke 2e en 4e zondag van de maand 14.00 uur.  

14 en 28 augustus en 11 en 25 september. 

 

Voor alle activiteiten geldt: 

SWZ pashouders gratis,  

anderen € 3,00 per keer  

inclusief koffie /thee.  

Tenzij anders aangegeven. 

 

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  

(6 en 20 augustus, 3 en 17 september) 

17.00 uur: Snackmiddag 

 

 

  

Yoga Cursusdata en tijd: 
De cursus data zijn: 30 augustus, 6, 13, 20 en 27 september, 4, 11, en 25  
oktober.  
Dinsdagochtend van 9.30 – 10.30 uur. (meer info zie binnenkant blad) 



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

Informatief Informatief 

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

Yoga voor 60+ 
De hatha yoga lessen zijn bedoeld voor mensen vanaf 60 jaar en 
ouder en gericht om de souplesse van lichaam en geest te  
vergroten.  

Yoga geeft kracht, rust en wijsheid aan ons lichaam en laat 
alles weer stromen. 

Een prachtige ondersteuning naar een gezond oud worden, 
het is nooit te laat om aandacht te geven aan uzelf. 

Docente: 

De lessen worden gegeven door Yoga docente Vanessa Koerts 

van Vansi . Cursus yoga = 104,- voor 16 lessen. 

Opgave en informatie: info@Vansi.eu 0643557504 

Weeksluiting   

Elke vrijdagavond wordt in het de theaterzaal een 
weeksluiting gehouden. We luisteren naar kleine 
stukjes uit de bijbel, we zingen liederen uit een  
liedbundel , die samengesteld is door de bezoekers 
van de weeksluitingen en luisteren naar de uitleg van 
een van de voorgangers. Er wordt als begeleiding op 
de piano of het orgel gespeeld en na de korte  
bijeenkomst drinken we in het restaurant een kopje 
koffie of iets dergelijks. Gastvrouwen heten u van 
harte welkom en halen u zo nodig op. Een groep 
voorgangers, muzikale begeleiders en gastvrouwen 
werken belangeloos mee. We beginnen om 19.00 
uur en hopen u , die dit leest, te ontmoeten.  
Informatie 0705143871 Jeanette van Delft. 

Culinaire Workshop Jam maken 
Donderdag ochtend 25 augustus om 10.00 komt onze kok 
Marcel u uitleg geven en laten zien hoe Jam gemaakt word. 
Op dezelfde dag om 14.30 uur is de workshop in Ontmoe-
tingspunt Sophieke Voor € 5.00 kunt u uw eigen potje  
aardbeien jam komen maken en mee naar huis nemen.   

Kermis Oliebollen en Oranje. 

Op 10 augustus begint de kermis weer in  
Wassenaar. De Oranjevereniging Wassenaar wil 
alle ouderen mee laten genieten van de kermis. 
Aansluitend aan de Lasagne maaltijd (€ 6,-) in het 
Sophieke, komt de Oliebollenbakker van de  
kermis, zoals elk jaar een oliebol uitdelen. Ook de 
bewoners van SWZ Willibrord worden niet  
vergeten zij krijgen een oliebol op donderdag 11 
augustus. 

Op donderdagmiddag 11 augustus organiseert de 
Oranjevereniging samen met het  
Ontmoetingspunt een gezellige spelmiddag.  
Prijzen zijn er in de categorieën bridgen,  
klaverjassen, rummikub en sjoelen.  
Aanvang: 14.00 uur. 
De prijzen worden beschikbaar gesteld door de  
Oranjevereniging. 

Informatie UIT-BUREAU WASSENAAR: 
 

Rolstoeldriedaagse 6 tot en met 8 september 15.00 -17.00 uur 

Voor de 5e keer organiseert UIT-Bureau Wassenaar de rolstoel driedaagse.  

