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ONTMOETINGSPUNT SOPHIEKE 

Zo lang mogelijk zelfstandig wonen en blijven participeren, dat is het 
toekomstbeeld in wonen, welzijn en zorg.  

Belangrijke voorwaarden om thuis te blijven wonen zijn 
het creëren van een veilige omgeving en het bieden van 
mogelijkheden voor ontmoeting.  
 
Daarom start binnenkort in SWZ Sophieke een 
ontmoetingspunt voor de buurt. 
Het wordt een gezellige plek waar men elkaar kan 

ontmoeten, een kopje koffie kan drinken, een maaltijd gebruiken en kan 
deelnemen aan activiteiten. Bovendien kunt u terecht voor een bezoek aan 
de kapper, of het lenen/gebruiken van spelmateriaal voor jong en oud.  
We zijn inmiddels achter de schermen druk bezig een en ander te 
ontwikkelen. U zult dit merken aan verschillende zaken. In de huidige hal 
zal meer ruimte gemaakt worden om zitjes te creëren. De theaterzaal zal 
elke dag dienst doen voor verschillende activiteiten. Veel van de 
activiteiten bestonden al en zullen hier en daar wat uitgebreider worden. 
Dat geldt ook voor het restaurant; meer open en het wordt makkelijker om 
een kopje koffie in de hal te gebruiken. Sommige activiteiten of menu’s 
zullen duidelijker en meer uitnodigend gepresenteerd worden. Alles om 
niet alleen u, als huidige bewoners, maar óók de buurt bewoners een 
welkom gevoel te geven. 
De verwachting is dat u half maart duidelijk kunt zien dat we gestart zijn 
en vanaf die tijd gaan we verder uitbouwen. Bijvoorbeeld met de 
ontwikkeling van een digitaal café en andere activiteiten. 
We hopen dat u en uw buren gaan genieten van dit ontmoetingspunt. 
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VANUIT DE CLIËNTENRAAD…. 
 
SWZ Willibrord en SWZ Sophieke 
In beide raden zijn er cliënten overleden die vertegenwoordigd werden 
door mantelzorger/familie bij de cliëntenraad. Bij SWZ Willibrord: de 
heer Vogeler en bij SWZ Sophieke: mevrouw Van Delft-Lourens. Wij 
wensen dan ook de dames Klaver en Van Delft de komende tijd heel veel 
sterkte toe!  
De beide dames blijven vooralsnog in de cliëntenraad totdat iemand anders 
zich hiervoor aanmeldt. Wat verder 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. 
 
De begroting voor 2015 is in beide vergaderingen doorgenomen. Er zijn nog 
aardig wat onzekerheden en onduidelijkheden in de zorg waarover dan ook 
veel discussies worden gevoerd. Waarschijnlijk wordt dit jaar met 
negatieve cijfers afgesloten. De beide raden hebben het jaarprogramma 
van de activiteiten bekeken en goedgekeurd. Het wordt weer een jaar vol 
leuke activiteiten. De complimenten aan het activiteitenteam!   
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? 

 
 
OPENING HORECA DOOR WETHOUDER BERT DOORN OP OPEN DAG 
ZORG- EN KINDERBOERDERIJ WASSENAAR  
Op zaterdag 21 maart is het feest op de zorg- en kinderboerderij 
Wassenaar. Na een verbouwing is de nieuwe keuken, voor uitgebreidere 
horeca, klaar voor gebruik. Voor de bezoeker betekend dat meer 
verscheidenheid in consumpties, voor het bestuur en begeleiders een 
nieuwe stap naar een buurtfunctie. Voor de mensen met een verstandelijke 
beperking die al werkzaam zijn binnen de dierverzorging betekend het 

meer afwisseling 
in de 
werkzaamheden. 
Wethouder Doorn 
zal de openings-
handeling met een 
aantal cliënten van 
de zorg- 
kinderboerderij, 
verrichten 
omstreeks 11.00 
uur.  
 
