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VRIJWILLIGERSAVOND 2014 

 

Zeven december is de nationale dag van de vrijwilligers, de dag waarop 

vrijwilligers in het zonnetje worden gezet. Ook voor SWZ zijn de 

vrijwilligers onmisbaar en leveren een belangrijke, 

waardevolle bijdrage aan het welzijn van de bewoners. 

Evenals voorgaande jaren is er voor gekozen om deze dag, 

in verband met alle drukte in december, op een andere 

dag te vieren.  

Alle vrijwilligers zijn uitgenodigd voor een gezellig diner en leuke 

avond in Hollywoodsfeer  

op dinsdag 11 november van 16.00 uur tot 20.00 uur in het 

restaurant van SWZ Willibrord. 
Ook nu weer, net als vorig jaar, neemt de AB het entertainment voor haar 

rekening waarmee succes gegarandeerd is. 

 

Bert van den Driesche 
 

 

INGEZONDEN BRIEF 

 

Op 2, 3 en 4 September j.l. was de 

rolstoel driedaagse. 
Wat heb ik genoten, allereerst het geluk 

met prachtig weer en dan al die dankbare  
en blije bewoners. 
Ook gaat bij mij alle lof naar al die mensen 

van de activiteiten o.l.v. Elly de Haan en 

Bert van den Driesche. 
Wat een geweldige inzet en organisatie, wat 

een werk met zoveel liefde. 
Van mijn kant, en ik denk van alle vrijwilligers 

ALLE LOF!! 
Dank en ik ben blij het mee te kunnen maken, dat 

maakt je weer erg blij. 
 

Hopelijk weer tot volgend jaar! Els Laurey
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3e WASSENAARSE ROLSTOEL DRIEDAAGSE SUCCESVOL VERLOPEN 

 

Dankzij mooi weer, enthousiaste inzet van vrijwilligers en medewerkers en 

bijdragen van sponsoren, kunnen we terugkijken op een fantastische 

rolstoeldriedaagse. 

 

De Wassenaarse rolstoel driedaagse werd met een heerlijk zonnetje 

bekroond. Na een flinke warming-up ging gingen 128 deelnemers en 

evenzoveel vrijwilligers en medewerkers elke dag van start. 

Op dag 1 ging de route naar Raadhuis de Paauw, alwaar burgemeester en 

wethouders iets te drinken aanboden aan de dorstige rolstoelers en hun 

begeleiders. Een koekje van Maison kelder maakte het geheel af. Bij 

terugkomst was er gezellige live muziek, door Carel Caminada op SWZ 

Willibrord en Eric van der Toorn op SWZ Sophieke.  

Dag 2 liep over de Langstraat naar de buur locatie van SWZ. Het was 

schitterend weer en er was gezellige muziek. Op SWZ Sophieke speelden 

‘de Cedi's’ de sterren van de hemel en in SWZ Willibrord maakte combo 

'Les Vieux Copains' het gezellig. De bananen van de Albert Heijn zorgden 

voor de vitamines op de terugweg. 

De laatste dag ging de wandeling naar Duinrell, waar van alles te zien en te 

beleven was. Er werd een kopje koffie gedronken en daarna ging het weer 

terug naar SWZ Willibrord en SWZ Sophieke. Alle deelnemers kregen een 

mooie medaille en een Zonnebloem van bloemenkiosk de Schouwbrug, voor 

deelname en de gedane inspanningen. Daarna kon men aanschuiven bij de 

Barbecue en dankzij de goede temperatuur, kon er lekker buiten gegeten  

worden. Carel Caminada en duo Les Autres namen de muzikale 

ondersteuning op zich. Kortom alle, ingrediënten voor een feestelijke 

afsluiting. 

De organisatoren van de driedaagse wil iedereen die zich op wat voor 

manier dan ook ingezet heeft om deze 3e Rolstoeldriedaagse tot een 

succes te maken, heel hartelijk danken! 

We zien u graag volgend jaar weer terug.  

 
(rolstoeldriedaagse 2015 staat gepland op 1,2, en 3 september, u 
kunt zich nu al opgeven bij de recepties van SWZ) 
 



  SWZ Algemeen 

  SWZ Algemeen 4 

http://www.retailwiki.nl/wiki02/index.php/Afbeelding:REM_2009_mascotte_Rickdekikker_michellevangool.jpg


  SWZ Algemeen 

  SWZ Algemeen 5 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.schoolplaten.com/kleurplaat-bloem-i18354.html&ei=iwpGVI-ELNTmavjxgugI&bvm=bv.77880786,d.d2s&psig=AFQjCNER6fD9DG42luQ61-Q0jkqwKoc2OA&ust=1413962723240328


  SWZ Algemeen 

  SWZ Algemeen 6 

Mevrouw Bollen, mevrouw Teunisse, mevrouw Bredie, mevrouw Voort 

en mevrouw van Keppel hebben de top van de ladder bereikt en kunnen 

een tegoedbon voor de winkel bij de receptie ophalen. 

Gefeliciteerd! 

 

 

 

 

STAND OP DE LADDER 

 

De oplossing van de puzzel van september/oktober 2014 is: 

Het zijn sterke benen die de weelde kunnen dragen 

We hebben van 18 lezers juiste inzendingen ontvangen! 

Deze zijn in onderstaand lijstje verwerkt; 

 

 

 

 

Mw. Bollen    115 

Mw. Teunisse   115 

Mw. Bredie-Bosman  109 

Mw. vdVoort-Brouwers  100 

Mw. v Keppel   100 

Mw. M. vd Berg    80 

Mw. Piesens-Kunst   80 

Clara van Rhijn    80 

Mw. Duiveman    80 

Mw. Plat-Sjardijn   77 

Dhr. Otte     76 

Mw. vd  Peet    60 

Mw. Zwet-Zonneveld   60 

Mw. Vegt-v Egmond   60 

 

 

Mw. Hogedoorn    52 

Mw. Cleophas-Dresme   44 

Mw. Passage-Henkes   40 

Mw. M. v Gorcum    40 

Mw. Noord-v Wieringen 40 

Mw. M.G. de Ruyter   38 

Mw. de Hoogd    27 

Mw. Asscheman     20 

Mw. vd Kroft    20 

Mw. Rietdijk-Koelé   20 

Mw. Eversteijn-vd Stok 20 

Mw. Pietersz-Hofmeijr   20 

Dhr. B. Smit    20  

 

 

 

Vanaf 1 januari 2015 stopt de kabelkrant met de  

uitzendingen via de televisie. 

Voor alle informatie kunt u kijken op de aankondigingen  

bij de liften en/of op onze website.  

WWW.SWZ-ZORG.NL 
 

 

http://www.swz-zorg.nl/
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STICHTING MUZIEK IN HUIS 

 

Op zondag 16 november 2014 geeft het ensemble Duo Naiades een 

concert in SWZ Sophieke, onderdeel van SWZ. 

Het ensemble Duo Naiades, bestaande uit 

Judith van der Plas - klarinet, Wendy Rijken - 

harp, brengt een gevarieerd klassiek 

programma met werken van o.a. Fauré, Vaughan 

Williams en de beroemde Czárdás van Monti. 

Het programma duurt 2 maal 30 minuten. Het 

optreden is op verzoek van SWZ Sophieke 

georganiseerd door de stichting Muziek in Huis. 

