
september  
2 september 10 —15 uur:  boeken en  
puzzelbeurs  
5, 6 en 7 september rolstoel3daagse (zie 
info) 
9 september 14.30 uur  
optreden DVS accordeonvereniging   
13 september 14.30 uur Bingo  
14 september 10.30 uur Bezinning  
20 september 14.30 uur Herfst wijnmiddag  
27 september Film 14.30 uur de Jantjes  
28 september 17.00 uur Buurtdiner  
29 september 13.30 uur  bijeenkomst PCOB  
 
oktober    

4 oktober  14.30 uur Film  Belle en het 
beest. ( niet de teken�lm)  
7 oktober 14.30 uur optreden  Schippertjes 
koor  
11 oktober 14.30 uur Bingo  
12 oktober 10.30 uur Bezinning  
18 oktober  14.30 uur Boemerang (kegelspel)  
25 oktober 14.30 uur Bloemschikworkshop 
(entree 4,00)  
26 oktober 17.00 uur Buurtdiner  

Voor alle activiteiten geldt:  

SWZ pashouders gratis,  
anderen € 3,00 per keer  

inclusief ko�e /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 32 00 (tussen 9 -17 uur,  2 keer keuzemenu 1)  

Vervoer met de Bijbus is mogelijk. Heeft u rolstoel vervoer nodig? Dan  kunt u contact opnemen met de 
cliënten-administratie 070 512 32 00 (tussen 9 -17 uur,  2 keer keuzemenu 1)  

September  

13 september 14.30 uur: Bingo  

28 september 14.30 uur: Zangmiddag  

o.l.v. Ineke Spruyt     

   

 
Oktober  

4  oktober 14.30  uur: Bingo  

26 oktober 14.30 uur:  Zangmiddag  

o.l.v. Ineke Spruyt     
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 Activiteitenoverzicht       September —oktober 2017  

Elke maandag  

10.30 uur: Koersbal   
14.30 uur: Zin in Zingen!  
14.30 uur: Handwerkcafé  

 
Elke dinsdag  

  9.30 uur: Yoga ( kosten en overige info Vanessa Koerts 0643557504)  
10.15 uur: Tekenen  
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)  

 

Elke donderdag  

  9.30 uur: Yoga  ( info Vanessa Koerts  0643557504)  
10.30 uur: Yoga op de stoel  
14.00 uur: Bridge 60 + drie rondes  
14.00 uur: Soos  

 

Elke vrijdag  

10.30 uur: Koersbal  
14.30 uur: Creatieve activiteiten  
19.00 uur: Weeksluiting  

 

Zaterdag  

Elke oneven week   17.00 uur: Snackmiddag (€ 5,00)  
Elke even week 17.00 uur: Herfst maaltijd  (€ 5,00)  

 
Zondag  
Zondagmiddag café;  Elke 2e en 4e zondag van de  
maand 14.00 uur.  (toegang is gratis)  
 
Elke 3 e zondag  van de maand  14.30 uur live klassiek  
 

 

Voor alle activiteiten geldt:  

SWZ pashouders gratis,  
anderen € 3,00 per keer  

inclusief ko�e /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 

Elke oneven week zaterdag  
12.00 uur: Snackmiddag  

 

Het restaurant /
ontmoetingspunt is elke dag 
geopend van 9.30 tot 19.00 

uur.  

Nog enkele plaatsen vrij!  
Vaarvakantie:  
van 10 t/m 15 september 2017.  

Informatie:  
Ingrid Brugman 070 512 32 03 of 
www.uitbureauwassenaar.nl  Het restaurant /

ontmoetingspunt is elke dag 
geopend van 9.30 tot 17.00 

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

Will ibrord & Sophieke  
ONTMOETINGSPUNT 
---------------------------Poortlaan 20 -------------------------- 

 Activiteitenoverzicht      September —oktober 2017  

PCOB  middag over de Gouden driehoek van Europa 

Op vrijdagmiddag 29 september zal de PCOB weer 
een bijeenkomst houden in de Theaterzaal. 
Dhr. S v.d. Burg uit Den Haag zal ons vertellen over 
en beelden laten zien van  "De Gouden driehoek van 
Europa". 
Aanvang om 14.30 uur. 

 
 

Klassiek uurtje Live 
Elke derde zondag gaat  het klassiek uurtje van de dinsdag Live!  
In september is dat op zondag 17 september dan draait  
alles om Jiddische muziek. 