 
 

Op de foto ziet u het enthousiaste horeca team. Zij zijn er klaar voor. 
Ook kunt u een kijkje achter de schermen nemen. Van 11.00 – 15.00 uur. 
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PASTORAAT SOPHIEKE  
 
vr 6 maart  10.00 uur  eucharistieviering 

19.00 uur weeksluiting 
do 12 maart 10.30 uur bezinning met pastor Hannelore Middel 
vr 13 maart  19.00 uur  zangavond met ds. Deodaat van der Boon 
do 19 maart 10.30 uur bezinning met pastor Hannelore Middel 
vr 20 maart 19.00 uur weeksluiting 
vr 27 maart 19.00 uur weeksluiting 
do 2 april   10.30 uur bezinning met pastor Hannelore Middel 
vr 3 april  10.00 uur avondmaalsviering met ds. Deodaat van der  
   Boon 
za 4 april  14.30 uur paasmiddag met activiteitenbegeleiding en 
     pastor  
vr 10 april  19.00 uur weeksluiting 
vr 17 april  19.00 uur  zangavond met ds. Deodaat van der Boon 
vr 24 april  19.00 uur weeksluiting 
 
Weeksluiting in het Sophieke weer in oude staat hersteld 
Sinds vrijdag 6 februari is er weer elke vrijdagavond om 19 uur een 
weeksluiting. Deze wordt georganiseerd en verzorgd door leden van de 
Protestante Gemeente Wassenaar (PGW) voor leden van de PGW. Alle 
bewoners van het Sophieke, van de Hoven en van het Luciehof zijn van 
harte welkom. We hopen dat het goed bezochte bijeenkomsten gaan 
worden. In mei dit jaar zullen we evalueren of het aan ieders verwachting 
voldoet. Wanneer u dat wil komen de gastvrouwen u graag ophalen. U kunt 
dan bellen naar nr. 392 (gratis) of 070-5121392. 
 
Bezinning in Sophieke en Willibrord 
In de tijd voor Pasen organiseer ik drie bezinningsbijeenkomsten over het 
lijden. Met behulp van mooie teksten, muziek en uitleg bezinnen we ons op 
de vraag wat lijden is, hoe mensen en wijzelf er mee omgaan en hoe we ons 
eigen lijden en het lijden van anderen zouden kunnen verlichten. Er is ook 
ruimte voor uw eigen inbreng. Elke bijeenkomst geven we aandacht aan het 
lijden, maar proberen we er ook doorheen te kijken, net als in onderstaand 
gedicht uit 1914 van Dora Teitelboim: 
 



  SWZ Algemeen 

  SWZ Algemeen 6

Ik zag een zwaluw in zijn vlucht 
en dacht, zij zal daar altijd zweven. 
Een roos zag ik, in volle pracht 
en meende zij zal eeuwig leven. 
 
Ik zag in het veld een boom 
en dacht, hij zal daar altijd staan. 
Eens spon ik mij een droom 
en dacht, mijn droom zal niet vergaan. 
 
Ik ben die zwaluw, aangeschoten 
de boom, door stormen neergebogen, 
de bloem, ruw van de struik gebroken, 
de droom met uitgebluste ogen. 
 
Diep in mijn hart weeklaagt de wind 
met zeven jammerende stemmen, 
maar ik ben hoopvol als een kind 
bereid om alles, alles lief te hebben.  
 
Eucharistievieringen in Sophieke en Willibrord 
Zoals vertrouwd is er elke eerste vrijdag van de maand een 
eucharistieviering in het Sophieke. De eerste vrijdag van april komt deze 
te vervallen vanwege de traditionele avondmaalsviering op Goede Vrijdag in 
het Sophieke.  
Sinds februari dit jaar vindt er ook iedere vierde donderdag van de maand 
een eucharistieviering plaats in de stilteruimte van het Willibrord. 
 
 
PASTORAAT WILLIBRORD 
 
vr 6 maart  10.30 uur  gesprekskring 
do 12 maart 10.30 uur dienst van woord en tafel 
vr 20 maart 10.30 uur bezinning met pastor Hannelore Middel 
vr 27 maart 10.30 uur bezinning met pastor Hannelore Middel 
do 26 maart 10.30 uur eucharistieviering 
do 2 april  10.30 uur dienst van woord en tafel  
vr 3 april  10.30 uur bezinning met pastor Hannelore Middel 
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vr 10 april  10.30 uur gesprekskring 
do 23 april  10.30 uur eucharistieviering  
do 30 april  10.30 uur dienst van woord en tafel 
 
Laatste viering in de kapel 
Op zondagmorgen 11 januari 2015 was de laatste viering in de kapel. 

Het was een waardig 
afscheid 
Er waren 
hartverwarmend veel 
mensen.  
Het is natuurlijk 
droevig  om afscheid 
te nemen van een 
gewijde ruimte waar 
zo veel beleefd is. 