Het wordt mede mogelijk gemaakt door SWZ, 

het Gieskes-Strijbis Fonds, Fonds Sluyterman 

van Loo, RCOAK, Janivo Stichting, Grovestins 

Stichting en particuliere donateurs.  

 

Over de musici: Judith van der Plas (1981) kreeg op 9-jarige leeftijd haar 

eerste klarinetles. Ze koos voor de klarinet omdat dit instrument er zo 

glimmend en heftig uitzag. Zij studeerde aan het Koninklijk 

Conservatorium Den Haag en haalde daar het diploma Master of Music. 

Judith won diverse prijzen en heeft een reeks (inter)nationale concerten 

op haar naam staan. Zij speelt in diverse kamermuziekensembles en nam 

meerdere cd’s op. Componist Ric Sims, geinspireerd door haar muzikale 

persoonlijkheid, en schreef een stuk voor haar. Naast haar muzikale 

bezigheden studeerde Judith theologie en is docent muziek op een 

middelbare school.  

Harpiste Wendy Rijken werd op 15-jarige leeftijd toegelaten tot de Jong 

Talentklas van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. In 2002 sloot 

zij haar studie bij Erika Waardenburg aan de Hogeschool voor de Kunsten 

Utrecht met succes af. Als freelancer werkt ze bij verschillende 

symfonie- en harmonieorkesten (o.a. Sinfonia Rotterdam en De 

Marinierskapel) en koren in binnen- en buitenland. Ook maakt zij deel uit 

van vier kamermuziekensembles, o.a. Arpa Nuova met Annemieke Ijzerman 

(harpduo) en Duo Naiades met Judith van der Plas (harp-klarinet). 
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Op woensdag 10 december 2014 geeft het trio Tre Sorelle een concert 

in SWZ Willibrord. 

Het ensemble Tre Sorelle bestaat uit Ingrid Nugteren (sopraan), Carlijn 

Kooijmans (mezzosopraan) en 

Ani Avramova (piano). 

Ingrid Nugteren (sopraan) 

zong vanaf haar vijfde in 

kinder- en jeugdkoren. In 

2005 begon zij aan de 

opleiding Klassieke Zang op 

het Utrechts Conservatorium 

en volgde masterclasses bij 

Ann Murray en Marcel 

Beekman. 

Carlijn Kooijmans (mezzo-

sopraan) studeerde ook aan 

het Utrechts Conservatorium. 

Ani Avramova (piano) begon 

haar pianostudie aan het Bulgaarse Staatsconservatorium en kwam voor 

haar vervolgstudie naar het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. 

 Het trio brengt een gevarieerd klassiek programma. 

 

 

 

 

Voor de bewoners van SWZ en SWZ pas houders, is de toegang gratis. 

Voor overige gasten is dit arrangement € 3,00 inclusief koffie/thee. 

Toegangskaarten zijn verkrijgbaar bij de recepties van SWZ of zolang de 

voorraad strekt op de dag zelf aan de zaal. 

Voor mensen die slecht ter been zijn, maar graag naar het concert toe 

willen, kunnen gebruik maken van de SWZ-(rolstoel)bus. Voor slechts 

€ 2,50 bent u uit en thuis. Hiervoor kunt u contact 

opnemen met de receptie van SWZ Willibrord via 

telefoonnummer 070-5123200
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ALZHEIMER CAFÉ WASSENAAR 

 

Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats voor mensen met dementie, 

hun familieleden en andere belangstellenden, waaronder 

mantelzorgers en ook de professionele verzorgers. Ook 

diegenen bij wie de diagnose dementie nog niet is gesteld, 

maar wel denken aan dementie te lijden, zijn van harte 

welkom. Het Alzheimer Café wordt iedere eerste woensdag 

van de maand gehouden in De Warenar aan de Kerkstraat 75 in Wassenaar, 

telefoon 070-5118382. De zaal is open om 19.00 uur en het programma 

start om 19.30 uur.  

 

5 november 2014 - Communicatie en dementie, hoe houd je een goede 

sfeer? 

Als de belevingswereld van de persoon met dementie en de familie verder 

uiteen gaat, dan kunnen er momenten zijn dat het lastig communiceren is. 

Wat de een bedoelt, wordt door de ander verkeerd begrepen. Er kunnen 

onduidelijkheden ontstaan waardoor goede communicatie onder druk komt 

te staan. Wat doe je dan om te zorgen dat geduld bewaard blijft en wat 

kun je doen om de communicatie wel goed te laten verlopen?  

Samen met Patricia Simon, werkzaam als psycholoog bij Florence, gaan we 

in op communicatie en dementie. 

 

3 december 2014 - ‘Het draait om mensen nietwaar’ 

Het hebben van dementie is een serieuze zaak. Alles wat daarmee te 

maken kan hebben, komt aan bod in de gesprekken in het Alzheimer Café. 

Naast een gelegenheid om informatie te krijgen wil het Alzheimer Café 

ook een plek zijn waar mensen met dementie en hun naasten op een 

ontspannen manier samen kunnen komen. Deze avond staat alleen in dat 

teken met het programma ‘Het draait om mensen, nietwaar’. Marien van 

den Berg neemt u mee met gedichten en liedjes in de wereld van mensen 

met dementie. Met een lach en een traan. 

Wegens succes keert Marien van den Berg terug met een nieuw 

programma. 
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VANUIT DE CLIËNTENRAAD…. 
 

SWZ Willibrord 

Mevrouw Van Eekelen heeft helaas besloten om te stoppen met de 

cliëntenraad na bijna 5 jaar lid te zijn 

geweest. Naar haar zeggen is het tijd 

voor ‘nieuw vers bloed’ en met de huidige 

vertegenwoordiging liet ze het met een 

gerust hart achter. Heel wat 

veranderingen heeft zij in die tijd 

meegemaakt. Zij is begonnen met de 

vertegenwoordiging van de 

meerzorgafdeling wat toentertijd ook wel 

de ‘3e’ werd genoemd en was sinds de 

herverdeling van de afdelingen 

vertegenwoordiger van De Duinen en 

Lentevreugd. In de vergadering van juli hebben wij afscheid van haar 

genomen en haar bedankt met een mooie bos bloemen! Wij zullen haar 

enorme inzet en inbreng missen binnen de cliëntenraad!  

Wat nog mist bij de cliëntenraad van SWZ Willibrord is een lid uit de wijk 

die thuiszorg en/of huishoudelijke hulp van ons ontvangt en daarmee de 

afdeling Thuiszorg wil  vertegenwoordigen.  

 
SWZ Sophieke 

Verheugd kunnen wij meedelen dat mevrouw Van der Wal SWZ Amaliahof 

komt vertegenwoordigen. Zij heeft al kennis gemaakt met de andere leden, 

maar zal in november haar eerste officiële vergadering bijwonen. In deze 

vergadering zullen we ook helaas afscheid moeten nemen van mevrouw Van 

der Velde. Ook haar enorme inzet en inbreng zullen we missen binnen deze 

cliëntenraad.  

 

Er zijn veel veranderingen in aantocht in de zorgwereld. Om die reden zijn 

de eerste officiële cliëntenraadvergaderingen na de zomervakantie komen 

te vervallen. Daarvoor in de plaats was er een bijeenkomst voor de beide 

cliëntenraden georganiseerd, waarbij de heer Olsthoorn een presentatie 

heeft gegeven over de toekomst van SWZ. Uiteraard kon hierna 

gediscussieerd worden en kon men vragen stellen.  
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Wilt u ook op de hoogte zijn wat reilt en zeilt in de organisatie? 