De rolstoel driedaagse is voor alle ouderen in Wassenaar, die het leuk vinden om mee te doen. Maar 
ook jongeren die slecht ter been of rolstoelafhankelijk zijn kunnen meedoen. Met of zonder rolstoel. We 
lopen ongeveer 2 a 3 kilometer per dag. Er is een kortere route voor mensen met een rollator. Kunt u 
niet zo ver lopen en wilt u mee doen? Wij zorgen dat er voldoende rolstoelen aanwezig zijn. Daarnaast 
vragen we heel veel vrijwilligers om mee te helpen, zodat iedereen een begeleider heeft voor deze  
dagen. 
De routes worden tussen 15.00 en 17.00 uur gelopen. Warming-up vanaf 14.30 uur op beide locaties 
Startpunten: SWZ Sophieke v Zuylen van Nijeveltstraat 313 en SWZ Willibrord Poortlaan 20 
 
Deelnemen: U kunt zich opgeven via www.uitbureauwassenaar.nl of de recepties van SWZ kosten  
€ 5,00 incl. medaille. Voor dit evenement hebben we veel vrijwilligers nodig. We hebben vooral vrijwil-
ligers nodig die samen met iemand  de route wil lopen, waarbij u de rolstoel van iemand duwt. De  
vrijwilligers die 3 dagen meelopen hoeven niet te betalen bvoor deelname aan de barbecue. Voor  
anderen kost de BBQ €12,50 incl. twee consumptiebonnen.  

 

Vaarvakantie 27 november t/m 2 december 
Vindt u het leuk om een week door het mooie Duitsland te va-

ren en tevens de kerstmarkten  van Wesel,  

Düsseldorf en Keulen te bezoeken? Dit kan alleen of samen 

met uw partner, familielid, kennis etc.  

Zondag wordt u in Wassenaar met de bus opgehaald en naar Arnhem gebracht waar u tussen  

14.30 — 15.00 uur aankomt. Daar ligt de PWA op u te wachten. In de plaatsen Wesel, Düsseldorf en 

Keulen bestaat de mogelijkheid om de kerstmarkten te bezoeken. Elke avond is er aan boord een leuk 

programma, zoals een spel, speciaal diner en koor. 

 
Meer informatie:  
info@uitbureauwassenaar.nl of via 0705123200 vragen naar Ingrid Brugman of Elly de Haan 
 

Middag  over Vrede   

"Vrede" zei het kind 

"Vrede" zei de generaal 

maar het klonk anders  

( Jan Bontje 2002) 

Een gevarieerde middag met muziek, samen vrolijke liederen  

zingen en leuke verhalen. 

We kijken naar de vrede op een luchtige, maar ook serieuze  

manier. Zondagmiddag 18 september, 14.30 uur 

Meer informatie Hannelore Middel 0705123200 

Nieuw:  Het Pluspunt   

Dagopvang binnen het Ontmoetingspunt. Dat is thuis  

wonen met dagbesteding op maat 

Woont u thuis en heeft u behoefte aan mensen  

ontmoeten, ondersteuning, structuur en/of gezellig samenzijn? 

Dan kan Het Pluspunt - dagbesteding in een professionele  

omgeving - een passende oplossing zijn. U kunt bij ons terecht 

met zowel  geheugenproblemen als met fysieke beperkingen.  

Het Pluspunt is iedere week geopend op dinsdag en donderdag 

van 09.30 uur tot 16.30 uur.  

 U kunt bij Het Pluspunt terecht wanneer u: 

 een WMO-indicatie met begeleiding hebt van de gemeente.  

 een persoonsgebonden budget hebt. 

 op particuliere basis wilt deelnemen - bijvoorbeeld om de 

mantelzorger te ontlasten  

Nieuwsgierig geworden? U kunt -op afspraak- op dinsdag altijd 

langskomen om te kijken of dagbesteding iets voor u is.  

Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij Elly de Haan,  

bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 09.00 uur 

tot 16.00 uur, telefoonnummer 070-5121378. 

mailto:info@Vansi.eu
http://www.uitbureauwassenaar.nl