Het einde van de kapel betekent ook het einde van een tijdperk. 
Toch was het geen droevige viering. 
Rector Faas de Vette gaf ruim aandacht aan de pijn van het afscheid, 
maar in alles wat hij zei klonk ook door dat datgene waar het ten diepste 
om gaat niet gebonden is aan stenen. Er is iets voorbij, maar er gaat ook 
iets door, in vertrouwde en in nieuwe vormen. In het mooiste geval 
ontstaat er ook iets nieuws. 
Zo zullen er in de nieuwe stilteruimte traditionele vieringen van 
protestante en katholieke zijde worden gehouden, maar ook nieuwe vormen 
van verdieping en bezinning worden beproefd. 
De kapel is door middel van een ritueel ‘aan de eredienst onttrokken’, zoals 
dat officieel heet. Rituelen helpen bij het maken van een overgang.  
Rituelen proberen iets van het onzichtbare zichtbaar te maken. 
Pastoor Hagen voerde aan het eind van de viering dit ritueel uit: hij droeg 
de heilige voorwerpen die worden gebruikt in de eucharistie de kapel uit. 
Daarna doofde hij de Godslamp; het lichtje dat in een katholieke kerk 
altijd brandt, als teken van Gods aanwezigheid. Het licht liet zich bijna 
niet doven. Een mooi beeld voor het licht dat blijft. 
 

Hannelore Middel, Pastor 
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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.  
 
4 maart 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. 
 
8 april 2015, Humor als medicijn? 
Humor kan belangrijk bijdragen aan een gelukkig leven. Maar valt er nog 
wel wat te lachen als dementie je leven binnenkomt? Verandert het gevoel 
voor humor van iemand met dementie? En hoe kun je humor dan nog 
inzetten in de zorg voor je naaste met dementie? Een lacht verzacht, maar 
hoe? 
 
Over humor als medicijn spreken we met Frans Hoogeveen, 
ouderenpsycholoog en Lector Psychogeriatrie aan de Haagse Hogeschool. 
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PERSONALIA  
 
Overleden bewoners SWZ Willibrord 
23-12  Dhr. H.F. Vogeler    app. 232 
26-01  Mw. H.A.M. Bollen-Horsten  app. 002 
 
Bewoners SWZ Willibrord verhuisd 
22-01  Dhr. J.A.M. Ceha    naar Verpleeghuis Eshoeve 
03-02 Mw. J. Henkes-Geers   naar SWZ Amaliahof  
 
Bewoner SWZ Sophieke verhuisd 
04-01  Mw. J.H. Meijer-van Schooten  naar SWZ Amaliahof 
 
Nieuwe bewoner SWZ Sophieke 
10-02  Mw. L. Snel-Bessalow   app. 206   
 
Overleden bewoners SWZ Sophieke 
03-01  Dhr. J.M.L. Stijnman   app. 103 
05-01  Mw. A. van Delft-Lourens  app. 206 
20-01  Dhr. J. van der Gugten   app. 305 
09-02 Dhr. C. Berbée    app. 403 
 
Overleden bewoners SWZ Amaliahof 
16-12  Mw. A.J.T. Horbowiec-Rientjes app. 0.1 
17-01  Mw. J.M. van ’t Hoog-Donker  app. 1.3 
 
Nieuwe bewoners SWZ Amaliahof 
04-01  Mw. J.H. Meijer-van Schooten  app. 0.1  
03-02 Mw. J. Henkes-Geers   app. 1.3 
 
 
 



  SWZ Algemeen 

  SWZ Algemeen 10

VRIJWILLIGERS IN DE AMALIAHOF 
 
Ongeveer een jaar geleden is begonnen met het werven van vrijwilligers in 
De Amaliahof met als doelstelling het welzijn van de bewoners te 
verhogen. Tijd om nu eens aan Judy Zandvliet te vragen wat de stand van 
zaken is.  
 
Op dit moment zijn er 11 vrijwilligers actief voor verschillende 
activiteiten. Met verschillende activiteiten omdat elke vrijwilliger zijn of 
haar specifieke interesses en kwaliteiten heeft en het handig is om daar 
gebruik van te maken. Bijvoorbeeld, zo vindt de ene vrijwilliger het fijn om 
een bewoner individuele aandacht te schenken, de ander geniet van een 
groepsactiviteit en een derde maakt graag een wandeling met een of twee 
bewoners.  
 