Meepraten / beslissen over bepaalde zaken? Geef u dan op als lid voor een 

van de cliëntenraden. Dit kan bij Sun van Egmond via s.vanegmond@swz-

zorg.nl of via 070-5121358. 

Voor beide cliëntenraden geldt dat er eenmaal per twee maanden wordt 

vergaderd. In totaal ca. zesmaal per jaar. De vergaderingen vinden plaats 

op een woensdagochtend van 09.30 –ca. 11.00 uur.  

 

Hieronder treft u de leden aan van de cliëntenraden. 

Cliëntenraad SWZ Willibrord 

Mevrouw Kenens-Hopman – vertegenwoordiger van De Duinen en 

Lentevreugd 

Mevrouw Klaver – vertegenwoordiger van De Horsten 

De heer Paats – vertegenwoordiger van De Kievit en Meijendel 

Mevrouw Vree-van Dam – lid van de Raad van Toezicht  

Volgende keer uw naam? 

 

Cliëntenraad SWZ Sophieke 

Mevrouw Hokken-Kuntzen – vertegenwoordiger de Hoven (Willem 

Alexanderhof app. 419) 

Mevrouw Van de Wal– vertegenwoordiger SWZ Amaliahof  

Mevrouw Van Delft – vertegenwoordiger SWZ Sophieke 

Mevrouw Van den Berg – vertegenwoordiger de Hoven (Willem 

Alexanderhof app. 413) 

Mevrouw Vree-dan Dam – lid van de Raad van Toezicht 

Volgende keer uw naam? 
 
 

VAARVAKANTIE 2015 

 

Deze staat gepland van zondag 29 maart tot en met vrijdag 3 april. De 

route is opstarten in Tiel, maandag naar Cuijk, dinsdag naar Venlo,  

woensdag naar Nijmegen, donderdag naar Schoonhoven en vrijdag meren 

we af in Gouda. 

Mocht u al voor deze reis interesse hebben dan kunt u een 

inschrijfformulier vragen bij de receptie of u kunt zich inschrijven via 

onze website: www.swz-zorg.nl, button vaarvakantie  

mailto:s.vanegmond@swz-zorg.nl
mailto:s.vanegmond@swz-zorg.nl
http://www.swz-zorg.nl/


  SWZ Algemeen 

  SWZ Algemeen 12 

SPONSORS BEDANKT!! 

 

Op het moment van schrijven (zondag 19 oktober) stappen  alle 49 gasten 

en 22 medewerkers aan boord van 

de Prins Willem Alexander om 

wederom een onvergetelijke reis 

te maken. Het schip ligt in 

Vlissingen en zal maandag de reis 

beginnen naar Antwerpen, dinsdag 

naar Dordrecht, woensdag naar 

Wijk bij Duurstede, donderdag 

naar Volendam en we meren af in 

IJmuiden. 

 

Wij willen  alle sponsoren 

bedanken die dit mogelijk 

gemaakt hebben. We kunnen hierdoor ook weer in 2015 varen, deze reis 

zal vanuit Tiel gaan, naar Cuijk, naar Venlo, naar Schoonhoven en afmeren 

in Gouda. 
 

 

 

 

 

 

 

De sponsoren zijn: 
 

UTS verhuisgroep 

Lagerberg Verhuisgroep 

Stichting Vrienden van Sophieke 

en Willibrord 

Fonds 1818 

Rotary club Wassenaar ter Horst 

Stichting Sint Nicolaas Gasthuis 

Van Ommeren – de Voogd 

Stichting 

Brandweer Wassenaar 

Wasserij Gaverland 

ING-Bank 

Zorgboodschap 

Drukkerij Decaprint 

Teamco Foundation Schweiz 

Vrijwilligers buschauffeurs 

Medewerkers SWZ 

Kuyt Schilders 
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PASTORALE ZORG 
 

Pastorale zorg Sophieke  
7 nov   10.00u  eucharistieviering  Pastoor Hagen (geen weeksluiting!) 

14 nov  16.15u  weeksluiting   Mevr. Lenie Ridderhof 
21 nov  19.00u  zangavond   Ds. Deodaat van der Boon 

27 nov (do!) 16.00u  herdenkingsbijeenkomst Diverse medewerkers en pastor 
28 nov. 10.00u  avondmaal   Ds. Deodaat van der Boon 

 

5 dec  10.00u  eucharistieviering  Pastoor Hagen (geen weeksluiting!) 

12 dec  19.00u  zangavond   Ds. Deodaat van der Boon 

19 dec  16.15u  weeksluiting   Pastor Middel 
24 dec (di!) 14.30u  kerstmiddag     Activiteiten Begeleiding en Pastor 
 

Pastorale zorg Willibrord 

Elke dinsdag  10.00-14.00u kapel  open 

Elke woensdag om 9.00u een eucharistieviering, pastoor Hagen  
(Na afloop kunt u de communie thuis ontvangen)  
 

Zondag 2 november, 10.30uur,  Allerzielenviering, Rector de Vette 

Donderdag 6 november, 10.30uur dienst van Woord en Tafel, ds. van der Boon 

Vrijdag 7 november, 10.30u, gesprekskring o.l.v. pastor Middel en mevr. Metz 

Vrijdag 14 november, 10.30u themaviering Stilte, pastor Middel. 
 

Vrijdag 5 december, 10.30u, gesprekskring o.l.v. pastor Middel en mevr. Metz 

Donderdag  11 december, 10.30uur, dienst van Woord en Tafel, ds. van der Boon 

Vrijdag  12 december, 10.30uur, themaviering Donker en Licht, pastor Middel. 
Woensdag 24 december, 24 december, 20uur, kerstnachtviering, Rector de Vette. 
 

Meebewegen met de seizoenen en licht verzet bieden. 
Vanaf november begint het buiten echt donker te worden. De zon raakt 

steeds verder weg en geeft daardoor minder licht en warmte. Bijna alle 

bladeren zijn van de bomen af en de laatste bloemen verwelken. Het is niet 

toevallig dat we in deze maand onze doden gedenken. De maand november 

toont ons als het ware vele vormen van verlies.  

Over het algemeen is november geen vrolijke maand. 

De natuur trekt zich terug, wij mensen trekken naar binnen, we trekken 

ons terug in onze woningen en als vanzelf keren we meer in onszelf. En 

gedenken onze dierbare doden. Het is allemaal een beweging naar binnen, 

naar de kern van ons bestaan, naar onze wortels, naar wat werkelijk 

belangrijk is in ons leven. Dat ligt vaak bedolven onder een hoop stof, 

waardoor het vaak een wat sombere bezigheid is of lijkt. Het is beslist 

niet makkelijk om in onszelf te keren. Het is wel zinvol. De inkeer is 

onderhoud aan de fundering van ons bestaan. Die fundering is voor de een 
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haar geloof, voor een ander de liefde die hij voelt voor de mensen met wie 

hij samenleeft, voor weer een ander de zorg voor anderen, of zorg voor de 

aarde.  