Lenie Ridderhof cello, Jaap Schothorst piano.  
Voordracht: Erna de Geus Bourgonjen. 
Op zondag 15 oktober speelt Ita Meijerink op de piano.  

 
Toegang vrij 

Uurtje bezinning olv Hannelore middel 
Thema van  september is overgang naar de herfst en balans. Het thema van de bezinning in oktober is:  
liefde voor de natuur en levenskunst. 

Bazaar in ontmoetingspunt   SWZ Sophieke  
 
Op woensdag 1 november  aanstaande, is de jaarlijkse Bazaar in SWZ Ontmoetingspunt Sophieke,  
De Bazaar is geopend van 10.00 uur tot 15.00 uur. U kunt leuke 2 e hands spullen kopen o.a. serviesgoed, kleding, sieraden, 
speelgoed  maar u kunt ook een gokje wagen bij het rad van avontuur.  Er is een plantenkraam en ook een kraam met hand-
werkspullen en zelfgemaakte kaarten. Daarnaast kunt u genieten van po�ertjes , appeltaart, broodje kroket en ander lekker 
eten in het restaurant “ de orangerie”.  

Yoga 60+ in Ontmoetingspunt Sophieke weer van start  

Je bent nooit te oud om met yoga te beginnen!  

Vanaf 29 en 31 augustus start weer een nieuw cursus blok in Ontmoetingspunt Sophieke  

In de traditie van yoga ziet men het ouder worden als groei. Een groei die naar binnen gericht is op zoek 
naar innerlijke  ver�jning en verdieping. Op deze zoektocht kan yoga helpen om lichaam en geest soepel en 
evenwichtig te houden.  
In de les worden de houdingen en het ritme aangepast aan de bewegingsmogelijkheden van de deelnemers. Deze houdingen 
zijn dus niet moeilijk of zwaar omdat ze in verschillende variaties worden aangeboden. We maken bewegingen die we niet 
elke dag maken waardoor ingedutte spieren wakker worden en meer kracht krijgen. De spieren kunnen dan weer zacht en 
ontspannen worden. 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 fysieke 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. (start 29 augustus)  
Cursusdata en tijd : Donderdagochtend  (start 31 augustus) van 9.30 – 10.30 uur of 10.45 – 11.45 uur  
(in deze les is het mogelijk om yoga op de stoel te doen).  
Aanmelding, kosten en overige informatie: Vanessa Koerts  0643557504 info@vansi.eu  

 

Programma  
      Elke dag:  

vanaf 14.15 uur  verzamelen op  locatie Sophieke en Willibrord.  
14.30 – 15.00 uur warming up en wandelliedjes oefenen  

15.00 uur wordt het o�ciële startsein gegeven en gaan we de volgende routes lopen:  

Dinsdag 5 september:  
Op ‘de  thee’ bij Burgemeester en wethouders, lopen naar de Raadhuis de Paauw, waar de  

burgemeester en wethouders een  drankje zullen aanbieden.  
 

bij terugkomst in SWZ Willibrord: muziek van Carel Caminada  
in SWZ Sophieke: muziek van accordeon duo De Cedi’s  

U kunt tegen betaling van € 6, - een nasi maaltijd  gebruiken in het restaurant.  
U dient dit vooraf te betalen bij aanmeldbalie of restaurant, u ontvangt een voucher  

 

Woensdag 6 september:  
‘Op bezoek bij de buren’ een gezellige wandeling tussen Willibrord en Sophieke over de Langstraat.  

live muziek.  
In SWZ Willibrord: Zangduo Connie en Kees  

In SWZ Sophieke  Huub Wellner  
U kunt tegen betaling van € 6, - een pasta maaltijd  gebruiken in het restaurant.  

U dient dit vooraf te betalen bij aanmeldbalie of restaurant, u ontvangt een voucher  
 

Donderdag 7 september:  
Deze dag voert ons naar Duinrell om daar over het terrein te wandelen.  

Na a�oop medaille uitreiking en feestelijke barbecue met live muziek.  
In SWZ Willibrord:  Duo Les Autres  

In SWZ Sophieke:  Marlon one man band  
U kunt tegen betaling van € 12,50 (incl. 2 drankjes) de Barbecuemaaltijd   

gebruiken in het restaurant.  
U dient dit vooraf te betalen bij aanmeldbalie of restaurant,  

u ontvangt een voucher  
Vrijwilligers die 3 dagen meelopen kunnen kosteloos deelnemen  

UIT -BUREAU WASSENAAR  

ROLSTOEL -DRIE -DAAGSE  

mailto:info@vansi.eu

