
 

 

 
 
 

 
 
 
 

ZATERDAG 24 september 
Het restaurant is geopend van 9.00 – 19.00 

Deze zaterdag staat op het menu: Procureurlapje & Chinese kool & aardappel 
 

ZONDAG 25 september 
Het restaurant is geopend van 9.00 – 19.00 

14.00 uur Zondagmiddagcafé    Foyer Diverse spelletjes o.l.v.. 
gastvrouw Liz 

 

MAANDAG 26 september 

10.45 uur Bewegen op Muziek Theaterzaal  

14.30 uur Koersbal  Theaterzaal  

14.30 uur Handwerkcafé  Foyer  

 

DINSDAG  27 september 
10.30 uur Actieve Gym Theaterzaal   

Christina’s beautysalon afgelast i.v.m. vakantie 

14.30 uur bij goed weer Jeu de Boules Tuin  

 

WOENSDAG 28 september 
10.45 uur Bewegen op Muziek Theaterzaal  

14.00 uur 
 

Lezing: De Mythes rond de  
Noord-Amerikaanse  

Zwarte Beer 

 
Theaterzaal 

 
door Liz Schaefer 

 

DONDERDAG 29 september 
9.30 uur 

10.45 uur 
 Yoga 60+   
Stoelyoga 

Theaterzaal info@vansi.eu 
0643557504 

10.00 uur Aquarellen Foyer  

14.00 uur Bridge  Theaterzaal  

14.00 uur rummikub sjoelen klaverjas Restaurant /Foyer  
 

VRIJDAG  30 september 

 
 

Vooraankondiging:  
Zondagmiddag-café Spelletjesmiddag op 2 oktober  

om 14.00 uur  
in de Foyer met gastvrouw Liz. 

 
 

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

ONTMOETINGSPUNT 

Week 39  

Sophieke  
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Lezing door Liz Schaefer  

“De mythes rond om de Noord-
Amerikaanse Zwarte Beer!” 

 
 
 
 

 

 
 
 

                                ”Beren zijn gevaarlijk! Zij vallen mensen aan!  
       Een mens in een boom is veilig! 

Beren grommen! Beren zijn vleeseters!” 
Aan de hand van een jaar in het leven van de zwarte beer zal ik middels 
foto’s, video’s en feiten laten zien dat zwarte beren heel anders zijn dan 

deze uitspraken doen geloven. 
Ik neem u mee naar de bossen van noordelijk Minnesota nabij het  stadje 
Ely om te laten zien hoe deze zachtmoedige dieren hebben leren leven 

met mensen! “ 
 

i n  d e  t h e a t e r z a a l  v a n  h e t  S o p h i e k e  

Woensdag 28 september 
aanvang 14.00 uur 

 

T o e g a n g  g r a t i s  
 

ONTMOETINGSPUNT 

  Sophieke  

  

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


