
Activiteitenoverzicht               September —Oktober 2018   

September  
 
1  Sept.14.30 uur Optreden :‘DVS’  
                   Accordeon vereniging  
4-6  Sept.  Rolstoeldriedaagse*  
7     Sept. 10.00 uur Eucharistie viering  
12   Sept  14.30 uur Bingo  
13   Sept  10.00 uur Bezinning*  
16   Sept  14.30 uur optreden ‘ Rendez Vous  
19   Sept  14.30 uur optreden ‘ A�mo’*  
22   Sept  10.00 –14.00 uur  
                  Marijke Mode; najaarscollectie  
26   Sept 14.30 uur Film:  
           natuurdocumentaire  ‘Human Planet’  
 
Oktober  
 
3   Okt 14.30 uur Film: titel volgt   
4   Okt  17.00 uur Buurtdiner: Hutspot  
4   Okt  19.00 uur Run for Rio  
                              klaverjasdrive  
5   Okt 10.00 uur Eucharistie viering  
6   Okt14.30 uur optreden  
                 ‘Warmonds Schippertjes Koor’  
11 Okt  10.30 uur Bezinning*  
17 Okt 14.30 uur Wijn middag  
21 Okt 14.30 uur Live Klassiek *  
24 Okt 14.30 uur Herfstbloemschikken*  
31 Okt 10.00 —15.00 uur Bazaar  
 
� zie informatie  binnenzijde blad  

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

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 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      September – Oktober 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: Po�ertjes  
13.30 uur: Naai – en taal - les  
14.30 uur: Zittend dansen ( niet  op 30 oktober)  
 
Elke woensdag  
10.30 uur Jeu de boules  
14.30 uur: Wisselend programma bingo/�lm/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  

17.00 uur: Snackmiddag in het restaurant oneven week   

17.00 uur : Zomerse salade 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 

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 ko�e /thee.  

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 donderdag  

10.30 -11.15: gymnastiek   

 

 

 
   
 

 

Maandag t/m Vrijdag:  
10.00 -11.00 uur  
Ko�e/thee uurtje  
Elke Maandag  
14.00 -16.30 uur:  

 tekenen/schilderen  

Elke Dinsdag  
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 
(Bij voldoende belangstelling)  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   

 

 

 

 

 

 

 

 

September  

4  Sept 12.00 uur Plataandiner  
6  Sept 10.00 uur breien/borduren  
18 Sept10.00 uur ko�e/thee/koek  
20 Sept 19.30 uur Bingo  
27 Sept 13.30 uur 4e donderdag  
                     Bijeenkomst  € 2,50  
 
Oktober  
 
2  Okt  12.00 uur Plataandiner:  
                                  Hutspot 
4  Okt  10.00 uur breien/ borduren  
23 Okt 10.00 uur ko�e/thee/koek  
27 Okt 15.00 uur 4e donderdag  
                     Bijeenkomst  € 2,50  

Ontmoetingspunt  

De Oosthof  

Donker Curtiusstraat 69  

 

 

 

 

 

Elke maandag  

13.30 -16.30: kaarten/rummikub  

 Bij bezoek aan activiteiten :  

aanbellen via bel tableau  

Ontmoetingspunt  
De Peppel  
Hillenaarlaan 18  
Contactpersonen:  
Tineke en Frans Ginter  
0654615503  

Oktober  

3 oktober 14.30 uur  Bingo  



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

Infor matief  Infor matief  

 Wassenaar  
ONTMOETINGSPUNT 
 

 

Start Kopzorggroep  
 
Op 15 oktober starten Parnassia en SWZ  samen een  
kopzorggroep in Ontmoetingspunt Sophieke  
 
Wat is een Kopzorggroep.  
 
Er is lang van uitgegaan dat mensen met dementie geen 
goed besef meer hebben van wat er met hen gebeurt. Maar 
mensen met dementie blijven wel degelijk heel lang bewust 
van wat er met hun hoofd en lichaam gebeurt. Men kan 
daaronder lijden, met name ook door  
veranderingen in gedrag. In de 1 e fase van het  
dementieproces beschikken zij zeker ook nog over  
aanpassingsvaardigheden. Het is daarom goed mogelijk om 
onze behandeling direct op hen te richten.  
 
Deelnemers van een Kopzorggroep staan nog midden in de 
maatschappij. Ze ervaren veranderingen bij zichzelf waar-
door het moeilijker wordt om het gewone dagelijkse leven 
vorm te geven.  
Deze veranderingen liggen bijvoorbeeld op het gebied van 
onthouden, denken, vinden van de goede woorden, ander 
gedrag en het vinden van een goed daginvulling.  
 
De deelnemers komen wekelijks bij elkaar onder  
begeleiding van een sociaal psychiatrisch verpleegkundige, 
een psycholoog en een fysiotherapeut. Zij praten met elkaar 
over wat de ziekte voor hen betekent en wat de gevolgen 
ervan zijn voor hun dagelijks leven. De deelnemers bepalen 
zelf de onderwerpen.  Naast gesprekken is er ook een on-
derdeel beweging waarin oefeningen worden gedaan.  
 
