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NIEUWJAAR  
 
Allereerst voor een ieder de beste wensen voor 2015. Ik hoop dat 
iedereen zorgt voor en met elkaar, zodat niemand er alleen voor hoeft te 
staan. Een klein gebaar geeft vaak al zo’n groot plezier! 
Voor de zorg wordt 2015 een moeilijk en spannend jaar. Het uitgangspunt 
van de overheid is meer voor minder oftewel met minder financiële 
middelen moeten meer cliënten worden ondersteund.  
Ook voor SWZ is helaas geen ontkomen aan de bezuinigingen en de lagere 
productieafspraken die doorgevoerd moeten worden. Maar dit laten we 
niet gedwee over ons heen komen. We zijn constant op zoek naar nieuwe 
mogelijkheden om te kijken hoe we de zorgmarkt kunnen verbreden / 
uitbreiden, zodat we van zo min mogelijk medewerkers gedwongen 
afscheid hoeven te nemen. 
We moeten met z’n allen de schouders er extra onderzetten en er samen 
tegenaan gaan. Dat is ook de kracht van de zo gewaardeerde medewerkers 
van SWZ.  
Met Samen Werken komen we Zover! 
 

Nico Olsthoorn 
directeur 

 
 
 

NIEUWJAARSRECEPTIE 
 Maandag 5 januari om 14.30 uur in SWZ Willibrord  

 Dinsdag 6 januari om 14.30 uur in SWZ Sophieke 

Met live muziek 

van het Goldhagen Ensemble 
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SWZ BEDANKT VRIJWILLIGERS  
 
Bijna honderd vrijwilligers verbonden aan SWZ, hebben dinsdagavond 
11 november genoten van een 5 gangen diner met entertainment. Op deze 

manier heeft SWZ een ode willen 
geven aan al die vrijwilligers die 
zich soms dagelijks, soms eenmaal 
per week inzetten voor de 
bewoners en cliënten van SWZ. 
Deze avond hoefden de 
vrijwilligers niets te doen, deze 
avond werden zij in de watten 
gelegd door medewerkers van 

SWZ. Bij binnenkomst werden de sterren op de foto gezet en konden zij 
hun handtekening plaatsen op de Wall of Fame. Daarna kregen zij een 5 
gangen diner voorgeschoteld, samengesteld en klaargemaakt door de 
restauratieve dienst. Het management team zorgde voor de bediening en 
de activiteitenbegeleiders gaven tussen de gangen door een show van 
verschillende bekende filmsongs.  

 
 
TERUGBLIK BAZAAR 5 NOVEMBER  
 
Woensdag 5 november was het weer traditioneel (najaars) bazaar in SWZ 

Sophieke. Al vroeg stonden 
kooplustige mensen te dringen voor 
de afzetting. Toen het startsein 
van de opening werd gegeven rende 
men naar alle kraampjes die de dag 
ervoor door de vrijwilligers waren 
ingericht. Ook het rad van Avontuur 
draaide op volle toeren, een record 
aantal rondes werd gedraaid en vele 
prijzen gewonnen. Deze prijzen 

waren door verschillende sponsoren geschonken. We kunnen terugblikken 
op een heel gezellige dag. Met een record opbrengst van € 3.018,10. Met 
dit bedrag kunnen we de komende tijd weer veel meer activiteiten bieden.  

Vrijwilligers en sponsoren heel erg bedankt! 
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PASTORALE ZORG 
 
Pastorale zorg Sophieke  
2 jan  10.00u  eucharistieviering  Pastoor Hagen  
9 jan 16.15u stilteviering  Pastor Hannelore Middel 
16 jan 19.00u zangavond  Ds. Deodaat van der Boon 
 
6 feb 10.00u eucharistieviering  Pastoor Hagen  
13 feb 16.15u stilteviering  Pastor Hannelore Middel 
20 feb 19.00u zangavond  Ds. Deodaat van der Boon 
 
 
Pastorale zorg Willibrord  
7 jan    9.00u eucharistieviering  In de kapel, vanuit de parochie 
9 jan 10.30u gesprekskring  Stilteruimte, Pastor Hannelore 
Middel  
9 jan 15.00u stilteviering  Stilteruimte, Pastor Hannelore 
Middel 
11 jan 11.00u laatste eucharistieviering in de kapel, rector de Vette en 
pastoor Hagen 
29 jan 10.30u    Woord en Tafeldienst  Stilteruimte, ds. Deodaat 
van der Boon 
 
