
 Activiteitenoverzicht         Juni en Juli 2016  

Juni: 

1 juni 14.30 uur: Film. 

5 juni 14.30 uur: Optreden live  
muziek met o.a Lenie Ridderhof 

7 juni 19.30 uur: Mimicri (vrij entree) 

8 juni 14.30 uur:  Bingo  

11 juni 17.00 uur: Snackmiddag 

12 juni 14.00 uur: Zondagmiddagcafé 

14 juni 10.00– 13.30 Fashion Nathalie 

15 juni 14.30 uur: Spel Boemerang 

16 juni 14.00 uur: Workshop € 5,00 

22 juni 14.30 uur: Beeldquiz 

25 juni 17.00 uur: Snackmiddag 

26 juni 14.00 uur: Zondagmiddagcafé 

29 juni 14.30 uur: Presentatie;  

wandelen met Franciscus. 

 

Juli: 
 

6 juli 14.30 uur: Film  

9 juli 17.00 uur: Snackmiddag  

10 juli 14.00 uur: Zondagmiddagcafé  

13 juli 14.30 uur: Bingo  

20 juli 14.30 uur: Bloemschikken  

€ 3,50  

21 juli 14.00 uur: Workshop € 5,00 

23 juli 17.00 uur: Snackmiddag  

24 juli 14.00 uur: Zondagmiddagcafé 

26 juli 12.00 uur: Buurtdiner 

27 juli 14.30 uur Zomermiddag met 
loterij en optreden van ‘wel oud maar 
toch gezellig’ 

  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         Juni en Juli 2016 

Juni: 

3 juni 14.30 uur: Bingo 

2 juni  13.45 uur : Musical liedjes van de 
Nutsschool. 

9 juni 14.30 uur: Zang onder  
onder begeleiding van Ineke Spruijt op 
de piano 

13 juni 19.30 uur: Mimicri (vrij entree) 

15 juni 14.30 uur: Kattuks Volk 

16 juni 10.00 uur: Workshop vis bakken 

16 juni 14.30 uur: Film 

23 juni 14.30 uur: Jonge dieren Quiz 

25 juni 15.00 uur: Excelsior 

 

Juli: 

6 juli 14.30 uur: Bingo 

7 juli 12.00 uur: Picknicken in de tuin 

(21 juli 14.30 uur: Zang onder  

begeleiding van Ineke Spruijt op de  

piano 

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 (€ 58,50 voor 9 lessen) * 

10.30 uur: Yoga op de stoel (€ 58,50 voor 9 lessen) * 

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  

Elke oneven week zaterdag  

(11 en 25 juni, 9 en 23 juli) 

17.00 uur: Snackmiddag in het restaurant 

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  

(11 en 25 juni, 9 en 23 juli) 

17.00 uur: Snackmiddag 

 

 

  

Uitgelicht: Picknick 7 juli 

Op donderdag 7 juli hopen we op 

mooi weer, dan gaan we namelijk 

picknicken in de grote tuin van Ont-

moetingspunt Willibrord. Mocht het 

geen mooi weer zijn om buiten te 

zitten, dan verhuizen we naar het res-

taurant. Opgeven  bij de receptie voor 

27 juni Deelname € 8,00   



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

Informatief Informatief 

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

Wijziging Bingo in  
Ontmoetingspunt Willibrord. 
Vanaf heden zal de Bingo in Willibrord weer 
plaatsvinden op de 1e woensdag van de maand.  
Na een aantal maanden op proef op de  
donderdag zijn we tot de conclusie gekomen 
dat er een groep trouwe bezoekers van de  
Bingo niet konden komen door andere  
bezigheden en er ook een aantal trouwe  
vrijwilligers niet konden komen helpen op deze 
donderdag.  
Dus vanaf 1 juni a.s. bent u van harte welkom 
om op de 1e woensdag van de maand te komen 
bingoën in Willibrord! Wij hopen u allemaal 
weer te zien bij de Bingo.  

Musical Nutsschool 
Het is weer bijna zomervakantie voor de scholieren. De kinderen van groep 8 van de Nutsschool hebben 
flink geoefend op hun eind musical. Op donderdag 2 juni  komen zij ons de liedjes uit de eindmusical 
presenteren. Om 13.45 bent u van harte welkom om te komen kijken en luisteren in Ontmoetingspunt 
Willibrord.  

Optreden Shantykoor Kattuks volk 
Op woensdag 15 juni kunt u komen luisteren 
naar, Kattuks Volk. Een gezelligheidskoor uit 
Katwijk met een uitgebreid Shanty repertoire.  
Dit optreden word u aangeboden door 
Fonds1818 en zal beginnen om 14.30 in  
Ontmoetingspunt Willibrord. 