De komst van veel vrijwilligers in vrij korte tijd heeft wel voor 

veranderingen 
gezorgd. 
Medewerkers 
hebben moeten 
wennen dat zij 
niet altijd 
alleen of 
metcollega’s 
aan de slag 
gingen en dat in 
het begin ook 
aandacht aan 

de vrijwilligers geschonken moest worden en de nodige vragen beantwoord 
moesten worden. Structuur aanbrengen heeft hier van begin af aan 
geholpen.  
Met elke vrijwilliger zijn afspraken gemaakt over werktijden, wat de taken 
zijn en op welke manier deze op een goede manier gedaan kunnen worden. 
Op dit moment weet elke medewerker waar en wanneer welke vrijwilliger 
komt en wat zij komen doen. Dit bleek ook prettig voor nieuwe vrijwilligers 
want, je komt regelmatig in een bruisend gebeuren waar alles nog moet 
gebeuren en dan is het handig als je weet van hoe en wat. Voor alle 
zekerheid ligt er ook een communicatieschrift voor vrijwilligers waarin 
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afspraken en bijzonderheden staan genoteerd en waar vrijwilligers 
bijzonderheden in kwijt kunnen. Al met al voelen vrijwilligers zich welkom 
en gewaardeerd, niet in de laatste plaats door de leuke reacties van 
bewoners, en daar gaat het tenslotte om.  
 
De effecten naar bewoners zijn:  
*Veel bewoners hebben behoefte aan naar buiten gaan en een wandeling te 
maken; deze mogelijkheid is behoorlijk verruimd 
*Er zijn meer momenten voor een 1 op 1 benadering waarbij de vrijwilliger 
met 1 bewoner activiteiten onderneemt 
*De verzorging heeft meer tijd voor individuele aandacht 
*De sfeer in de huiskamer wordt verhoogd omdat er meer 
groepsactiviteiten kunnen plaatsvinden zoals spelletjes doen, 
spreekwoorden afmaken, zingen en gebeurtenissen van vroeger ophalen. 
*En, als vrijwilligers helpen rond het ontbijt, geeft dat meer rust en 
betere sfeer in de huiskamer 
 
Op grond van deze ervaringen 
is besloten door te gaan met 
het aantrekken van 
vrijwilligers, nu ook voor de 
spitsuren zoals het ontbijt en 
het koken en eten aan het eind 
van de middag. 
  
Wil je als afdeling met veel 
vrijwilligers aan de gang dan 
zijn de onderstaande voorwaarden van belang: 
*Duidelijk moet zijn voor wel activiteiten en op welke momenten er 
vrijwilligers nodig zijn 
*Vrijwilligers krijgen duidelijke instructies over de wijze van werken, wat 
kan wel en wat mag niet 
*Vrijwilligers krijgen ruimte voor eigen inbreng 
*Medewerkers staan positief over het samenwerken met vrijwilligers en 
laten dat de vrijwilliger ook merken 
*Vrijwilligers worden op tijd op de hoogte gebracht van belangrijke 
gebeurtenissen binnen de afdeling 
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*ter ondersteuning wordt gezocht naar passende scholing voor de 
vrijwilliger 
 
Mocht u als vrijwilliger het leuk vinden om ook actief te zijn op De 
Amaliahof, neem dan contact op met Bert van den Driesche, coördinator 
vrijwilligers. Telefoon 070-5123212 of B.vandendriesche@swz-zorg.nl 
 

 
 
 
 
ZOMERTIJD 
 
In de nacht van 28 op 29 maart gaat de klok weer 1 uur 
vooruit. 
 
 

 

 
 

UITNODIGING PAASBRUNCH 

De restauratieve dienst organiseert in samenwerking met de 
activiteitenbegeleiding een Paasbrunch op 2e Paasdag (maandag 6 april).  

Op beide locaties, dus zowel in SWZ Willibrord als in SWZ Sophieke.  

U kunt genieten van allerlei heerlijkheden. 

Aanvang brunch: 12.00 uur. 
Bewoners gratis, SWZ pas-houders € 12,50 Anderen: € 15,00. 
U krijgt een uitnodiging, waarin staat hoe u zich op kunt geven. 
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THEMADINER IN SWZ SOPHIEKE 
Dinsdag 31 MAART 

wordt er een Themadiner georganiseerd in het restaurant van 
SWZ Sophieke. 