De meeste mensen hebben wel helder wat wezenlijk is in hun leven. Maar 

soms is het zo dat je het wel hardop kunt zeggen, tegen jezelf of anderen, 

maar dat je er eigenlijk niks bij voelt, of geen voldoening in vindt. Dat 

komt vaak doordat je bewust of onbewust in beslag wordt genomen door 

iets anders. Bijvoorbeeld door verdriet of angst of drukte of uiterlijke 

zaken (word ik wel aardig gevonden?). Zoiets gebeurt vaak ongemerkt. We 

kunnen nog een hele poos door op de automatische piloot. Maar als dan de 

bladeren gaan vallen en het wordt donker en koud en als je dan ook nog een 

keer natregent, onderuit glijdt of je buitengesloten voelt, dan kan de 

somberheid toeslaan. 

Het is bekend dat een deel van de pijn die we in ons leven voelen wordt 

veroorzaakt door het verzet tegen de pijn. Verzet geeft spanning 

waardoor de pijn scherper wordt. Niet voor niets leren zwangere vrouwen 

hoe ze moeten ontspannen tijdens de bevalling. Het kan ons helpen om mee 

te bewegen met de pijn, mee te bewegen met het donker en de kou, mee te 

bewegen met sombere gevoelens. Ons niet te verzetten. Tot op zekere 

hoogte. We kunnen meebewegen voor zover het onontkoombaar is, en 

verzet bieden waar het mogelijk en zinvol is. 

In de Allerzielenviering in het Willibrord en in de herdenkingsbijeenkomst 

in het Sophieke kunnen we zo’n vorm van verzet bieden: voor elke dierbare 

overledene steken we een kaars aan, een lichtje als verzet tegen de 

duisternis. In de adventtijd doen we hetzelfde: elke week steken we een 

extra kaars aan en op de donkerste dag van het jaar, als de zon het verste 

weg is, vieren we het feest van het licht. De geboorte van het Licht. Want 

de donkerste dag is tegelijkertijd de dag dat het weer langzaam lichter 

zal worden. Kerstfeest.  

Lichtjes in de duisternis aansteken en op de donkerste dag van het jaar 

het feest van het Licht vieren doet ons ten volle beseffen hoe donker het 

om ons heen is en hoe hard we het licht nodig hebben. We bewegen mee 

met het afnemen van het zonlicht, we raken een beetje ingekeerd, en 

tegelijkertijd gaan we op zoek naar wat werkelijk licht brengt in ons leven 

en in deze wereld. Overal kunnen we kleine lichtjes ontsteken en het een 

beetje lichter maken. 
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PERSONALIA  

 
Overleden bewoners SWZ Willibrord 
27-08 Dhr. C.J. van Wissen     app. 226 

28-08 Mw. W.J. Kieft-Ploeger     app. 332 

03-09 Mw. A.M. Heus-Daleboudt    app. 238 

11 -09 Mw. P. Heald-Hart     app. 301 

05-10  Mw. A.J. Hakkaart     app. 006 

09-10  Mw. A.F. Klunder-Ente     app. 210 

 

Overleden bewoners SWZ Sophieke 
08-10  Mw. J. van Gilst-Koppendraaier   app. 408 

09-10  Mw. W.J. Sneeuw-van As    app. 310 

 

Nieuwe bewoners SWZ Willibrord 
04-09 Mw. M. Meskers-Freeke    app. 304 

08-09 Mw. J.W. Heitz-Quarles de Quarles  app. 206 

09-09 Mw. G.M.T. Wanders-Beckers   app. 137 

23-09 Mw. E. Swart-Bents     app. 301 

01-10  Dhr. J.A.M. Ceha      app. 238 

 

Nieuwe bewoners SWZ Sophieke 
06-09 Dhr. J. van der Gugten     app. 306 

08-09 Mw. G.W. Vosselman     app. 305  

 

 

       

 

 

https://cdn.posters.nl/media/catalog/product/cache/1/image/336x/040ec09b1e35df139433887a97daa66f/n/i/ni_kn656_2.jpg
https://cdn.posters.nl/media/catalog/product/cache/1/image/336x/040ec09b1e35df139433887a97daa66f/n/i/ni_kn656_2.jpg
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WERELDDIERENDAGDINER OP DE ZORG- EN KINDERBOERDERIJ 

 

Op zondag 5 oktober mochten de dieren van de Zorg- en Kinderboerderij 

genieten van een grootse maaltijd. De schitterend gedekte tafels 

compleet met servetten en kandelaars waren rijk voorzien van verse 

groenten en fruit zoals boerenkool, bospeen en appels. Paarden, geiten, 

schapen en de ezel Willem van Rodenburg bestormden de tafels en deden 

zich te goed aan de vele lekkernijen. Tafelmanieren waren ver te zoeken 

en zelfs de servetten en kaarsen dreigden te worden opgepeuzeld. Dit tot 

groot vermaak van de vele bezoekers die vanachter de hekken de dieren 

aanmoedigden. Het publiek bestond uit een breed gezelschap van kinderen, 

(groot-)ouders en een groep ouderen die te gast waren onder leiding van 

De Zonnebloem en SWZ. De laatsten genoten niet alleen van het 

schouwspel maar ook van een heerlijke lunch bestaande uit broodjes of 

een pannenkoek met een lekker kopje koffie of thee op het zonnige terras.  

 

Ondertussen is op onze dorpsboerderij de 2e fase van de verbouwing 

gestart die in de eerste week van december zal worden afgerond. In de 

eerste fase zijn de 

cliëntenruimte, toiletten, 

het terras en de tuin 

onder handen genomen. 

Nu worden kantoor en 

Bijhuis verbouwd. Zij 

worden met elkaar 

verbonden en er zal een 

horeca-deel gerealiseerd 

worden waardoor we 

bezoekers nog meer 

kunnen gaan verrassen 

met een uitgebreidere 

menukaart. Halverwege 

december hopen we deze 

2e fase met een feestelijke heropening te kunnen afsluiten. Uiteraard 

bent u hierbij van harte welkom. 

 

Willem le Mair 

Begeleider Zorg- en Kinderboerderij Wassenaar
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*** HAPPY HOUR *** 
 

 
Iedere vrijdag van 16:00 – 17:00 uur 

in Restaurant van 
SWZ Willibrord en SWZ Sophieke 

Hapjes en drankjes tegen gereduceerde prijzen! 
 

 

 

 

Dinsdag 25 november 
wordt er een Themadiner georganiseerd in het restaurant van 

SWZ Sophieke. 

 

Tijdstip: van 12.00 uur tot 14.00 uur 

 

 Het thema is deze keer: “W I L D” 

 

Uitnodigingen volgen nog en voor aanmeldingen kan men vanaf 

5 OVEMBER terecht bij de receptie van het Sophieke. 

 
 

 

BEDANKT  
 

Bij deze wil ik iedereen bedanken voor alle lieve attenties, kadootjes, 
bloemen, kaarten en het beeldje dat ik heb gekregen voor mijn 12 en 

half jarig jubileum. 
En voor de inzet van mijn collega’s die mij in het zonnetje hebben 

gezet tijdens een gezellige middag met bewoners, vrijwilligers 
 en personeel. 