De Kopzorggroep kan u helpen de ziekte beter te  
verwerken door inzicht te geven in mogelijkheden. U kunt 
meer weerbaar worden in contact met anderen. Het besef 
en inzicht in uw eigen situatie kan vergroot worden.  
Praktische tips van elkaar kunnen nuttig zijn. U zult  
onderling steun ervaren door het lotgenotencontact. De  
bewegingsoefeningen zorg voor ontspanning waardoor men 
soms weer beter kan nadenken en handelingen kan  
verrichten. De gesprekken kunnen u stemming  
verbeteren.  
 
De bijeenkomsten vinden plaats in SWZ Ontmoetingspunt 
Sophieke. Wekelijks op maandag van 12.00 tot 13.30 uur.  
 

Voor deelname aan de Kopzorggroep dient u ingeschreven 
te zijn bij Parnassia. U bent zelf verantwoordelijk voor het 
vervoer van en naar de Kopzorggroep. Voor deelname aan 
de Kopzorggroep is er geen eigen bijdrage.  

Bazaar in ontmoetingspunt  Sophieke  

Op woensdag 31 oktober aanstaande, is de jaarlijkse Bazaar in 
SWZ Ontmoetingspunt Sophieke,  
De Bazaar is geopend van 10.00 uur tot 15.00 uur. U kunt leuke 
2e 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  
handwerkspullen en zelfgemaakte kaarten. Daarnaast kunt u 
genieten van po�ertjes , appeltaart, broodje kroket en ander  
lekker eten in het restaurant “ de Orangerie”.  

Yoga  
Vanaf  dinsdag 4 september en  
donderdag 6 september gaan de  
yogalessen weer beginnen onder leiding 
van Vanessa Koerts. Meer informatie: Vanessa 
Koerts, 0643557504, www.vansi.eu  

PCOB middag  over W.G. van der Hulst  

Op vrijdagmiddag 28 september zal 
Mevr. Fokker uit Hendrik -Ido-  
Ambacht spreken over het leven van 
W.G. van der Hulst.  

Aanvang 14.30 uur. Belangstellenden 
altijd van harte welkom.  

                        

 

De rolstoel driedaagse is voor alle ouderen in Wassenaar, die het leuk vinden om mee te doen.  We  
lopen ongeveer 2 a 3 kilometer per dag. Datum & tijdstip : Dinsdag 4 tot en met donderdag 6  
september. De routes worden tussen 15.00 en 17.00 uur gelopen. Warming -up vanaf 14.30 uur .  

Startpunten: SWZ Sophieke v Zuylen van Nijeveltstraat 313  en SWZ Willibrord Poortlaan 20  

Dag 1: naar Gemeentehuis de Paauw in Wassenaar, bezoek aan  burgemeester en wethouders  

Dag 2: is ‘Burendag’. We lopen dan van SWZ Willibrord naar SWZ Sophieke, door de Langstraat.  
Dag 3:  Duinrell dag! Deze dag lopen we naar en over  het Duinrell terrein.  
 
Elke dag is er live muziek  en elke dag kunt u na a�oop een maaltijd tegen  
gematigd tarief gebruiken in de restaurants van de startlocatie.. De laatste dag wordt afgesloten met een 
medaille en een barbecue.  

Meer informatie : info@uitbureauwassenaar.nl of via 0705121378 vragen naar Elly de Haan  

Herfst  
Op woensdag 3 oktober staat de ‘Leidse’ Hutspot op 
het menu bij het buurtdiner ! Geef u op en schuif  
lekker aan 17.00 uur. (informeer naar 
de kosten)  
Herfst bloemschikken  
Op  24 oktober kunt u Herfstbloem 
schikken in het restaurant . Deelname   
€ 4.00  

    Rolstoel  driedaagse  2018  

Concertagenda  Sophieke  
Zaterdag 1 september accordeonvereniging 
DVS uit Wassenaar.  
Zondag 16 september tijdens Live Klassiek zal 
voor u optreden Rendez Vous! Dit salon orkest 
zou eerder dit jaar optreden maar het concert 
werd afgelast vanwege 
een blessure van een van 
de muzikanten. Aanvang 
14.30 uur  
 
Woensdag 19 september   
Surinaams vrouwenkoor A�mo. Met hun vrolijke 
muziek zullen zij er zeker een gezellige middag 
van maken.  
Woensdag 6 oktober Warmonds Schippertjes 
koor. Alle optredens : Aanvang 14.30 uur  

Pastorale dienst  Ontmoetingspunt Willibrord  
  
September  
7 september 10.30 uur Bezinning (Goed en Kwaad) stilteruimte  
20 september 10.30 uur muziekdienst Restaurant  
27 september 10.30 uur Eucharistieviering Stilteruimte  
 
Oktober                                  
5 oktober  10.30 uur Bezinning (Liefde voor alles wat leeft) stilteruimte  
18 oktober 10.30 uur muziekdienst Restaurant  
25 oktober 10.30 uur Eucharistieviering stilteruimte                                  

 

Surinaams koor A�mo  