Tijdstip: van 12.00 uur tot 13.30 uur 
Het thema is deze keer: “LENTE” 

De uitnodiging voor dit themadiner volgt t.z.t.   
en vanaf  maandag 9 maart kunt u inschrijven voor dit diner bij de 

receptie van SWZ Sophieke. 
Vanaf heden is de prijs voor deelname aan het themadiner € 15,50 

inclusief 2 drankjes. 
 
 

 

 
*** HAPPY HOUR *** 

 

 
Iedere vrijdag van 16:00 – 17:00 uur 

in Restaurant van 
SWZ Willibrord en SWZ Sophieke 

Hapjes en drankjes tegen gereduceerde prijzen! 
 
 
 
 
 
Heeft u nog bruikbare spulletjes, 

voor onze voorjaarsmarkt op 25 maart  a.s. in  

SWZ Sophieke? 

Dan kunt u die afgeven bij de receptie.
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SCHEMA GLASBEWASSING 

 
 

BETER HOREN IN HUIS 
 

Beter Horen is in huis op 
woensdag 11 maart 

3 juni, 2 september en  
2 december 

van 10.30 uur tot 11.30 
uur 

in SWZ Sophieke. 
Onder voorbehoud 

 

 
 
 
 

Adres Handeling Freq. mrt 
wk 

juni 
wk 

sept 
wk 

dec 
wk 

Huize Willibrord Glasbewassing van het onbereikbare 
gevelglas aan de buitenzijde 

4 9 22 35 48 

Luciehof Glasbewassing van de gehele 
buitenzijde 

4 9 22 35 48 

Sophieke Hoven Glasbewassing van het onbereikbare 
bewonersglas van de blokken A t/m E. 
Alsmede de binnen- en buitenzijde van 
alle aanwezige trappenhuizen. 

4 9 22 35 48 

Sophieke Huis Glasbewassing van de gehele 
buitenzijde alsmede de binnenzijde van 
de openbare ruimten. Dit houdt in de 
gehele begane grond inclusief keuken 
en het openbare glas op de 
verdiepingen. 
De 2 noodtrappenhuizen worden alleen 
in de maand maart uitgevoerd.                
Op de 2e verdieping wordt alleen de 
zusterpost aan de binnenzijde 
uitgevoerd. De huiskamer en de 
kantoren worden niet meegenomen.  

4 9 22 35 48 
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Gezellige 
Voorjaarsmarkt 

 
 

Woensdag 25 maart 
10.00 uur – 15.00 uur 

SWZ Sophieke 
 

Naast de kramen met tweedehands spullen, curiosa, 
handwerk en planten kunt u ook genieten van poffertjes, en 

allerlei andere lekkere dingen. 
En natuurlijk zijn er leuke prijzen te winnen bij de 
voorjaarsloterij. De opbrengst van deze markt zal 

verdubbeld worden door het nationaal ouderenfonds en komt 
geheel ten goede aan: de rolstoel driedaagse,  

die op 1, 2, en 3 september plaatsvindt. 
 

   Reden genoeg om even langs te komen!  
 

                   



  SWZ Algemeen 

  SWZ  Algemeen 16

Dinsdag 5 mei 

Oranje bevrijdingsfeestmiddag 
Voor Wassenaarse senioren 

Aangeboden door: Wassenaarse Oranjevereniging Wilhelmina 
 

 

Met medewerking van:   

 ‘Little Jos &  
the Lucky strikes’ 

 
 
 
 
 
 
 
 

          Jukebox muziek uit de jaren ’50 en ‘60 
 

En samenzang onder leiding van  
Emmy van der Wilk 

 
      Locatie: SWZ Willibrord          Tijd: 14.00 – 16.30 uur 

 
Wilt u deelnemen aan deze gezellige 

middag in SWZ Willibrord?  
Dan bent u van harte welkom! 

Zaal Open: 13.30 uur 
U kunt zich opgeven voor (rolstoel)vervoer   

bij de receptie van SWZ(0705123200) vóór 2 mei. 
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DE STICHTING “VRIENDEN VAN” 

SWZ kent twee stichtingen die zich ten doel stellen het welzijn van de 
bewoners te bevorderen door te investeren in sfeerverhogende 
voorzieningen en projecten. Het gaat om de Stichting Vrienden van Huize 
Willibrord en de Stichting Vrienden van het Sophieke Huis. Deze 
stichtingen dragen financieel bij aan activiteiten en projecten die juist zo 
belangrijk zijn voor bewoners en waarin het budget van een 
verzorgingshuis dikwijls niet in voorziet.  
Wilt u een gift aan een van deze Stichtingen doen toekomen?  
 