Ik heb er van genoten!! Hartelijke groet Marja Klink 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=g8cL251mH0ILOM&tbnid=Wfoq7mQgNe0j2M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.123rf.com/photo_20614014_happy-hour-grunge-rubber-stamp-illustration.html&ei=KWTzU5ihBMKPOMWjgeAC&bvm=bv.73231344,d.ZWU&psig=AFQjCNGb-0GuPafDJDPS7nXGNhjiGn4REg&ust=1408546110999390
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12 ½ JARIG JUBILEUM MARJA KLINK 
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SWZ SOPHIEKE 
 

 

BAZAAR 
woensdag 

5 november 2014 
10.00 – 15.00 uur 

 

Verkoop van o.a. Curiosa, Poffertjes, 

Planten, Kleding, Handwerk, Rad van 

Avontuur en Boeken. 
 
 

 

 

Van Zuylen van Nijeveltstraat 313 
Wassenaar tel. 070 - 5121111 
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Woensdag 3 december: KINDERSINT 

 
locatie Sophieke: voor de kinderen van de medewerkers van intramuraal 

Sophieke, Thuiszorg Sophieke, huishouding locatie Sophieke en Amaliahof 

 

locatie Willibrord: intramuraal Willibrord, thuiszorg Willibrord en 

thuiszorg Hillenaarlaan, huishouding locatie Willibrord, Bonte Os,  

 De Sint komt voor de kinderen van de medewerkers op genoemde locaties 

U bent daarbij natuurlijk ook van harte welkom! 

 

Zaal open: 14.00 uur Aanvang 14.30 uur 

 

vrijdag 5 december: SINTVIERING BEWONERS 

 
locatie SWZ Willibrord: Zaal open 10.00 uur. Aanvang: 10.30 uur. 

locatie SWZ Sophieke: Zaal open 10.00 uur. Aanvang: 10.30 uur. 

 

PIETENBINGO! 
 

vrijdag 5 december Locatie Willibrord,  

vrijdag 5 december Locatie Sophieke 

Zaal open 14.00 uur - aanvang 14.30 uur 

Bewoners en SWZ Pashouders gratis, overige belangstellenden € 3.-. 

 
U bent van harte welkom! 
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26 DECEMBER 2014 KERSTDINER en 

KERST-INN 

 
Federatie van Wassenaarse Ouderenorganisaties 

                          (FWO) 

Stichting Wassenaarse Zorgverlening  

                          (SWZ) 

 

      

             Voor alle Wassenaarse senioren 
     

     Te houden in: SWZ Willibrord, Poortlaan 20, Wassenaar. 

      

     Programma:     12.00 uur Kerstdiner: 

                            vóór 17 december 2014 inschrijven en € 17,50 

(incl. 2 drankjes)  

betalen bij SWZ, Poortlaan 20 (vol=vol) 

 

                   14.00 uur Kerst-Inn: 

                            Vrij entree, geen inschrijving vooraf 

                            Kerstprogramma m.m.v.  

                Huub Wellner 
                            Koffie, drankje en hapje: gratis. 

                            16.00 uur Afsluiting 

 

Inschrijving: Receptie SWZ Willibrord Poortlaan 20, 0705123200 

Meer informatie: Evenementencommissie FWO: Gerda Meijer 5110236 

of Jeanne de Hoog: 5115956 

 
SWZ wil uw (rolstoel) vervoer,verzorgen. 

Belt u daarvoor : De receptie van SWZ Willibrord 0705123200.  
Kosten per rit € 2,50 
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KERSTDINERS SWZ 2014 

 

De kerstdiners gaan op basis van inschrijving. U ontvangt een 

uitnodiging in de bus en kunt zich via het antwoordstrookje aanmelden. 

Voor verdere informatie kunt u bellen met de receptie. 

 

dinsdag 

16 december 

17.00 uur 

SWZ Willibrord Cliënten en medewerkers SWZ 

Willibrord afdeling Kieviet en 

Meijendel 

 

donderdag 

18 december 

17.00 uur 

SWZ Sophieke Cliënten SWZ Sophieke en 

medewerkers. 

 

Voor de overige afdelingen zal er gekeken worden naar een invulling. 
Nadere informatie zal op de afdelingen bekend worden gemaakt. 
 

------------------------------------------------------------------------------ 

OLIEBOLLENBESTELFOMULIER 

          AANTAL   AANTAL

           

OLIEBOL naturel per stuk € 0.90 -----  10 voor €8,25 ----- 

OLIEBOL rozijn/krenten per stuk € 0.95 -----   10 voor €8,75 ----- 

APPELBEIGNET per stuk   € 1.45 -----  10 voor €13,75 ----- 

 

NAAM: ………………………………………………………………………………. 

 

ADRES + Tel.nr.…………………………………………………………………….  

 
AFHAAL LOCATIE :  

 SWZ Sophieke    SWZ Willibrord 

Bestellingen kunt u inleveren tot 28 december 2014 aan de receptie van SWZ. 

Bestellingen kunnen op 31december 2014 afgehaald worden  

tussen 11.00 en 13.00 uur in het restaurant van SWZ Willibrord,  

of in het restaurant van SWZ Sophieke. 
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ADVERTENTIE
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Tabblad sophieke in kleur
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BETER HOREN IN HUIS 

 

Beter Horen is in huis op woensdag 4 december  

van 10.30 uur tot 11.30 uur in SWZ Sophieke. 
Onder voorbehoud 

 
 

 
 

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN  

RECEPTIE SWZ SOPHIEKE 

 

Met ingang van 1 september jl. zijn de openingstijden van de receptie 

van SWZ Sophieke op woensdag en vrijdag gewijzigd. 

Op deze dagen is de receptie geopend van 09.00 uur tot 15.00 uur. 

Op maandag, dinsdag en donderdag is 

de receptie geopend van 09.00 tot 17.00 uur. 

 

De Facilitaire dienst 

 

 
 

 

HERDENKINGSBIJEENKOMST IN HET SOPHIEKE 

 

Donderdagmiddag 27 november om 16.00 uur. 
Zoals elk jaar zal er ook dit jaar een herdenkingsbijeenkomst gehouden 

worden om de bewoners, die het afgelopen jaar overleden zijn, te 

herdenken. Nabestaanden worden hiervoor uitgenodigd. 

Bewoners, vrijwilligers en medewerkers zijn zeer welkom.  

Natuurlijk is het verdrietig om stil te staan bij mensen die er 

niet meer zijn. Voor dit verdriet is er tijdens de bijeenkomst 

ruimte. Troost kan er uitgaan van de muziek, het samenzijn, het 

licht dat we ontsteken …  

Voor de bijeenkomst drinken we koffie en na afloop een drankje. 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=BJVWvXLojPytPM&tbnid=YlwEIX_y6tfyWM:&ved=0CAcQjRw&url=http://dirkjanvanharten.blogspot.com/2013/05/de-achttiende-steen.html&ei=-_I8VLDZCc3fOPvagLAH&bvm=bv.77161500,d.ZWU&psig=AFQjCNH101HO8GWPWfpdQ9ggZrPNJ0pQ1A&ust=1413366870545143
http://www.beterhoren.nl/
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ACTIVITEITENIEUWS SWZ SOPHIEKE 

 

Het wordt al veel kouder buiten dus………….heerlijk binnen meedoen met 

gezellige activiteiten. 

Let op! Deze maand is er maar 1 keer zitdansen. 

 

NOVEMBER 

Zaterdag 1 november: Optreden van DVS   
Vanmiddag kunt u om 14.30 uur in het restaurant genieten van oude 
bekenden, namelijk de accordeon vereniging DVS.  

Bewoners en SWZ Pashouders gratis, overige belangstellenden € 3.-. 