6 feb 10.30u gesprekskring  Stilteruimte, Pastor Hannelore 
Middel 
13 feb 15.00u stilteviering  Stilteruimte, Pastor Hannelore 
Middel 
19 feb 10.30u    Woord en Tafeldienst   Stilteruimte, ds. Deodaat 
van der Boon 
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Toelichtingen bij de pastorale zorg in SWZ Sophieke en SWZ 
Willibrord 
Zoals u kunt opmaken uit het overzicht gaat er aardig wat veranderen in 
het nieuwe jaar. De veranderingen hangen grotendeels samen met het 
vertrek van rector de Vette en de onttrekking aan de eredienst van de 
kapel. Na het vertrek van rector de Vette moet ik mijn pastorale taken 
gelijkwaardig verdelen over de beide locaties. Dat betekent dat ik meer 
vanuit een algemene of universele invalshoek zal gaan werken en 
tegelijkertijd meer ruimte zal geven aan het werk van de kerken binnen 
SWZ. Dit is ook de reden dat ik de weeksluiting in het Sophieke “heb 
teruggegeven aan de kerk”. In eerste instantie is de leemte die daardoor 
ontstaan is nog niet opgevuld, maar het heeft er alle tekenen van dat de 
weeksluiting in oude glorie hersteld zal worden. De samenwerking met de 
kerken in Wassenaar is uitermate goed. We beseffen allen dat we ten 
diepste met hetzelfde bezig zijn. 
De stiltevieringen zijn een experiment van mijn kant. Ik probeer een 
laagdrempelige vorm te vinden voor verdieping en bezinning op 
levensthema’s en -vragen. Ik hoop hiermee iets te betekenen voor 
Protestanten en Katholieken, maar ook voor de groep mensen die zich niet 
(meer) gebonden voelt aan een kerk, maar wel houdt van verdieping en 
bezinning. Onderstaand verhaal laat iets zien van mijn ideaal. 
Hoe de stilteruimte in het Willibrord gebruikt zal worden is nog niet 
helemaal duidelijk, maar ik hoop van harte dat het intensief gebruikt zal 
worden voor bezinnende activiteiten van allerlei aard. Dat het een plek van 
ontmoeting en inspiratie mag worden! 
Met de allerlaatste Eucharistieviering in de kapel, zal de kapel officieel 
‘aan de eredienst onttrokken worden’. Tevens proberen we hiermee om 
waardig en goed afscheid te nemen van een ruimte, die veel heeft 
betekend in de levens van velen van u. Iedereen is van harte uitgenodigd. 

 
Pastor Hannelore Middel 

De dauwdruppel en de zeven kleuren 
Een wijze oude vrouw ging eens met haar leerlingen een ochtendwandeling 
maken in de duinen.  
De dauw lag nog over de bomen en struiken en halmen heen. 
Na een tijdje brak de zon door waardoor de dauwdruppels prachtig 
begonnen te schitteren. 
Bij een grote schitterende dauwdruppel stopte de vrouw. 
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Ze liet de leerlingen in een kring om de druppel heen staan, zodat ze het 
allemaal goed konden zien en de zon er op bleef schijnen. 
Ze vroeg aan allen welke kleur de druppel had. 
Rood, zei de eerste 
Oranje, zei de tweede,  
Geel, zei de derde 
Groen, zei de vierde, 
Blauw, zei de vijfde 
Indigo, zei de zesde 
Violet,  zei de zevende 
Verbaasd keken de leerlingen elkaar aan. Ze waren allemaal overtuigd van 
hun eigen gelijk.  
Het scheelde niet veel of ze kregen ruzie. 
De oude wijze vrouw stelde voor dat de leerlingen van plaats zouden 
wisselen. 
Telkens zagen ze op een andere plaats een andere kleur verschijnen. 
Langzaam drong het tot hen door dat iedereen de waarheid had gesproken. 
Toen er een tijdje verstreken was vroeg de oude wijze vrouw of de 
leerlingen weer allemaal op de plaats wilden gaan staan waar ze het eerst 
hadden gestaan.  
Omdat de zon nu vanuit een andere hoek op de druppel scheen, zag ieder 
van hen nu ook een andere kleur. 
De oude wijze vrouw legde uit: 
Hoe jullie de waarheid zien hangt af van de tijd en plaats die jullie in het 
leven innemen. 
Jullie zagen telkens een deel van het licht en zagen dat aan voor de hele 
waarheid. 
Laat alle mensen in volle vrijheid hun eigen weg bewandelen , hun eigen 
plaats innemen en hun eigen deel van het licht waarnemen. 
Jullie hebben alle waarheden nodig, want allemaal tezamen vormen ze het 
hele spectrum van het licht als geheel, de volle waarheid.  
Wees daarom niet alleen tolerant, maar wees zelfs blij dat er andere 
meningen zijn.  
Zolang jullie zelf nog niet het volle licht kunnen zien, hebben jullie de 
anderen zelfs nodig om de volle waarheid te leren kennen. 
(naar een Wijsheid verhaal uit het Oosten) 
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INGEKOMEN BRIEF 
 
Betreft vaarvakantie PWA 19 t/m 24 oktober 
 
Aan alle medewerk(st)er die mee zijn gegaan met de vaarvakantie. 
 
Wat doet een mens als hij/zij een week lang enorm heeft genoten? Dat wil 
hij/zij van de daken schreeuwen. Schreeuwen doe ik nooit, dus ben ik maar 
achter mijn laptop gaan zitten om uiting te geven aan mijn gevoelens 
omtrent alles wat ik constateerde én mocht genieten op en rond de Prins 
Willem Alexander (PWA). 
 
Als “vreemde eend in de bijt” (ik ben nog niet bejaard en gelukkig ook niet 
invalide) was het leuk om van een afstandje alles goed te observeren en 
daarom wil ik het e.e.a. kwijt. 
 
Zelden heb ik zo’n (bijna) (ik moet een beetje ruimte overhouden voor een 
eventuele volgende keer) perfecte organisatie gezien; het moet heel wat 
tijd en inspanning aan voorbereiding hebben gekost. Logistiek zat het 
prima in elkaar. De rolstoelbus was ruim op tijd bij Zomerland. De warme 
ontvangst in Willibrord met koffie en toebehoren op de dag van vertrek en 
vervolgens het vervoer – dat eveneens op de geplande tijd vertrok – naar 
Vlissingen met een lunchpakket in de bus beloofde wat voor de navolgende 
dagen. Na een praatje met enkele reisgenoten voelde ik me al een beetje 
thuis. 
 