Het rekening nummer is; NL 62 ABNA 0256263841 
o.v.v.  de Stichting Vrienden van het Sophieke Huis of Stichting Vrienden 
van Huize Willibrord. 
 

 
 
STAND OP DE LADDER 

De oplossing van de puzzel van januari/februari 2015 is: 
Als de maan naar huis toegaan. 

We hebben van 17 lezers juiste inzendingen ontvangen! 
Deze zijn in onderstaand lijstje verwekt; 

 
Mw. van den Berg  100  Mw Pietersz-Hofmeijr 40 
Mw. Piesens-Kunst 100  Mw. Asscheman  40 
Mw. Duiveman  100  Mw. Asscheman  40 
Mw. Plat-Sjardijn 97  Mw. Teunisse  35 
Dhr. Otte   96   Mw. Bredie-Bosman 29 
Mw. Vegt-van Egmond 80  Mw. van Keppel  20  
Mw. Passage-Henkes 60  Lidy Lansdorp  20  
Mw. de Ruijter  58  Dhr. CT van der Ploeg 20 
Mw. de Hoogd  47  Mw. Weijnen  20 
 

Mevrouw van den Berg en mevrouw Piesens-Kunst en mevrouw 
Duiveman hebben de top van de ladder bereikt en kunnen een 

tegoedbon voor de winkel bij de receptie ophalen. Gefeliciteerd! 
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ACTIVITEITENIEUWS SWZ SOPHIEKE 
 
MAART  
De winter laten we langzamerhand weer achter 
ons, en kijken weer uit naar de bolletjes die 
uitkomen en heerlijke voorjaars temperaturen 
ook de kalender geeft aan  dat het voorjaar in 
aantocht is. 
 
Dinsdag 3 maart: Zingen en zitdansen 
Ook zo blij dat de lente in zicht is. Dat gaan we zingend uit volle borst 
vieren, terwijl Emmy van der Wilk voor de begeleiding aan de piano zorgt. 
We verwelkomen u graag om 10.00 uur in het restaurant. 
Om 14.30 uur is het weer tijd voor beentjes van de vloer, tijdens het 
zitdansen in de theaterzaal, waar u uw sportieve inzet kunt laten zien. 
 
Woensdag 4 maart: Film 
Op de affiches kunt u zien om welke film het gaat 
De film begint om 14.30 uur. 
Bewoners en SWZ pashouders gratis, overige 
belangstellenden € 3,00. 
 
Dinsdag 10 maart: Verhalen uurtje 
Gezellig in een klein groepje praten, vertellen of lekker luisteren met een 
kopje koffie erbij. U bent van harte welkom om 10.00 uur in ‘t Huuske 
(activiteitenruimte). 
 
Woensdag 11 maart: Bingo 
Vanmiddag om 14.30 uur kunt u in het restaurant meespelen met dit 
spannende en leuke spel. Hopelijk zijn de balletjes u goed gezind voor een 
prijsje.  
Bewoners en SWZ pashouders gratis, overige belangstellenden € 3,00. 
 
Dinsdag 17 maart: 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. 
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Lekker bewegen in een heel gezellige groep doet u om 14.30 uur bij het 
zitdansen in de theaterzaal. Al gaat het niet om de prijzen, we hopen wel 
dat u uw beste beentje voorzet. 
 
Woensdag 18 maart: Lente middag 
U bent om 14.30 van harte welkom in het restaurant voor een gezellige 
middag met een hapje en een drankje en een klein loterijtje om de lente te 
vieren. 
Bewoners en SWZ pashouders gratis, overige belangstellenden € 3,00. 
 
Dinsdag 24 maart: geen activiteiten i.v.m. inruimen Voorjaarsmarkt 
 
Woensdag 25 maart: VOORJAARSMARKT 
Vandaag bruist het in SWZ Sophieke! Met de 
voorjaarsschoonmaak zijn er heel wat spullen opgeruimd en 
kunnen wij onze rommelmarktkramen weer inruimen! U kunt 
weer kijken en kopen, mooie prijzen winnen bij de loterij en 
natuurlijk van veel lekkers genieten in het restaurant. 
DUS………..Komt u gezellig langs van 10.00 uur tot 15.00 uur. 
 