Klassiek uurtje op  zondagmiddag 5 juni  
Aanvang 14.30 uur tot 16.00 uur. 
Op 5 juni  kunt u weer luisteren naar een klassiek concert.  
Wij ; Anki, Cathlien, Lia en Lenie musiceren graag en dat willen 
we met u delen. 
Op deze zomerse middag brengen we u vrolijke muziek, gespeeld 
op viool, cello, en piano. 
Wij hebben er zin in. 
Komt u naar ons luisteren? U bent van harte welkom. 
Zondagmiddag 5 juni in Ontmoetingspunt Sophieke 

 

Nieuwe cursus yoga van start 
Buiten de gewone hatha yoga lessen 
voor volwassenen vanaf 60 jaar 
en ouder  bieden we ook stoelyoga 
lessen aan. Hatha yoga blijft de basis. 
Het zijn de houdingen die aangepast 
worden aan de leeftijdsfase en  
beweeglijkheid van de deelnemers. 
Tijdens de yogalessen leer je zelf je 
eigen mogelijkheden op te zoeken 
en te bewaken. 
 
Yoga op de stoel 
Yoga op de stoel bestaat zoals alle vormen van yoga uit  
bewegingsoefeningen (asana’s), ademoefeningen (bewust  
ademen en pranayama oefeningen) en meditatie of  
ontspanningsoefeningen. 
We passen de oefeningen aan wanneer nodig door de houding 
te vertragen en te vereenvoudigen, zodat iedereen mee kan 
doen. Stoelyoga is geschikt voor mensen die niet lang kunnen 
staan, een chronische aandoening hebben, herstellende zijn 
van ziekte, (tijdelijk) een beperking hebben. Deze les biedt 
ruimte om te ontdekken waar je mogelijkheden zitten en kijken 
we verder dan de beperkingen. Hierbij gaan we uit van de  
mogelijkheden die het lichaam biedt en je leert met behulp van 
de aanwijzingen om je fysieke en mentale grenzen te  
(h) erkennen en verkennen! 
Docente: 

De lessen worden gegeven door Yoga docente Vanessa Koerts van 

Vansi Yoga (www.vansi.eu) kosten cursus € 58,50 

 

Aanmelden: Wilt u deelnemen; dan kunt u zich, per e-mail of  

telefonisch opgeven. e.dehaan@swz-zorg.nl tel. 0705123200 

Mimicri Zingt!  

“Toen was geluk heel gewoon”. 

Op dinsdagavond 7 juni (Ontmoetingspunt Sophieke) 
en maandagavond 13 juni (Ontmoetingspunt  
Willibrord) brengt Mimicri Zingt! weer een vrolijk en 
heel herkenbaar programma. 

Het onderwerp is deze keer verhuizing. 

Twee verhuizers en zeven zussen laten van alles door 
hun handen gaan en daaruit komen allerlei liedjes 
voort. Een paar liedjes geven wij  vast prijs: Visite, 
Costa del Sol, Twee Motten, Formidable, etc. 

Totaal worden er 18 liedjes ten gehore gebracht.  
Deze gezellige avond wordt u aangeboden door  
theatergezelschap Mimicri.  

 

Tentoonstelling Blueburt 

In het Sophieke Ontmoetingspunt is in de 
maand juni een expositie te zien van de  
Wassenaarse kunstenaar Bert Hassing. Hassing 
die onder het pseudoniem Blueburt werkt, liet 
in de maand mei een zevental figuratieve  
schilderijen zien en een drietal houten beeldjes. 
het is de bedoeling dat in juni een aantal  
abstracte schilderijen de plaats gaan innemen 
van even zoveel figuratieve werken. Er is een 
reden waarom Hassing een alias heeft  
aangenomen. ‘‘De bedoeling was om een  
webshop te beginnen onder de naam 
www.Blueburtartshop, maar door  
omstandigheden is het er nooit van gekomen. 
De naam Blueburt is evenwel gebleven.” aldus 
Hassing. 

Jeu de Boulesbaan   weer open! 

De jeu de boulesbaan is weer geheel opgeknapt 
en klaar voor gebruik. Wilt u gebruik maken van 
de baan , bijvoorbeeld met familie of vrienden 
dan kunt u bij  het restaurant jeu de boules  
ballen huren. 

http://www.vansi.eu
mailto:e.dehaan@swz-zorg.nl
http://www.Blueburtartshop