De PWA had ik aan de buitenkant al eens bewonderd, de binnenkant kende 
ik dus niet. Wat een prachtig schip, prima accommodatie met goede 
voorzieningen; gezellige hut met voldoende ruimte voor een rolstoel, prima 
bedden; een prachtige, uitnodigende salon waat het goed toeven was. 
 
Dat werkt allemaal mee om volop te kunnen genieten, maar is niet hetgene 
dat je vakantie tot een “hoogtepunt” maakt. Wat dan wel? Dat is bovenal 
de inzet, de warmte en gezelligheid, de onderlinge samenwerking tussen de 
medewerkers van SWZ én de aandacht van allen voor de gasten. Dát was 
hartverwarmend. Jullie allen maakten er een hoogtepunt van. 
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Het was net één grote familie aan boord. Iedereen praatte met elkaar. Er 
waren zoveel kleine én grote attenties; zoals bijv. het kussentje op ieders 
bed (een grandioos idee), het reisverslag bij vertrek in de vorm van een 
boekje, verlucht met recente actiefoto’s. de foto voor degene die zich in 
het Volendammer kostuum hadden gewaagd. Geweldig. 
En dan de manier waarop voor elke dag een programma was samengesteld. 
De hele dag werden we bezig gehouden, van ontbijt tot aan het 
‘slaapmutsje’. 
 
Slotconclusie: ik heb enorm genoten van de organisatie, de accommodatie, 
de maaltijden (bereid door o.m. een ex-collega), d drankjes, de 
‘ochtendgym’, de leuke ‘acts’, de grandioze voorstelling op woensdagavond, 
maar bovenal van jullie. Medewerkers van SWZ, een geweldig TEAM! 
 
Hopelijk nog een tot ziens!  
 
Met hartelijke groet Mw P/J. Bootsma 

 
 
 
 
 

*** HAPPY HOUR *** 
 

 
Iedere vrijdag van 16:00 – 17:00 uur 

in Restaurant van 
SWZ Willibrord en SWZ Sophieke 

Hapjes en drankjes tegen gereduceerde prijzen! 
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Vaarvakantie 2015 
 
We zijn nog maar net bekomen van de mooie vaarvakantie in 2014, maar 
kijken alweer met veel plezier uit naar de komende reis die gepland staat 
van 29 maart t/m 3 april. We zijn momenteel alweer druk bezig om alles 
goed voor te bereiden zodat ook dit jaar weer geslaagd zal zijn. 
 
De vaarroute: 
Zondag 29 maart wordt u met bussen vanuit SWZ Willibrord en SWZ 
Sophieke naar Tiel gebracht. Maandagochtend vertrekken we naar Cuijk, 
van Cuijk varen we dinsdag naar Venlo, op woensdag naar Nijmegen, op 
donderdag naar Schoonhoven  en de laatste dag meren we af in Gouda. 
Daar staan de bussen weer klaar om u naar huis te brengen. 
Het schip heeft 25 tweepersoonshutten, op deze vakantie deelt u dus een 
hut met een andere gast. 
 
De kosten van deze week bedragen voor de bewoners van de 
verzorgings/verpleeghuizen Willibrord en Sophieke, 515 euro (inclusief 
alle maaltijden, drankjes, attracties en verzorging). De cliënten die 
alarmering hebben, thuiszorg krijgen, een SWZ pas hebben of woont in de 
woningen rondom SWZ betalen 540 euro (inclusief alle maaltijden, 
drankjes en attracties, excl. de zorg). 
Overige hulpbehoevenden inwoners van Wassenaar betalen 610 euro. 
 
Als deze vakantie week u aanspreekt en u géén bezwaar heeft uw hut te 
delen dan kunt u zich opgeven door het inschrijfformulier in te vullen. 
Deze kunt u opvragen via internet; www.swz-zorg.nl button vaarvakantie, 
het inschrijfformulier ophalen bij één van de recepties van SWZ 
Willibrord of SWZ Sophieke of bellen met ondergetekende op 
telefoonnummer 070-5123200. 

 
Ik hoop u te mogen ontmoeten op het schip! 

Ingrid Brugman, Manager Beheer & Projecten 
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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.  
 
7 januari 2015 - Gedragsveranderingen bij dementie 
Hoe ga je ermee om als iemand met dementie gedrag vertoont dat niet 
past in een bepaalde situatie? Of zomaar ineens boos wordt of weg wil? Of 
zich niet (meer) wil laten helpen met bepaalde zaken? Kun je dan alleen 
maar machteloos toekijken of kun je de persoon met dementie én jezelf 
helpen om te gaan met moeilijke situaties? Kun je leren in te spelen op het 
gedrag? 
 
Samen met specialist Ouderengeneeskunde Marc Ficken spreken we over 
dit onderwerp. 
 
4 februari 2015 - Documentaire: Het zal je maar gebeuren! 
In de documentaire ‘Het zal je maar gebeuren!’ worden de echtparen 
Joop & Tilly en Trijny & Henk langere tijd gevolgd. Tilly en Henk hebben 
de ziekte van Alzheimer. Voor de partners betekent het dat zij ook met 
de ziekte moeten leren leven. Het ontroerende in deze documentaire is de 
liefde die beide echtparen voor elkaar hebben. Ondanks alle frustraties en 
achteruitgang willen deze mensen elkaar voor geen goud missen. 
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VANUIT DE CLIËNTENRAAD…. 
 