 

Woensdag 5 november: BAZAAR 
Natuurlijk weer een heerlijke dag om te snuffelen tussen 

de tweedehands spulletjes, kleding, kerstversiering. Er zijn 

prijzen te winnen bij de loterij én te smullen van 

poffertjes en andere lekkere hapjes in het restaurant. 

We openen om 10.00 uur en u kunt tot 15.00 uur uw slag 

slaan. 

 

Dinsdag 11 november: Zingen 
Deze keer niet op de 1e dinsdag van de maand maar de 2e. .  

Om 10.00 uur is het tijd om in het restaurant te zijn, waar Emmy van der 

Wilk ons zal begeleiden aan de vleugel met het zingen van kerstliedjes. 

 

Woensdag 12 november: Bingo  
Een oud spel, maar met nieuwe prijzen, dus….komt u naar het restaurant 

want wij gaan om 14.30 uur de bingomolen laten draaien. 

Bewoners en SWZ Pashouders gratis, overige belangstellenden € 3.-. 

 

Zondag 16 november: Optreden van Muziek in Huis 
Het ensemble Duo Naiades geeft deze middag een concert.  

Ze brengen een gevarieerd programma met harp en klarinet. 

 

 
 
 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wheel_of_Fortune_-_Season_26_-_Round_4.svg
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Dinsdag 18 november: Uurtje klassiek en zitdansen 
Klassieke muziek luisteren in een kleine groep… dat kan om 10.00 uur in de 

activiteitenruimte onder het genot van een kopje koffie. 

Liever actief en u voelt u zich nog fit genoeg, komt u dan 

naar de ontzettend gezellige zitdansgroep. Om 14.30 uur 

in de theaterzaal. 

 

Woensdag 19 november: Boemerang 
Voor wie vandaag ook weer in beweging wil komen, is er 

om 14.30 uur het boemerangspel in de theaterzaal, ook leuk om naar te 

kijken! 

 

Dinsdag 25 november: Verhalen uurtje en Themadiner 
Vindt u het prettig om in een kleine groep, onder het genot van een kopje 

koffie, met anderen te praten over een bepaald onderwerp en te luisteren 

naar elkaars verhalen, dan bent u om 10.00 uur van harte welkom in ‘t 

Huuske (activiteitenruimte). 

Vandaag is er in het restaurant een themadiner om 12.00 uur met het 

thema Wild. U ontvangt nog een uitnodiging. 

 

Woensdag 26 november: Film 
Om 14.30 uur kunt u in de theaterzaal genieten van een leuke film, let u op 

de aankondigingen. Entree € 3,-, bewoners en SWZ pashouders gratis. 

 
Donderdag 27 november: Herdenkingsdienst  
Met een sfeervolle dienst zullen we de dierbaren, die ons 

ontvallen zijn herdenken.  

Zie ook pagina 28.   

 

Zondag 30 november: Eerste Advent 
 
DECEMBER 

In deze feestmaand, waarin we alweer langzaam naar het einde van het 

jaar gaan, zullen we vast achterom kijken, zijn we ook alvast weer voor het 

nieuwe jaar plannen aan het maken maar eerst genieten van alle 

feestelijkheden van de decembermaand. 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=BJVWvXLojPytPM&tbnid=YlwEIX_y6tfyWM:&ved=0CAcQjRw&url=http://dirkjanvanharten.blogspot.com/2013/05/de-achttiende-steen.html&ei=-_I8VLDZCc3fOPvagLAH&bvm=bv.77161500,d.ZWU&psig=AFQjCNH101HO8GWPWfpdQ9ggZrPNJ0pQ1A&ust=1413366870545143
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=BJVWvXLojPytPM&tbnid=YlwEIX_y6tfyWM:&ved=0CAcQjRw&url=http://dirkjanvanharten.blogspot.com/2013/05/de-achttiende-steen.html&ei=-_I8VLDZCc3fOPvagLAH&bvm=bv.77161500,d.ZWU&psig=AFQjCNH101HO8GWPWfpdQ9ggZrPNJ0pQ1A&ust=1413366870545143
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=BJVWvXLojPytPM&tbnid=YlwEIX_y6tfyWM:&ved=0CAcQjRw&url=http://dirkjanvanharten.blogspot.com/2013/05/de-achttiende-steen.html&ei=-_I8VLDZCc3fOPvagLAH&bvm=bv.77161500,d.ZWU&psig=AFQjCNH101HO8GWPWfpdQ9ggZrPNJ0pQ1A&ust=1413366870545143
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Dinsdag 2 december: Zitdansen 
Vanmiddag kunt u net zo lenig als Pieten worden bij het zitdansen om 14.30 

uur in de theaterzaal. 

 
Woensdag 3 december: Kindersinterklaasfeest 

U kunt vanmiddag erbij zijn als de kinderen van de 

medewerkers Sint op bezoek krijgen. Zie pagina 20. 

 
Donderdag 5 december: SINTERKLAASFEEST en 
SINTBINGO 
Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint. We zullen hem en 

zijn Pieten om 10.00 uur naar binnen zingen in het 

restaurant met Emmy van der Wilk aan de piano. 

Heeft u nog niets in uw schoen gehad? Kom dan vanmiddag om 14.30 uur bij 

de bingo in het restaurant en probeer daar alsnog iets lekkers te winnen. 

Bewoners en SWZ Pashouders gratis, overige belangstellenden € 3.-. 

 

Zondag 7 december: Tweede Advent 

 
Woensdag 10 december: Kerst 
bloemschikken  
Het huis is inmiddels mooi versierd, maar in uw 

eigen huis wilt u natuurlijk ook een mooi 

kerststukje. Komt u dan vanmiddag om 14.30 

uur naar het restaurant. 

U kunt zich hiervoor inschrijven en betalen ( € 3.50) bij de receptie.  

 
Zondag 14 december: Derde Advent en optreden van Mare Canto 
Om 14.30 uur komt het koor een optreden geven in het restaurant. 

Voor bewoners en SWZ pashouders gratis, overige belangstellenden  € 3,-. 

 

Dinsdag 16 december: Uurtje klassiek en zitdansen 
In alle rust, in een kleine groep naar klassieke muziek luisteren. Dat kan 

met een kopje koffie om 10.00 uur in de activiteitenruimte. 

Armen en benen rijzen en dalen op muziek tijdens het zitdansen om 14.30 

uur in de theaterzaal. Deed u nog niet eerder mee….dan is dit het moment, 

want u bent nooit te oud om te leren. 

http://zoeken.kleuren.nu/kleurplaten/categorie/kerst/full/kerststukje-met-kaars.html
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Woensdag 17 december: Film 
Om 14.30 uur kunt u in de theaterzaal genieten van een leuke film, let u op 

de aankondigingen .  Entree € 3,-, bewoners en SWZ pashouders gratis. 

 
Donderdag 18 december: Geen soos i.v.m. kerstdiner voor bewoners 
 
Zondag 21 december: Optreden Sweet lake harmonysingers 
Om 14.30 uur zingt het koor uit Zoetermeer voor u kerstliederen in het 

restaurant. 

Bewoners en SWZ pas houders gratis, overige belangstellenden € 3,-. 

 
Dinsdag 24 december: Verhalen Uurtje en Kerstmiddag 
Om 10.00 uur gezellig in ’t Huuske in de activiteitenruimte met koffie en 

kerstkoek, verhalen vertellen. 

