
Activiteitenoverzicht           November-December 2018  

November 
2    Vrij..  10.00 uur  Eucharistie-viering 
5    Ma.   16.00 uur  Herdenkingsdienst 
7    Wo.   10.00 uur  Beter Horen 
7    Wo.   14.30 uur  Film 
7    Wo.   17.00 uur  Buurtdiner 
8    Do.     10.30 uur Bezinning 
9    Vrij.   10.00 uur  Heilig Avondmaal 
9    Vrij.   14.30 uur  Sophieke-middag* 
14  Wo.   14.30 uur  Bingo 
18  Zo.   14.30 uur  Live Klassiek 
21  Wo.  10.00 uur  TAP Schoenenverkoop 
21  Wo.  14.30 uur  Boemerang 
27  Di.     10.45 uur  Bonifatiusschool zingt* 
 

December  
 5   Wo.  14.30 uur  Sint Viering 
 5   Wo.  17.00 uur  Buurtdiner 
 7   Vrij.  10.00 uur  Eucharistieviering 
12  Wo.  14.30 uur  Bingo 
13   Do.  10.30 uur  Bezinning* 
14  Vrij.  14.30 uur  Film 
15  Za.   14.30 uur  Popkoor Bloom* 
16  Zo.   14.30 uur  Live Klassiek 
19  Wo.  14.30 uur  Kerststukjes maken* 
20  Do.   10.15 uur  Herenwegschool  zingt* 
25  Di.    11.00 uur  Kerstviering  
26  Woe  12.30 uur  Kerstmaaltijd 
26  Woe  14.00 uur Kerst middag    *               
28  Vrij.   14.30 uur  Film 
31  Ma.    14.30 uur  Terugblik 2018 met  
foto’s en Champagne 
 * 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     November– December 2018 

 

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: Naai– en taal- les 
14.30 uur: Zittend dansen  
 
Elke woensdag 

10.30 uur Boemerangspel 

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  

Elke zaterdag 

10.30 uur : Tai Chi  olv Bart de Haas 

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) 

 

 Het restaurant 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 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.  

Elke woensdag 

19.30 uur Klaverjassen en 
Rummikub  

Elke dinsdag 

14.00 uur Kaarten (31-en) 
 

Elke maandag 
9.30 -11.30 : tekenen/schilderen 

13.30-16.30: kaarten/rummikub 
Elke Dinsdag 
10.00—12.00 uur Handwerken 
Elke donderdag  
10.30-11.15: gymnastiek  
(niet de 2e donderdag van de maand) 

Tweede donderdag 
13.30 –16.30 uur  Bingo 
Een keer per maand: Wisselende 
activiteit 

 

 

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 

Klaverjassen en rummikub 

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 
Tel.0653317615 

1x per  maand  

high tea of andere maaltijd 

Ontmoetingspunt 

Willibrord Poortlaan 20 

     Nu ook met programma van Peppel, Oosthof en Plataan                         Willibrord, Peppel, Oosthof en Plataan 

Ontmoetingspunt 

De Plataan 

Ernst Casimirstraat 54. 

Contactpersonen: 
Bep Scharroo  0705119060 
Marjolein Becker 0612154051  

 

 

 

 

 

 

 

 

November 

1 Nov.   10.00 uur Breien /borduren 
6 Nov.   12.00 uur Plataandiner 
8 Nov.   10.00 uur koffie/thee/koek 
15 Nov. 19.30 uur Bingo 
30 Nov.  08.30 uur Wandeling door  
de wijk 
 

December 
4   Dec.12.00 uur Plataandiner 
6   Dec.10.00 uur breien/ borduren 
13 Dec.19.00 uur kerststukjes maken 
17 Dec.18.00 uur Kerstdiner 
20 Dec 19.30 uur Kerstbingo 
28 Dec.08.30 uur Wandeling door 
de wijk 
 

Ontmoetingspunt  
De Oosthof 
Donker Curtiusstraat 69 

 

 