SWZ Willibrord en SWZ Sophieke 

In beide vergaderingen is er vooral gesproken over 
de komende veranderingen welke vanuit de 
overheid worden opgelegd. Dat die ook van invloed 
zijn bij SWZ dat is een ding wat zeker is. Ook de 
cijfers zijn besproken. Voor dit jaar eindigt SWZ 
nog net aan in de positieve cijfers, maar dat zal 
voor volgend jaar waarschijnlijk helaas een ander 
verhaal worden. Bij SWZ Willibrord is duidelijk 

merkbaar dat de zelfsturing steeds meer vorm krijgt. Ook de door het 
zelfsturende team georganiseerde eerste familiebijeenkomst van een PG-
afdeling was goed verlopen. De complimenten voor de zelfsturende teams! 
De CR-leden hebben de mogelijkheid gehad om deel te nemen aan het 
voorproeven van het kerstdiner. Er waren een aantal kleine wijzigingen / 
tips. Deze worden doorgevoerd bij het uiteindelijke kerstdiner, zodat de 
bewoners weer een heerlijk kerstdiner krijgen. 
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.  
 
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? 
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Cliëntenraad SWZ Sophieke 
Mevrouw Hokken-Kuntzen – vertegenwoordiger de Hoven (Willem 
Alexanderhof app. 419) 
Mevrouw Van der 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? 

 
 
NATIONALE VOORLEESWEEK 2015 
 
Dit jaar vindt de nationale voorleesweek plaats van 21 januari tot en met 
31 januari. Zoals we in eerdere jaren merkten, voorgelezen worden is niet 
alleen leuk voor kinderen, maar ook voor volwassenen is het een feestje om 
voorgelezen te worden. 
Daarom kunt u op woensdag 21 januari om 14.30 uur naar diverse 
verhalen  komen luisteren in de theaterzaal in SWZ Sophieke en op 
woensdag 28 januari in SWZ Willibrord 
aanschuiven in het restaurant tijdens de 
voorleesmiddag, waarbij veel vrijwilligers oud, jong, 
bekend en minder bekenden willen uitnodigen om een 
mooi verhaal voor te lezen.  
Ook op andere manieren en in de kleinere 
activiteiten zal aandacht geschonken worden aan 
lezen. 
Wilt u ook een verhaal voorlezen? Dat kan, meldt u 
bij de activiteitenbegeleiding. Wilt u voorlezen maar 
heeft u geen verhaal? Ook die kunnen wij samen met 
u uitzoeken.  
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COLUMN VAN ALI,  
DE NUBISCHE GEIT VAN DE ZORG- EN KINDERBOERDERIJ. 
 
‘BouwEzel’ 
Luid gezaag en getimmer weerklonk over de velden van onze 
kinderboerderij de afgelopen weken. De 2e fase van een ingrijpende 
verbouwing is zojuist afgerond. Timmerman Arnold is dagelijks hard 
aan het werk geweest om het Bijhuis en de receptie te verfraaien en 
te verbeteren. En u raadt nooit wie van de dieren hem daarbij te hulp 
schoot….. 
 
Jawel, u ziet het goed, op de foto staat de adellijke ezel Willem van 

Rodenburg compleet met pet, hamer en 
meetlat. Hij stelde zich zowaar 
dienstbaar op voor de timmerman. ‘ Tja, 
dat moet ik toch ook weer eens 
preuberen’ zo stamelde hij toen wij 
geiten en schapen over de grond rolden 
van het lachen om zijn ongebruikelijke 
outfit. ‘Altijd maar die heuge status 
gaat ook vervelen’. Wij noemden hem 
‘onze bouw-ezel’.  Hij schijnt ooit in zijn 
jonge jaren in de leer geweest te zijn 
bij meester-gezel Jacques. Maar 
volgens eigen zeggen is hij nooit 
toegetreden tot het Gilde der 
Timmerlieden omdat hij al snel zijn 
eigen knechten had die het werk 
overnamen.  ‘Tja, ik heb niet voor niets 
blauw bloed en waar zijn knechten 
anders veur. Maar helaas is het weurd 
‘knecht’, in de maand december, ook een 
beladen begrip geworden’ zo sprak 

Willem tijdens ons wekelijks kringgesprek. Vervolgens ontstond er een 
heftige discussie over wat meester –knecht verhoudingen nu eigenlijk 
inhouden in deze tijd. Toen ook huidskleur in de discussie werd betrokken 
en het zwarte varken Porgy haar zelfbeheersing verloor en een van de 
blanke Texelaars te lijf wilde gaan, greep het dichtende schaap Zwartbles 
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gelukkig in. Dat deed zij met de volgende wijze woorden: ‘Je bent altijd 
verantwoordelijk voor je eigen boosheid, niet iemand anders! Tel eerst tot 
10 voordat je weer je mond open doet’. Er viel een betekenisvolle stilte. 
Tot 1 van onze Toggenburgers (dat zijn Zwitserse berggeiten) met een 
hoog zacht stemmetje vroeg: ‘Wat vinden jullie eigenlijk van die Zwarte 
Pietenkwestie?’ Binnen 5 seconden was iedereen weer door elkaar aan 
schreeuwen en laaiden de emoties wederom hoog op. Hoofdschuddend 
verliet Zwartbles de stal…..’als ze nu eens begonnen met naar elkaar te 
luisteren!’  
Tja, dat zou al een hoop schelen. Dat is de enige manier om begrip te 

kunnen opbrengen voor elkaar.  
Begin dit jaar wordt de 
kinderboerderij officieel heropend en 
zien wij u graag op bezoek komen. De 
koffie/thee staat klaar. Willem de 
Ezel heeft zijn bouwtenue uit kunnen 
doen. ‘Kan ik eindelijk weer geweun 
mijzelf zijn’ zei hij.  Ok Willem, wees 
jij maar lekker die eigenwijze 

conservatieve bekakte ezel. Dat pas het beste bij je! 
Met vriendelijke geitengroet, 