Om 14.30 bent u welkom voor een gezellige Kerstmiddag met muziek 

verhalen en natuurlijk een drankje na afloop.  

 
Donderdag 25 december: EERSTE KERSTDAG 

 
Vrijdag 26 december: TWEEDE KERSTDAG 

 
Woensdag 31 december: Oudejaarsmiddag 
De laatste dag van dit jaar en dus tijd voor een terugblik op 2014 aan de 

hand van foto’s, om 14.30 uur in de theaterzaal. Daar eten we natuurlijk 

bollen en flappen bij en zullen alvast een toost uitbrengen op het nieuwe 

jaar.    

Ook ’s avonds kunt u in het restaurant, onder een gezellig samenzijn, 

het oude en komende nieuwe jaar vieren. 

 

 
Het activiteitenteam wenst u een gezond, gezellig en actief 2015 en 

hoopt dat u ook van het afgelopen jaar weer genoten heeft. 
 
 

1.  

 
 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.pamoja-voor-kinderen.nl/nl/nieuws/nieuwsbrief-2009-12.htm&ei=M2ZGVLv2MMTIPNXrgfgH&psig=AFQjCNF5o8v94YjE_57TXYfU5R4gu6uSfQ&ust=1413986172478216
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.cbsaquamarijn.nl/20142015/Archief/Archief20132014.aspx&ei=aGZGVK75BImGPPbqgdgL&psig=AFQjCNF5o8v94YjE_57TXYfU5R4gu6uSfQ&ust=1413986172478216
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ACTIVITEITENNIEUWS SWZ WILLIBRORD  

 

NOVEMBER 

In de maand november gaan we op zoek naar het talent van SWZ tijdens 

de SWZ got Talent show. Ook kunt u deze maand in het restaurant 

aanschuiven bij verschillende herfst activiteiten zoals een verse wafel 

middag. Natuurlijk wordt er ook gewoon film gedraaid en bingo gespeeld.  

 

Maandag 3 november: Film 
Vanmiddag wordt in het restaurant de film; ‘Zo ging dat toen’, thema: Vrije 

tijd gedraaid. De film start om 14.30 uur. 

Voor bewoners en SWZ pashouders gratis, overige belangstellenden  € 3,-. 

 

Dinsdag 4 november: Optreden van Joly Cantare 
Vanmiddag zal Vrouwenkoor Joly Cantare een optreden verzorgen voor u in 

het restaurant. Het optreden begint om 14.30 uur in het restaurant.  

Kosten: Bewoners en SWZ- pashouders gratis, overige deelnemers  €3.00. 

 

Woensdag 5 november: Bingo 
Het is weer tijd voor de maandelijkse Bingo! De prijzen zullen deze maand 

in het teken staan van de herfst.  

De bingo start om 14.30 uur in het restaurant.  

Kosten: Bewoners en SWZ- pashouders gratis, overige deelnemers  €3.00. 

 

Maandag 10 november: Film 
Vanmiddag wordt in het restaurant de film ‘Willeke Alberti goud’ in 

concert gedraaid. De film start om 14.30 uur. 

Voor bewoners en SWZ pashouders gratis, overige belangstellenden  € 3,-. 

 

Woensdag 12 november: Herfst middag. 
Een middag met mooie foto’s van de natuur in de 

herfst, want in de herfst is de natuur op zijn mooist. 

U kunt vanmiddag ook mee doen aan de herfst-quiz. U 

bent vanaf 14.00 uur van harte welkom voor een kopje 

koffie, de herfst middag begint om 14.30 uur.  

Kosten: Bewoners en SWZ- pashouders gratis, overige 

deelnemers €3.00. 
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Maandag 17 november: Film 
Vanmiddag wordt in het restaurant de film ‘De Kameleon deel 1’ gedraaid. 

De film start om 14.30 uur. 

Voor bewoners en SWZ pashouders gratis, overige belangstellenden € 3,-. 

 
Woensdag 19 november: SWZ got Talent! 
Een talent kan van alles zijn bijvoorbeeld, zang, dans, acrobatiek, het 

bespelen van een instrument of dichten. 

Heeft u een talent dat u graag zou willen delen met iedereen? Dan kan dat 

vanmiddag tijdens de SWZ got Talent show. Het publiek zal samen met 

een vakkundig uitgekozen jury het oordeel geven over het optreden. Wie 

de meeste stemmen binnenhaalt wint uiteindelijk de SWZ got Talent 

Prijs! Wilt u uw talent laten zien? Dan kunt u zich opgeven bij de afdeling 

activiteiten. SWZ got Talent show begint om 14.30 uur in het restaurant.  

Kosten: Bewoners en SWZ- pashouders gratis, overige deelnemers  €3.00. 

 

Maandag 24 november: Film 
Vanmiddag wordt in het restaurant de film ‘De Kameleon deel 2’ gedraaid. 

De film start om 14.30 uur. 

Kosten: Bewoners en SWZ- pashouders gratis, overige deelnemers  €3.00. 

 

Woensdag 26 november: Wafelmiddag 
Tijdens deze koude dagen is het natuurlijk 

heerlijk om naast een kopje koffie, thee of 

warme chocomelk een warme wafel met kersen 

of slagroom te eten. Vanmiddag worden ze in 

het restaurant vers gebakken. De eerste 

verse wafels staan om 14.30 uur klaar in het 

restaurant.  

Kosten: Bewoners en SWZ- pashouders gratis, overige deelnemers  €3.00. 

 

DECEMBER 

December is de maand van de feestdagen en de winter.  

Om te beginnen zal Sinterklaas deze maand SWZ bezoeken, ook vieren we 

de Kerst met elkaar en zullen we op 31 december het jaar 2014 afsluiten. 

Op 22 december gaat de winter officieel beginnen.   

 

http://dulcimo.nl/wp-content/uploads/2013/07/9449628.jpg


  SWZ Willibrord 

  SWZ Willibrord 36 

DECEMBER 

Maandag 1 december: Film 
Vanmiddag wordt er in het restaurant een mooie film 

over Alaska gedraaid. De film begint om 14.30 uur.  

Voor bewoners en SWZ pashouders gratis, overige 

belangstellenden € 3,-. 

 

Woensdag 3 december: Kinder sinterklaas feest 
Voor alle kinderen van het personeel van Willibrord komt vanmiddag 

Sinterklaas op bezoek. Ook u bent natuurlijk van harte welkom om 

Sinterklaas naar binnen te zingen.  

Vanaf 14.30 uur wordt Sinterklaas verwacht in het restaurant.  

 
Vrijdag 5 december: Sinterklaas feest 
Om 10.00 uur bent u van harte welkom in het restaurant. We 

zullen dan met zijn alle Sinterklaas zingend verwelkomen.  

 

’s Middags kunt u in het restaurant aanschuiven bij de pieten 

bingo en kunt u leuke prijzen winnen.  

De bingo begint om 14.30 uur. Kosten: Bewoners en SWZ- 

pashouders gratis, overige deelnemers  €3.00. 

 

Maandag 8 december: Film 
Vanmiddag wordt er in het restaurant de film ‘the Sound of music’ 

gedraaid. De film start om 14.30 uur. 

Voor bewoners en SWZ pashouders gratis, overige belangstellenden € 3,-. 