Zaterdag 28 maart: optreden Mumstheater 
Om 14.30 bent u welkom om naar een theatervoorstelling te komen kijken. 
Voor ons en voor u een verrassing ! 
Bewoners en SWZ pashouders gratis, overige belangstellenden € 3,00. 
 
Zaterdag op zondag 28 maart: ZOMERTIJD 
Het is weer zover, de wintertijd wordt verzet naar de zomertijd. Een 
uurtje korter slapen. 
Vergeet u niet uw klok op de nieuwe tijd te zetten?  

 
Zondag 29 maart: Bootvakantie 
Vanmiddag rond 13.00 uur nemen we afscheid van een aantal bewoners, 
maar…… 
gelukkig niet voor lang, want zij gaan een week het water op met de Prins 
Willem Alexander ! We wensen iedereen héél veel plezier ! Komt u hen ook 
uitzwaaien ? 
Dinsdag 31 maart: Themadiner  
Zie verder in krant voor informatie. 
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APRIL 
 
Een beetje zon, en af en toe een wolkje, de natuur 
ontluikend, goed gehumeurde mensen………..dit is het 
lentegevoel! Of zou APRILLETJE ZOET ons nog een 
witte hoed brengen? 
 
Woensdag 1 april: Film  
Op de affiches kunt u zien om welke film het gaat 
De film begint om 14.30 uur in de theaterzaal 
Bewoners en SWZ pashouders gratis, overige belangstellenden € 3,00. 
 
Zaterdag 4 april: Paasmiddag  
Een gezellige middag met Hannelore en Mycha van 14.30 uur tot 16.00 uur 
in de theaterzaal. 
 
Zondag 5 april: Eerste PAASDAG 
 
Maandag 6 april: Tweede paasdag: Paasbrunch 

Er zal in het restaurant een paasbrunch 
plaatsvinden met mooie muziek op de achtergrond. 
Houdt u de affiches in de gaten voor meer 
informatie over deze paasbrunch. 
 

 
Dinsdag 7 april: Zingen en zitdansen  
Om 10.00 uur bent u van harte welkom in het restaurant om te zingen 
tijdens de koffie, terwijl Emmy van der Wilk ons zal begeleiden op de 
vleugel. 
Vanmiddag om 14.30 uur gaan de armen en benen weer de lucht in bij het 
zitdansen in de theaterzaal. 
 
Woensdag 8 april: Bingo 
Komt u dus vanmiddag leuke prijzen winnen bij de bingo in het restaurant 
om 14.30 uur. Bewoners en SWZ pashouders gratis, overige 
belangstellenden € 3,00. 
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Dinsdag 14 april: Verhalen uurtje  
Verhalen vertellen én naar verhalen luisteren, kunt u om 10.00 uur in ‘t 
Huuske (activiteitenruimte) onder het genot van een kopje koffie.  
 
Woensdag 15 april: Boemerang 
Vanmiddag om 14.30 uur kunt u in de theaterzaal meedoen met het 
boemerangspel, maar gezellig kijken mag natuurlijk ook. 
Bewoners en SWZ pashouders gratis, overige belangstellenden € 3,00. 
 
Dinsdag 21 april: Uurtje klassiek en zitdansen 
Om 10.00 uur staat de deur van de activiteitenruimte weer open voor 
liefhebbers van klassieke muziek en een kopje koffie. 
En om 14.30 staan de stoelen weer in de kring om met elkaar op muziek te 
gaan bewegen. 
 
Woensdag 22 april: Bloemschikken 
Om 14.30 uur kunt u een bloemstukje komen maken in het restaurant, om 
zo het voorjaar in huis te halen. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de 
receptie. Kosten €3.50. 
 
Maandag 27 april: KONINGSDAG 
U kunt de feestelijkheden volgen op het 
grote scherm in de theaterzaal. 
 
Dinsdag 28 april: Verhalen uurtje en 
optreden Joly Cantare 
Met een klein groepje praten over vroeger dat  kunt u in ’t Huuske 
( activiteitenruimte) om 10. 00 uur, natuurlijk met een kopje koffie. 
Vanmiddag staan oude bekenden voor u klaar in het restaurant. JOLY 
CANTARE treedt om 14.30 uur voor u op. 
Bewoners en SWZ pashouders gratis, overige belangstellenden € 3,00. 
 