                                                      Ali 
 
 

Dinsdag 20 januari 
 

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 N T E R ” 
 

Uitnodigingen volgen en voor aanmeldingen kan men vanaf 
 

5 januari terecht bij de receptie van het Sophieke. 
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Nieuw in SWZ Sophieke! Yoga voor Ouderen 
 
Vanaf 8 januari start in SWZ Sophieke een cursus 
Yoga voor ouderen 
Je bent nooit te oud om met yoga te beginnen! 
 

In de traditie van yoga ziet men het ouder worden als groei. Een groei die 
naar binnen gericht is op zoek naar innerlijke verfijning 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. De cursus data zijn:  8-15-22-29 januari, 5-21-19 februari, 
5-12-19-26 maart, 2-9 en 16 april. In totaal 14 lessen. 
Op deze donderdagochtenden worden twee lessen gegeven. De eerste is 
van 9.30 – 10.30 uur en de tweede van 11.00 – 12.00 uur. De lessen worden 
gegeven door Yoga docente Vannessa Koerst van Vansi Yoga (www.vansi.eu) 
 
Aanmeldformulier cursus yoga voor ouderen 
Naam: …………………………………………………………………………………………. 
Adres: ………………………………………………………………………………………….. 
Telefoon: ………………………………………………………………………………………. 
E-mail: …………………………………………………………………………………………. 
 
Voorkeurtijdstip: 
O Donderdagochtend 9.30  – 10.30 uur 
O Donderdagochtend 11.00  – 12.00 uur 
 
De cursus kost 90,- (voor 14 lessen) die u vooraf dient te betalen. Strook 
inleveren bij de receptie van SWZ Sophieke, alwaar u ook de betaling kunt 
doen. 
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PERSONALIA  
 
Overleden bewoners SWZ Willibrord 
09-10  Mw. A.F. Klunder-Ente    app. 210 
28-10  Dhr. G.M. van Tol     app. 221 
01-11  Dhr. A. Verkleij     app. 107 
27-11  Mw. E.M.G. Gielen    app. 211 
 
Nieuwe bewoners SWZ Willibrord 
17-11  Mw. G.A.M. Teeuwen    app. 139 
29-11  Dhr. J.R. Laarman    app. 107 
 
Bewoner SWZ Willibrord verhuisd 
31-10  Brederode-van Tartwijk   app. 310 
 
Nieuwe bewoner SWZ Sophieke 
28-10  Mw. E. Dekker-Plasier    app. 408 
31-10  Vis-de Man      app. 310 
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KLEURPLAAT - door Miryam Adatto
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PUZZEL -  Filippine 
 
 

  

 1.  uitputten 1 
15 18 7 17 8 17 11 

 2.  begeren 2 
13 2 17 11  

 3. nakomelingen 3 
17 2 13 11    

 4.  symbool van vorstelijke macht 4 
15 17 2 15 8  

 5.  koelinstallatie 5 
7 12 2

  
8     

 6.  samenpersen 6 
16 10 15 1 17    

 7.  snelheidswedstrijd 7 
17 16 10 18 17 10    

 8. plaat van een zeker materiaal 8 
16 10 15 2 1 15   10 

 9.  belemmering 9 
5 15 4 13 15 1  

10. klemmend drukken   10
7 9 1 17     

11. gezamenlijke pot bij het 
kaarten 11

7 15 8 10 12 10  

12. vuilnisvat 12
15 18 6 17 3   17 8 

13. toegang tot een huis 13
6

  
12 4 17 8    

14. kom 14
16 15 15 2     

15. aan vrouwen eigen 15
6 12 17 2 9 7  

16.het land betreffende 16
15 10 12 11 15 2   

17. schoen 17
13 11 10 15 1 17 8 

18. onoverdekt zwembad 18
14 13 17 11 14   4  

19. soort buldog 19
14 17 8      

20. frisheid 20
7 12 2 5 17   4  

21. opslagplaats 21
3 15 15

  
9 11    

22. krachtig kloppen 22
5 3 17 8   11  

23. steensoort 23
8 11 13 17 10   

24. vorstentelg 24
1 8 13 16 16     

 
Vul horizontaal de juiste woorden in.  Gelijke cijfers zijn gelijke letters. 
In de grijze kolom leest u van boven naar beneden de oplossing. 
 
Invulformulier op  pagina 26. 
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ACTIVITEITENIEUWS SWZ SOPHIEKE 
 
JANUARI 
Het nieuwe jaar is begonnen. Zoals dit vel papier eerst nog helemaal wit 
was, zo is dat ook voor het nieuwe jaar. Wij willen dit jaar graag met u 
prachtig gaan inkleuren en doen in elk geval weer ons best u een aangenaam 
activiteiten programma aan te bieden. 

 
Donderdag 1 januari: Wij wensen u een Actief en gezond 
2015 
 
Dinsdag 6 januari: Zingen en NIEUWJAARS RECEPTIE 
Om 10.00 uur bent u van harte welkom in het restaurant om 

het nieuwe jaar in te zingen tijdens de koffie. Emmy van der Wilk ons zal 
begeleiden op de vleugel.  
Om 14.30 uur bent u allen in de gelegenheid om een toost uit te brengen op 
het nieuwe jaar met medebewoners, medewerkers en vrijwilligers in het 
restaurant. 
Het Goldhagen Ensemble zal de middag muzikaal omlijsten. 
 