 
 Contactpersoon:  
  Els Versteeg  0705113103 

 
Bij bezoek aan 
activiteiten :  
aanbellen via 
bel tableau 

Ontmoetingspunt  

De Peppel 
Hillenaarlaan 18 

Contactpersonen:  

Tineke en Frans Ginter  

0654615503 

November 
2 vrijdag Bezinning 10.30 uur 
7 woensdag 14.30 uur Bingo 
December  
5   woensdag 14.30 uur Bingo 
7   vrijdag Bezinning 10.30 uur 
24 maandag 19 uur Kerstviering 

Wij wensen u  

Prettige feestdagen 

en een  

actief  2019! 



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

Informatief Informatief 

 Wassenaar  
ONTMOETINGSPUNT 
 

 

Yoga  
Elke dinsdag en donderdagochtend yoga on-
der leiding van Vanessa Koerts.  
Ook  stoelyoga behoort tot de mogelijkheden. 
Meer informatie: Vanessa Koerts, 0643557504, 
www.vansi.eu 

                        

 

Tai Chi lessen beginnen weer-
Vanaf 3 november start Bart de Haas 
weer met Tai Chi lessen Tai Chi is veel 
meer dan alleen gezond bewegen. Tai 
Chi is ook meditatief bewegen, en daar-
naast ook een innerlijke, zachte krijgs-
kunst. Tai Chi is een leven lang leren, lichamelijk en 
geestelijk. Speciale aandacht wordt gegeven aan balans, 
lenigheid en aan kracht ontwikkelen. Met het ouder wor-
den verliezen we deze eigenschappen beetje bij beetje. 
En dit terwijl het juist bijzonder belangrijk is om balans, 
lenigheid en kracht te behouden. Iedereen probeert zo 
lang mogelijk zelfstandig te wonen. Een valpartij kan dan 
nare gevolgen hebben.  

Samengevat leert u:  

Ontwikkeling van balans, lenigheid en kracht., Correcte 

ademhaling, Verbetering van eventuele klachten en wel-

ke oefeningen daarvoor het meest geschikt zijn., Meer 

energie, innerlijke rust, gezonde levenshouding 

Kleding :Gemakkelijke (sport) kleding of Tai Chi kleding, 

lichte (sport/Tai Chi) schoenen. Mag ook op blote voeten 

of met sokken.  Datum en tijd :Vanaf zaterdag 3 novem-

ber, 11.00 tot 12.00 uur  

Locatie : Ontmoetingspunt Sophieke 

Prijs : Per les  € 7,50. Er kan per les betaald worden, dus 

geen maandelijkse contributie. Komt u niet, dan betaalt u 

niet. Opgeven :telefoon 070-511 1167 of 06-55 777 244,  

e-mail: bart@bartdehaas,com  

Zingende Scholen 
 

Leerlingen van maar liefst 
twee scholen brengen 
liedjes ten gehore in het 
Ontmoetingspunt Sophie-
ke. 
Op dinsdag 27 november om 11.00 uur zullen, uit volle 
borst, Sinterklaasliedjes gezongen worden door kinderen 
van groep 2 van de Bonifatiusschool.  
De engeltjes uit groep 4 van de Herenwegschool, nemen 
de kerstliedjes voor hun rekening op donderdag 20 de-
cember om 10.30 uur.  

Op zaterdagmiddag 15 december zal het Popkoor 

Bloom hun gevarieerde Engels- en Nederlandstalig re-

pertoire laten klinken in het Ontmoetingspunt Sophieke. 

Van mooie rustige liedjes waar de 4-stemmigheid goed 

te horen is naar swingende, spetterende nummers 

waarbij stilzitten niet meer mogelijk is. Het koor is af-

komstig uit de Bollenstreek - de naam ‘Bloom’ voor 

bloeitijd of bloementijd - en staat dan ook garant voor 

een kleurrijke muzikale middag.  

Komt dat Zien en vooral Horen! 

Kerstvieringen. 