Het activiteitenteam 
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MEDEDELING: 
 
Vanaf februari 2015 zal de zangmiddag op dinsdag afgewisseld worden 
met een muziekfilm in de 2de en 4de week van de maand.  
Op de weekplanner staat aangegeven wanneer de activiteiten plaatsvinden. 
 

 
 
ACTIVITEITENIEUWS SWZ WILLIBRORD 
 
Maart 
De klok gaat één uur vooruit en de lente doet voorzichtig zijn intrede. Tijd 
dus om uit onze ‘winterslaap’ te komen !  
 
Woensdag 4 maart: Bingoooo ! 
We beginnen de maand goed met een gezellige lente bingo met uiteraard 
lente prijzen. Tussen de bingorondes door kunt u het lot beproeven tijdens 
de 3 loterijen. Vanaf 14.00 uur staat de koffie voor u klaar en om 14.30 
uur zal de bingo starten. Bewoners en SWZ pashouders gratis.  
Anderen: € 3,00 incl. 2 kopjes koffie. 

 
Woensdag 11 maart: Thema-middag Holland 
Aanvang : 14.30 uur. Vanmiddag zetten we Nederland op 
de kaart met een quiz via de beamer op groot scherm en 
een passend hapje erbij. Dus kom uw kennis testen of doe 
nieuwe informatie op! 
 

Vrijdag 20 maart: Josarie orkest 
Aanvang 14.30 uur: Voor de eerste keer mogen we hen in SWZ Willibrord 
ontvangen: Het Josarie orkest. Vanmiddag is er dus geen zitdansen.  
Bewoners en SWZ pashouders gratis . Anderen: € 3,00 incl. 2 kopjes  
koffie. 
 
Woensdag 25 maart: Oud-Hollands verjaardagsfeest 
Vanmiddag zijn we allemaal een beetje jarig. Vroegere tijden herleven  
vanaf 14.30 uur tijdens het Oud-Hollands verjaardagsfeest. Bewoners en 
SWZ pashouders gratis. Anderen: € 3,00 incl. 2 kopjes koffie. 
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Zondag 29/30 maart: Klok wordt verzet! 
Vannacht gaat de zomertijd in, dus vergeet niet de klok  
één uur vooruit te zetten! 
 
Zondag 29 maart: Bootvakantie 
Vanmiddag rond 13.00 uur nemen we afscheid van een aantal bewoners, 
maar…… 
gelukkig niet voor lang, want zij gaan een week het water op met de Prins 
Willem Alexander boot! We wensen iedereen héél veel plezier!  
Komt u hen ook uitzwaaien? 
 
 
APRIL 
Heeft u ze al gezien …de kleurige kopjes van de narcissen? Deze ultieme 
voorjaarsbodes maken onze omgeving weer geurend en kleurrijk en daar 
gaan we zeker weer van genieten met de SWZ bus! Maar er is méér deze 
maand: 
 
Vrijdag 3 april: Vakantiegangers weer thuis! 
Vanaf een uur of 14.00 uur verwachten we iedereen die met de boottocht 
mee is geweest weer terug. En onder het genot van een hapje en een 
drankje in het restaurant kunnen we naar alle verhalen luisteren over de 
belevenissen. 
 
Maandag 6 april: Paasbrunch 
Voor deze Paasbrunch op de tweede Paasdag kunt u zich t.z.t  inschrijven. 
De lunch zal om 12.00 uur aanvangen.  
 

Woensdag 8 april: Bingo 
Vanmiddag om 14.30 uur is het tijd 
voor de Bingo. Wie zal er met de 
prijzen vandoor gaan ? Maar 
belangrijker is dat we een gezellige 
middag hebben met elkaar. Bewoners 
en SWZ pashouders gratis . Anderen: 
€ 3,00 incl. 2 kopjes  koffie. Lootjes: 
4 voor 1 euro. 
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Dinsdag 14 april: optreden DVS 
Aanvang: 19.30. Vanavond even geen TV maar…….. een accordeon optreden 
van het  muziekgezelschap Door Vriendschap Sterk. Vanaf 19.00 uur staat 
voor u de koffie klaar! Bewoners en SWZ pashouders gratis.  
Anderen: € 3,00 incl. 2 kopjes koffie. 
 
Maandag 27 april: Koningsdag 
U kunt de feestelijkheden volgen op het grote scherm in de theaterzaal. 

 
Graag tot ziens!  

Het activiteitenteam 
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