Woensdag 7 januari: Film 
Om 14.30 uur kunt u in de theaterzaal genieten van een mooie film. Let u 
op de aankondigingen voor de titel. 
Bewoners en SWZ Pashouders gratis, overige belangstellenden € 3.-. 
 
Dinsdag 13 januari: Verhalenuurtje en Zitdansen 
Om 10.00 uur bent u van harte welkom om onder het genot van een kopje 
koffie of thee verhalen uit te wisselen ,elke keer weer 
over een ander onderwerp. We doen dit in het ’t Huuske 
in de activiteitenruimte op de 2e etage. Vanmiddag om 
14.30 uur gaan de armen en benen weer de lucht in bij 
het zitdansen in de theaterzaal, want de feestkilo’s  
moeten er natuurlijk weer af!  
 
Woensdag 14 januari: Bingo 
We hopen dat dit nieuwe jaar u weer nieuwe kansen biedt op mooie prijzen. 
U kunt om 14.30 uur meespelen in het restaurant.  
Bewoners en SWZ Pashouders gratis, overige belangstellenden € 3.-. 
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Dinsdag 20 januari: Uurtje klassiek  
Om 10.00 uur staat de deur van de activiteitenruimte weer open voor 
liefhebbers van klassieke muziek en een kopje koffie. 
 
Woensdag 21 januari: Voorleesmiddag 
Het is Nationale voorleesweek, dus ook hier in staat 
vanmiddag het voorlezen centraal. U kunt om 14.30 uur 
naar diverse verhalen  komen luisteren in de theaterzaal. 
U mag ook zelf een verhaal voorlezen, meldt u zich dan aan 
bij de activiteitenbegeleiding.  Bewoners en SWZ 
Pashouders gratis, overige belangstellenden € 3.-. 
 
Dinsdag 27 januari: Verhalen uurtje en Zitdansen  
In de activiteitenruimte staat om 10.00 uur de koffie klaar en bent u van 
harte welkom voor een gezellig gesprek met medebewoners. 
En om 14.30 uur kunt u weer in beweging komen tijdens het zitdansen in de 
theaterzaal, want ook in 2015 is het motto: Bewegen is Goed voor ieder! 
 
Woensdag 28 januari: Winterfeest 
Al is het koud en guur buiten, binnen gaan we er een hartverwarmende 

middag van maken. U bent allemaal uitgenodigd om 
14.30 uur in het restaurant. Bewoners en SWZ 
Pashouders gratis, overige belangstellenden € 3.-. 
 
We hopen dat u met veel plezier op deze maand terug 
kunt kijken en het een goede start was van het nieuwe 
jaar.  
Vergeet u niet de weekaffiches (deze hangen in de 

liften en in de hal en af te halen bij de receptie) te bekijken, met het 
programma, want alle vaste activiteiten (zoals handwerken, koersbal, soos, 
gym) worden niet elke maand in de SOWIEZO opgenomen en eventuele 
veranderingen in het programma. 
 
FEBRUARI 
Aan sneeuw en ijs geen gebrek deze maand!  
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Dinsdag 3 februari: Zingen en Zitdansen 
Winterliedjes zijn er genoeg en daar gaan we er vanochtend een aantal van 
zingen onder begeleiding van Emmy van der Wilk. Maar voor we gaan zingen 
gaan we om 10.00 uur eerst de kelen smeren met een kopje koffie. 
Vanmiddag kunt u de ledematen weer lekker los én warm maken op muziek 
bij het zitdansen om 14.30 uur in de theaterzaal. 
 
Woensdag 4 februari: Film 
Een film over ijzige kou of juist met heel veel warmte? Let u op de 
aankondigingen. Bewoners en SWZ Pashouders gratis, overige 
belangstellenden € 3.-. 
 
Zaterdag 7 februari: Optreden Viswijvenkoor 
Het viswijvenkoor uit Leiden komen vanmiddag allerlei 
liedjes voor u zingen, waar u er vast een aantal van kan 
meezingen. Het begint om 14.30 uur in het restaurant 
waar de koffie en thee klaar staan.  
Bewoners en SWZ Pashouders gratis, overige belangstellenden € 3.-. 
 
Dinsdag 10 februari: Verhalen uurtje 
Over de strenge winters van vroeger valt vast genoeg te zeggen. Dus komt 
u vertellen of luisteren met een warm kopje koffie erbij om 10. 00 uur in 
het ’t Huuske ( activiteitenruimte) . 
 
Woensdag 11 februari: Bingo 

Sneeuwballen gooien? Nee…bingoballen draaien! Komt 
u vooral gezellig meespelen om 14.30 uur in het 
restaurant. 
Bewoners en SWZ Pashouders gratis, overige 
belangstellenden € 3.-. 
 
Dinsdag 17 februari: Uurtje klassiek en zitdansen 
Vindt u het ook prettig om in een kleine groep naar 

klassieke muziek te luisteren, dan bent u om 10.00 uur in de 
activiteitenruimte, aan het goede adres. Lekker bewegen in een heel 
gezellige groep doet u om 14.30 uur bij het zitdansen in de theaterzaal. 
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Woensdag 18 februari: Winterbloemschikken 
Vanmiddag kunt u de winter een beetje 
opfleuren? Om 14.30 uur liggen de bloemen 
klaar in het restaurant om een 
winterbloemstukje te maken. 
Wel graag vooraf inschrijven (voor 17 
februari) bij de receptie, kosten € 3.50. 
 
