
 

 

 
 
 

 
 

 
De verbouwing van de begane grond van Sophieke is nog steeds gaande. We trachten 

zoveel mogelijk activiteiten door te laten gaan.  
Nb.: Wat voorheen ‘Hal’ werd genoemd, heet vanaf heden ‘Foyer’. 

 

ZATERDAG 2 juli 
Het restaurant is geopend van 9.00 – 19.00 

met vanaf 17.00 uur stampot Paksoi & gehaktbal 
 

ZONDAG 3 juli 
Het restaurant is geopend van 9.00 – 19.00 

14.00 uur Zondagmiddagcafé Tuin/restaurant Uw gastvrouw is Liz. 
Diverse spelletjes te doen 

 

MAANDAG 4 juli 

14.30 uur Koersbal  Restaurant  

14.30 uur Handwerkcafé  Theaterzaal  

 

DINSDAG 5 juli 
10.30 uur Actieve Gym Theaterzaal   

13 -14 uur Christina’s beautysalon Foyer Aanmelden 0640546053 

14.30 uur Jeu de Boules Tuin  

 

WOENSDAG 6 juli 
10.45 uur Bewegen op Muziek   Theaterzaal  

14.00 uur Carels Jukebox Theaterzaal Bij mooi weer in de tuin 

 

DONDERDAG 7 juli 
9.30 uur Yoga 60+  tijdelijk verplaatst naar Bellesteijn 

Laatste les voor de zomervakantie!  
Start weer op 25 augustus 

info@vansi.eu 
0643557504 

10.00 uur Aquarellen Restaurant  

14.00 uur Bridge tijdelijk verplaatst naar de Oosthof 

14.0 uur0 Spelmiddag Restaurant  rummikub sjoelen 
klaverjas 

 

VRIJDAG  8 juli 
14.00 uur Muzikale verhalen  Theaterzaal vervalt 

16.00 uur Weeksluiting Theaterzaal Voorganger: Hannelore 
Middel 

 
 
 
 
 

 

ONTMOETINGSPUNT 

Week 27  

Sophieke  
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Zaterdag Menu 
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Deze week kunt u op zaterdag 2 juli vanaf 17.00 uur 
genieten van een Paksoi-stampot met kalfs-gehaktbal.  

Een stamppot met een Oostelijk tintje 
Eet smakelijk! 

 
 

                               Let op!!: woensdag 6 juli 
             om 14.00 uur in de theaterzaal 

      Lekker luisteren en 
meezingen met Carels Jukebox. 

 
 
 
 
 

Verbouwing 
Geduld is ook een ‘mooie zaak’ zoals u kunt zien bij binnenkomst.  

Ondertussen laat de levering van onder andere nieuwe meubels en verlichting nog 
steeds op zich wachten. De yoga en de bridge blijven voorlopig nog op hun 

vervangende locatie (Yoga tot zomervakantie in Bellesteijn en Bridge op locatie 
Oosthof) Daarnaast zijn er medewerkers en vrijwilligers op vakantie. Daardoor 
zullen er wat programma onderdelen uitvallen. We doen ons best om zoveel 

mogelijk door te laten gaan, maar zijn ons er van bewust dat dat helaas niet altijd 
mogelijk is. Daarvoor onze excuses. Wij hopen dat u des te meer kunt genieten van 

wat wel door kan gaan. 
 

---------------Van Zuylen van Nijeveltstraat 313------- 

ONTMOETINGSPUNT 

  Sophieke  

  

---------------Schakel tussen Welzijn en Zorg---------------------  