De kerstviering in 

Ontmoetingspunt  

Willibrord is op kerst-

avond  24 december, 

om 19.00 uur in de stilteruimte. In 

Ontmoetingspunt  Sophieke op kerst-

morgen, eerste kerstdag om 11.00 

uur in de theaterzaal.  

Het zijn eenvoudige vieringen die 

hooguit een uur duren met daarna 

een gezellig samenzijn. In de dienst 

zullen vertrouwde liederen worden 

gezongen, vertrouwde en nieuwe me-

lodieën klinken en vooral zullen we 

proberen er een sfeervol samenzijn 

van te maken.  

De diensten zullen 

worden geleid door de 

geestelijk verzorger 

Hannelore Middel. 

Kerst-Inn 26 december 2018 

SWZ organiseert op tweede kerstdag voor de eerste keer in Ont-
moetingspunt Sophieke een gezellige kerst-in-loop voor alle ou-
deren in Wassenaar. Dé gelegenheid om  elkaar te ontmoeten en  
iets te doen op deze feestdag! 

                                 Programma: 

12.30 uur:   Aanvang Kerstmaaltijd  

14.00 uur:   gevarieerd middagprogramma met onder andere : 

                            muziek, spel, quiz, en glühwein  (zie aankondiging eind november) 

16.00 uur:   Afsluiting  

Aanmelden: Vóór 14 december 2018 kunt U inschrijven voor het diner tegen betaling van  € 19,50 

bij het restaurant in Ontmoetingspunt Sophieke. U kunt het bedrag ook overmaken op bankrekening 

NL62ABNA0256263841 t.n.v. SWZ, o.v.v. Maaltijd Kerstinloop. U ontvangt rond 16 december het be-

talingsbewijs. Op de betaling  het adres vermelden waar u het betaalbewijs wilt  ontvangen.  

U kunt ook alleen deelnemen aan het middagprogramma; binnenkort  volgt meer  informatie 

hierover. 

Kerststukjes maken 

Op woensdagmiddag 19 december 

kunt u weer een kerststukje maken  in 

het restaurant van Ontmoetingspunt 

Sophieke. Wij zorgen voor de benodigde materia-

len als u zorgt voor tijdige aanmelding bij het res-

taurant. Kosten: € 4,00 

Nieuwjaarsconcert  
door Salonorkest Serenade 2 januari 

Het nieuwe jaar zal ingeluid worden door  Salonorkest Serena-

de . Dit orkest is  2006 ontstaan uit het kamerorkest Sinfonietta 

Voorschoten. Tegenwoordig spelen ook anderen mee, zoals 

leden van een blaaskwintet, (oud-)leden van het Van Wasse-

naer Orkest en het Delfts Symfonie Orkest. De leden komen 

uit Voorschoten, Wassenaar, Oegstgeest, Leiden en Leider-

dorp. Het concert is een voorproefjes van hun nieuwe pro-

gramma dat in februari gelanceerd zal worden. Maar zal zeker 

ook de Weense sferen van het nieuwjaarsconcert in Wenen uitade-

men. Uiteraard zullen we ook proosten op het nieuwe jaar! 

Woensdag 2  januari : 14.30 uur Theaterzaal Sophieke Toegang: vrij 

Tijd voor bezinning 

In de bezinning in november mijmeren we over het don-
ker buiten en hoe we het van binnen licht kunnen ma-
ken. We doen dit met lichte muziek en het verhaal van 
Maarten, die zijn mantel deelde met een arme bede-
laar. Uw eigen inbreng wordt ook gewaardeerd! 

In december bezinnen we ons op alles in het leven wat 
verandert en wat daar (niet) goed aan is. Ook met mu-
ziek, een verhaal en uw inbreng.  

Oudejaarsviering: Wilt u alle ‘highlights’ van het afgelo-
pen jaar nog even terugzien?  Dat kan op  maandag 31 
december tijdens  een feestelijke bijeenkomst met olie-
bollen en champagne! Ontmoetingspunt Sophieke aan-
vang 14.30 uur. 
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