Dinsdag 24 februari: Verhalen uurtje  
Vindt u het prettig om met medebewoners van gedachten te wisselen 
tijdens een kopje koffie, dan bent u om 10.00 uur aan het goede adres in 
het ’t Huuske ( activiteitenruimte). 
 
Woensdag 25 februari: Boemerang 
De eerste keer weer in dit nieuwe jaar. Kent u het nog niet kom dan zeker 
even kijken en eventueel meespelen om 14.30 uur in de theaterzaal. 
Een korte maand, maar er was weer genoeg te beleven. 
 

Het activiteitenteam. 
 
 

 
 

 
-------------------------------------------------- 
 
OPLOSSING QUIZFILIPPINE  Insturen vóór 31 januari 
 
 
 
NAAM:__________________________________________ 
 
ADRES/APP.NR:___________________________________ 
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ACTIVITEITENIEUWS SWZ WILLIBRORD 
Een nieuw jaar, een nieuw begin met een nieuwe maand vol activiteiten.  
Ook dit jaar kunt u elke maandag middag naar de film komen. Ook wordt er 
elke dinsdagmiddag gezongen in het restaurant met piano begeleiding. Op 
de donderdag kunt u ‘s middags naar het restaurant komen voor de 
spelletjes soos met verschillende spelletjes.  
Wij hopen u ook dit jaar weer vaak te ontmoeten ! 
 
JANUARI 
Maandag 5 januari: Nieuwjaarsreceptie   
Vanaf 14.30 uur kunnen wij elkaar een voorspoedig 2015 wensen onder 
genot van een drankje en een hapje. Deze middag wordt muzikaal 
opgeluisterd door het `Goldhagen Ensemble`.  
 
Woensdag 7 januari: Bingo 
Aanvang 14.30 uur. Een nieuw jaar met nieuwe kansen! De bingoballetjes 
doen weer hun ronde. Er zijn leuke winterprijzen te winnen én u kunt 
meedoen aan de loterij rondes om uw kans op een prijs te verhogen! 
Bewoners en SWZ Pashouders gratis, overige belangstellenden € 3.-. 
 
Woensdag 14 januari: Wintermiddag aanvang 14.30 uur 
Vanmiddag halen wij de winter in huis. We zullen er een gezellige winterse 
middag van maken met een lekker warme chocolademelk en wat lekkers.  
Houdt de affiches in de gaten voor de verdere invulling van deze middag.  
Bewoners en SWZ Pashouders gratis, overige belangstellenden € 3.-. 
 
Woensdag 21 januari: Film 
Wat is er nou lekkerder dan, als het buiten koud is, lekker binnen te 
kunnen blijven met een goede film op. Vanmiddag kan dat. De film start om 
14.30 in het restaurant. U kunt later op de affiches zien welke film er 
gedraaid zal worden.  
Bewoners en SWZ Pashouders gratis, overige belangstellenden € 3.-. 
 
Woensdag 28 januari: Voorleesmiddag 
De nationale voorleesweek is weer bezig. Ook hier in huis besteden we hier 
aandacht aan. Daarom kunt u vanmiddag in het restaurant naar de 
Voorleesmiddag komen. Verschillende verhalen zullen voorgelezen worden 
door verschillende mensen. Het eerste verhaal wordt om 14.30 uur voor 
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gelezen. Wilt u ook een verhaal voorlezen? Dat kan, meldt u bij de 
activiteitenbegeleiding. Wilt u wel voorlezen maar heeft u geen verhaal? 
Ook die kunnen wij samen met u uitzoeken.  
Het team van de activiteitenbegeleiding hoopt dat u een goed 2015 zal 
beleven en een heel gezond, actief en gelukkig 2015 zult hebben.  
 
FEBRUARI 
De winter is nog in volle gang en daarom blijven wij ook nog even in de 
winterse sferen. En er is deze maand weer genoeg te doen! 
 
Woensdag 4 februari: Bingo 
Vanmiddag spelen we weer bingo in de zaal. De prijzen tafel staat weer vol. 
Komt u een van die prijzen winnen? De eerste bingo ronde zal om 14.30 uur 
beginnen in het restaurant. Vanaf 14.00 uur bent u al welkom voor een 
kopje koffie of thee.  
Bewoners en SWZ Pashouders gratis, overige belangstellenden € 3.-. 
 
Woensdag 11 februari: Carnaval 

Na het succes van vorig jaar zijn ze vanmiddag weer hier in het 
restaurant van Willibrord om samen met u het carnaval te vieren. 
Met muziek, polonaise en feest, vieren zij vanmiddag samen met u 
een gezellige carnavalsmiddag. Het feest begint om 14.30 uur, zaal 
open vanaf 14.00 uur.  

Bewoners en SWZ Pashouders gratis, overige belangstellenden € 3.-. 
 