 

Dinsdag 9 december: Geen activiteiten 
Vanmiddag zullen er geen activiteiten plaats vinden in verband met het 

ophangen van de kerstversiering in huis.  

 

Woensdag 10 december: Concert Muziek in Huis 
Vanmiddag wordt u een concert aangeboden door Muziek in Huis. Op de 

aankondigingen ter zijner tijd kunt u lezen wie er komen spelen.  

Zie ook pagina 7. Kosten: Bewoners en SWZ- pashouders gratis, overige 

deelnemers €3.00. 
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Dinsdag 16 december: Kerst stukjes maken 
Het mag ook dit jaar niet ontbreken. Vanmorgen kunt u 

in het restaurant kerst stukjes komen maken. U kunt 

zich hiervoor opgeven bij de receptie, de kosten voor de 

kerstukjes bedragen €3.00. 

 

Zaterdag 20 december: Cantemus Resurgentie 
Geen december zonder het koor Contemus Resurgentie. 

Zij zorgen weer voor een gezellige middag. U bent om 14.30 uur van harte 

welkom in het restaurant. Bewoners en SWZ- pashouders gratis, overige 

deelnemers €3.00. 

  

Woensdag 24 december: Kerstmiddag 
Het is vandaag de dag voor kerst. We zullen er in de zaal dan ook een leuke 

kerstmiddag van maken. Wat de precieze invulling van deze middag wordt 

kunt u lezen op de aankondigingen die opgehangen zullen worden.  

Deze middag begint om 14.30 uur in het restaurant. 

 
Vrijdag 26 december: Kerst Inn 
Zie aankondiging elders in dit blad voor de invulling van deze middag.  

 

Maandag 29 december: Film 
Vanmiddag wordt er in het restaurant de film ‘Andre Rieu kerst concert’ 

gedraaid. De film begint om 14.30 uur.  

Kosten: Bewoners en SWZ- pashouders gratis, overige deelnemers  €3.00. 

 

Woensdag 31 december: Oudejaarsmiddag 
Vanmiddag sluiten we in het restaurant het jaar 

2014 af met elkaar. We blikken gezamenlijk nog 

eens terug op het afgelopen jaar door middel van 

een foto show op het grote scherm. Komt u met ons 

proosten met een glaasje champagne? Ook 

ontbreken vanmiddag natuurlijk de oliebollen niet. 

Deze middag begint om 14.30 uur. 

Kosten: Bewoners en SWZ- pashouders gratis, overige deelnemers  €3.00. 

Wij wensen u een goede jaarwisseling. 

En de beste wensen voor het jaar 2015. Het activiteiten team. 
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VAN AFDELING LENTEVREUGD, DE DUINEN EN DE HORSTEN 

 

`DE PADEN OP, DE LANEN IN....!` 
Noodoproep : Wandelaars gezocht! 

In de vorige Sowiezo heeft u kunnen lezen dat onze wandelclub iedere 

vrijdagochtend heerlijk naar buiten gaat zolang het maar niet regent of 

stormt! 

Hierbij doen wij een oproep aan iedereen die een uurtje over heeft. Heeft 

u een vrijdagochtend tijd? Sluit dan bij ons aan, zodat er méér bewoners 

kunnen genieten van het seizoen en de frisse buitenlucht! 

U kunt zich ook eventueel voor een ander dagdeel in de week aanmelden.  

U maakt er veel mensen erg blij mee. 

Kom gerust langs bij de afdeling Activiteiten of Dhr. Bert van den 

Driesche voor informatie of bel: 070-5123213/12. 

 
 
Thema-diners gestart in oktober – ‘Verandering van spijs doet eten’ 
Vanaf oktober zijn we gestart met een maandelijks thema-dinertje op de 

afdelingen Lentevreugd, De Horsten en De Duinen.  

Wat u zich daarbij voor moet stellen?  

Er wordt feestelijk gedekt en er staan op het menu bijzondere gerechten. 

Iedere maand staat in een ander thema en soms zal daar muziek en 

aankleding in meegenomen worden. 

Begin oktober zijn we begonnen met een eenvoudig Leids Ontzet menu en 

men `bewees de tafel de nodige eer`. 

November zal staan in het teken van de Herfst, met heerlijke 

Herfstgerechten die niet dagelijks op het menu staan. 

December heeft uiteraard al zijn Kerstdiners, dus kan men in Januari 

2015 het wintermenu verwachten. 

Een heerlijk en gezellig etentje met elkaar, proosten met een glas sap of 

wijn erbij en koffie met bonbon als afsluiting. Daar nemen we zo eens in de 

maand de tijd voor. Tijd voor de maaltijd én tijd voor elkaar. 

 

Wat gaan we doen in November? 
In November gaan we met de bus naar de Bazaar van het Sophieke Huis 

om er rond te snuffelen, sfeer te proeven en koffie met poffertjes te 

bestellen. En misschien wint u nog een prijs in de tombola! 
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In November gaan we de Herfst beleven vanuit de SWZ bus met een 

mooie Herfstrit. Koffie en thee met iets lekkers nemen we mee voor 

onderweg. In kleine setting op de afdeling houden we een Herfstbingo 

met, u raadt het al, herfstprijzen. 

Ook hopen we dat Esdor ons weer kan komt bezoeken met zijn gitaar.  

De Sint en Pieten komen eind deze maand langs voor de kinderen van het 

personeel. Dus dat wordt weer genieten! 

 
Wat gaan we doen in December? 
Op 5 december komt de Sint voor u naar Willibrord. De grote vraag dit 

jaar is: welke kleur zullen de Pieten hebben? Zijn ze zwart, wit, of gezellig 

gekleurd? Wat is uw mening daar eigenlijk over? We zullen het zien! 

Jan Riem komt met zijn accordeon in ieder geval de ouderwetse liedjes 

spelen die we allemaal zo goed kennen. Met chocomel en gevulde speculaas 

kan die middag niet meer stuk! 

Natuurlijk gaan we kijken en luisteren naar de geplande Kerstoptredens 

en genieten van alle lichtjes in deze donkere dagen. 

We zien u verder uiteraard graag weer bij alle wekelijkse activiteiten als 

bloemschikken, muzikale verhalen, zang etc.  

 

Het activiteitenteam 

 
 

HAMLET 

 

’t Rumoer verstomt. Ik sta nu op de planken 

En leunend met een schouder tegen een deur 

Ontraadsel ik aan verre schokklanken 

Wat er met mij na heden nog gebeurt 

 

Het nachtlijk duister slaat mij gade 

Door duizenden ogen in de zaal 

Zo mogelijk laat gij dan 

Abba Vader  

Voorbijgaan aan mijn lippen deez 

Bokaal 
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Ik houd van Uw halsstarrige beramen 

Tot spelen van die rol ben ik bereid 

Maar dadelijk speelt er een ander drama 

Ik bid U geef mij deze keer respijt 

 

De schikking der bedrijven laat zich dromen 

Het einde van de reis is al voorspeld 

Is sta alleen, te midden van de schijnvromen 

Het leven is geen wandeling door een veld! 

 

Uit dokter Zjivago van Boris Pasternak 

Ingezonden door Dhr. Boverhof 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWJAARSRECEPTIE 

 Maandag 5 januari om 14.30 uur in SWZ Willibrord  

 Dinsdag 6 januari om 14.30 uur in SWZ Sophieke 

Met live muziek 