Woensdag 18 februari: Bloemschikken 
De kerstboom en kerstukje is al weer even de deur uit. Daarom is het nu 
tijd voor een mooi bloemstukje op tafel. Het bloemschikken begint om 
14.30 uur in het restaurant. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de 
receptie. De kosten bedragen € 3,50 
 
Woensdag 25 februari: oud Hollands verjaardagsfeest 
Vanmiddag vieren wij van de activiteitenbegeleiding onze 
verjaardag, wij vieren het echt zoals een 
verjaardagsfeestje hoort te zijn, ezeltje prik, koek 
happen en nog meer oud Hollandse spelletjes. Komt u ook 
op ons feestje. Ons feestje begint om 14.30 uur in het restaurant.  
Bewoners en SWZ Pashouders gratis, overige belangstellenden € 3.-. 
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VAN AFDELING DE HORSTEN,DE DUINEN EN LENTEVREUGD  
 
Relaxruimte 
In het dagelijks leven doet het goed om de geest en het lichaam af en toe 
tot  rust laten komen, om af en toe de tijd te nemen om daadwerkelijk te 
ontspannen.. 
Je woont niet meer in je eigen huis en hebt veel achter moeten laten. 

Samen met andere 
deelgenoten breng je de dag 
door. Personeel is druk in de 
weer, familie komt en gaat, 
er is altijd leven om je heen 
wanneer je in een 
zorginstelling vertoeft. 
Gelukkig heeft ieder een 
eigen vertrek waar je even 
alleen kunt zijn.  En toch was 
er behoefte aan  meer…. 

Toen we voor het SWZ-festival in het voorjaar 2014 een relaxruimte 
hadden ingericht, bleek hoe heerlijk het voor iedereen was om daar, 
omgeven door diverse lichtjes, bewegende beelden, zachte muziek en 
geuren, tot rust te kunnen komen. De sta-op-stoel zorgde voor de gehele 
ontspanning. 
Sinds november 2014 is 
daarom op de derde etage 
een ruimte ingericht als 
relaxruimte. Hier kunt u zich 
een tijdje terug trekken uit 
het dagelijks leven en 
genieten van alle prikkels die 
niets méér van u vragen dan 
`ervaren`. Problemen en 
gedachten mogen verdwijnen, 
al liggend in één van de sta-
op-stoelen of in uw eigen rolstoel. De mooie wonderlijke muziek verdrijft 
ze met zachte hand. 
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Wilt u er alleen zijn, of liever met iemand anders? Het kan en mag 
allemaal. Ook familie wordt van harte uitgenodigd om samen met vader, 
moeder, broer of vriendin een bezoek te brengen. 
Bij de Activiteitenafdeling kunt u zich aanmelden wanneer u wilt `relaxen` 
of een afspraak maken voor een ander tijdstip. 
Kom in ieder geval eens langs om te kijken en beleven! Wel graag melden 
bij afdeling Activiteiten. Voor meer informatie kunt u terecht bij Francine 
Scharloo, Afdeling Activiteiten, tel. Tst. 213. 
Met ontspannen groet en graag tot ziens! 
 
Thema-diner 

Eind november vond het tweede 
thema-diner plaats op afdeling De 
Duinen, Lentevreugd en De Horsten. 
Een heerlijk herfstetentje met 
onder andere stoofschotel, 
stoofpeertjes, herfstsalade en 
bokkenpootjes bavarois toe. Alles in 
herfstsfeer aangekleed. Met de 

Herfstsonate van Vivaldi op de achtergrond konden we niet meer om het 
feit heen: Het is Herfst! Buiten was het donker, koud en nat, binnen was 
het warm en gezellig! 
 
Te verwachten activiteiten in 2015 
Iedere eerste woensdagmiddag  van de maand op afdeling 3A/B:  een 
Bingospel. Niet met de bekende ballen maar met leuke afbeeldingen uit de 
oude doos. 
Iedere eerste vrijdagmiddag: Bingo mét ballen en leuke prijzen op 
afdeling 2B. 
Iedere tweede dinsdag van de maand : komt Sjef Smit met verhalen en 
muziek. Een geboren voorlezer die iedere keer weer een interessant 
thema heeft dat geïllustreerd wordt met boeken en afbeeldingen ! 
Iedere laatste week van de maand:  het Themadiner. Voor januari is dat 
Winter, voor februari iets pittigs om warm van de worden in de winterse 
kou. 
Op de laatste dinsdagochtend van de maand: een thema-ochtend met 
pastor Hannelore Middel. Zij zal hierbij dieper ingaan op de innerlijke 
mens. 
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Woensdagmiddag 11 februari: CARNAVAL! Alle sores aan de kant en 
genieten van de Leidse Hutspotten ! 
De optredens die gepland zijn, staan op het weekprogramma dat in de gang 
en de huiskamers hangt. U wordt van harte uitgenodigd om hier met uw 
dierbaren van te komen genieten. 
 

Wij wensen ieder een fijne winter! 
 

 
 

GEVRAAGD: BEZOEKVRIJWILLIGERS! 
 

Omdat niet iedereen ervoor kiest om in groepjes aan activiteiten 
deel te nemen is het fantastisch dat er mensen zijn die regelmatig 

bij iemand op bezoek gaan. 
Gewoon om een kopje koffie drinken op de kamer of in ons 

restaurant, een praatje te maken, een spelletje te doen of eens voor 
te lezen etc. 

De kleine dingen in het leven die zoveel goed kunnen doen.  
Van díe mensen zijn er nooit genoeg ! 

Heeft u af en toe wat tijd hiervoor? schenk het hen die veel alleen 
zijn. U maakt er mensen blij mee, of u nu vrijwilliger, familie of 

bewoner bent. 
Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Activiteiten. 

Toestel 213. 
 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Adobe Gray - 20% Dot Gain)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 90
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 115
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.20
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 115
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.20
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'Optimized_for_WEB_VC'] voor veteranen Contact uploads op de website)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




