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SWZ Algemeen
VAN DE PASTOR

Ontwikkelingen in mijn taakopvatting.
Zoals van het begin af aan duidelijk is, ben ik aangesteld voor in principe
alle bewoners van het Sophieke en Willibrord, ongeacht
levensbeschouwing.
Omdat ik verbonden ben aan de Protestante Kerk Nederland, wordt wel
eens de indruk gewekt dat ik deze kerk ook vertegenwoordig. Dat is niet
het geval. In mijn functie van pastor ben ik ongebonden.
Zelf heb ik meegewerkt aan het wekken van deze indruk, door mijn
intensieve bemoeienis met de weeksluiting in het Sophieke. Bovendien ben
ik door het feit dat mijn zeer gewaardeerde collega rector de Vette de
Rooms-Katholieke kerk vertegenwoordigt, meer beland in de rol van
dominee.
Nu is het zo dat de samenstelling van de bewoners in de loop der jaren
grondig is veranderd. Het is al lang niet meer zo dat er in het Willibrord
alleen maar Katholieken en in het Sophieke alleen maar Hervormden wonen.
In beide huizen wonen Katholieken, Protestanten en andersgelovigen.
In de nabije toekomst wil ik mij nadrukkelijker gaan richten op deze
bewoners met hun verschillende achtergronden: in de bijeenkomsten, die
ik organiseer (dikwijls in goede samenwerking met de
activiteitenbegeleiding), probeer ik woorden en beelden te vinden waarin
iedereen zich zou kunnen herkennen.
Het kerkelijke zal worden waargenomen door de kerken, zoals dit voor een
deel al gebeurt (zie het overzicht Pastorale Zorg). In goede samenwerking
proberen we tot een zo goed en breed mogelijk aanbod te komen.
Bij wijze van experiment zal ik in september en oktober iedere dinsdag om
14uur een meditatie-bijeenkomst leiden in de kapel in het Willibrord. Deze
meditatie zal niet uitgaan van een bepaalde levensbeschouwing, maar van
een universeel of interreligieus of intermenselijk gezichtspunt. Het zullen
laagdrempelige bijeenkomsten zijn, waarin u de stilte rustig wordt in- en
uitgeleid.
Alle ontwikkelingen en plannen worden ter advisering voorgelegd aan de
Commissie Ethiek en Religie. Het staat ook u vrij om te reageren. Graag
zelfs.
Pastor Hannelore Middel
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Nog een paar nachtjes slapen…..

Rolstoeldriedaagse !!!
2, 3 en 4 september

Programma:
Elke dag:
vanaf 14.00 uur verzamelen op locatie
Sophieke en Willibrord.
14.00 – 15.00 uur warming up en
wandelliedjes oefenen
15.00 uur wordt het officiële startsein gegeven en gaan we de
volgende routes lopen:

Dinsdag 2 september:
Op ‘de thee’ bij Burgemeester en wethouders , lopen naar Raadhuis de
Paauw (voor mensen met rollator; eerst stukje met de bus)
bij terugkomst muziek van: Carel Caminada in SWZ Willibrord en
Accordeon duo in SWZ Sophieke. U kunt tegen een klein prijsje een
pastamaaltijd gebruiken in het restaurant.

Woensdag 3 september:
‘Op bezoek bij de buren’ een gezellige wandeling tussen Willibrord en
Sophieke over de Langstraat. Aldaar gezellige live muziek. Na afloop kunt
u een nasimaaltijd gebruiken in het restaurant.

Donderdag 4 september:
Deze dag voert ons naar Duinrell. Om daar over het terrein te lopen en
wellicht komt u Rik de Kikker ook nog tegen. (mensen die de rollator route
lopen worden vanuit Willibrord een stukje op weg geholpen met de bus)
Na afloop medaille uitreiking en feestelijke barbecue met live muziek van
onder andere duo LES AUTRES.
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DE ‘VRIJDAGOCHTEND WANDELCLUB’

Inmiddels een dik jaar geleden zijn we gestart met een wandelclub.
Sindsdien komen we als het even kan wekelijks bij elkaar om met bewoners
van De Duinen en Lentevreugd een frisse
neus te halen buiten.
In de herfst wind door je haren, het
ritselen van afgevallen bladeren,
genieten van mooie wolkenluchten en dan
na afloop een lekkere kop warme
chocomel. `s Winters jassen aan, sjaals
om mutsen op en een plaid om. Zelfs met
sneeuw zijn we nog wel eens een klein
blokje om geweest, al was het om weer
eens een sneeuwbal te kunnen maken!
In lente genieten van het jonge groen, de
bloesem en de eerste zonnestralen en de
eerste vogelgeluiden...
Nu is de zomer en wát voor een zomer!
Warm en zonnig. Dat is voor onze
Wandelen in de tuin en even de
benen strekken.

wandelclub natuurlijk dubbel
genieten. En daarbij wordt de
Langstraat met het gezellige
draaiorgel niet overgeslagen.
Onderweg nemen we af en toe
pauze zodat de ‘lopers’ kunnen
uitrusten. Daarna koffie op
het terras en soms iets
lekkers erbij. Maar wandelen
is niet alleen in de buurt leuk.
Na het wandelen uitrusten met een kop koffie.
De kinder-zorgboerderij is een
geliefd plekje om naar toe te gaan of zoals een tijdje geleden naar
Meijendel, ook dat gebied kennen de meeste mensen nog wel van vroeger.
En wat dacht u van de Paauw? Of door de kleine straatjes van Wassenaar
waar we soms de voormalige woning tegenkomen van een bewoner?
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Wat een zomer….
Mensen, mensen, wat hebben we genoten van deze prachtige zomer 2014!
En wat waren we weer blij met onze grote ruime tuin met diverse parasols.
Boven ziet u een foto ervan. Met z`n allen zoveel mogelijk in de schaduw,
een zacht briesje maakte dat alle middagen dat we buiten zaten niet meer
stuk konden. Muziek erbij, soms een ijsje of iets lekkers, een spelletje
doen of zingen…. We hebben ons opperbest vermaakt en hebben genoeg
vitaminen binnen om de herfst in te gaan.
Als afdeling
Activiteiten zijn we
énorm blij met de
vrijwilligers die
iedere week met
bewoners meelopen.
Ze zijn werkelijk
onbetaalbaar!
Mocht u enthousiast
zijn geworden na dit
verhaal, dan kunt u
zich bij de Afdeling
Activiteiten
aanmelden als vrijwilliger.
Er is nooit hulp genoeg!

Uitstapje wandelclub naar de
Kinder-zorgboerderij

Het Activiteitenteam.
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TERUGBLIK ZOMERFEESTEN
Afgelopen zomer was het feesten in SWZ Willibrord en Sophieke. In Juni
was dat in Willibrord, het thema was vanwege de wereldkampioenschappen
voetbal in Brazilië; Ik hou van Brazilië. In de ochtend werd het spel
fanatiek gespeeld door 2 publieksgroepen die door een team medewerkers
vertegenwoordigt werden. In de middag was er vooral dans door het AB
team in Braziliaanse pakken en daarna door 2 leden van de dansgroep Dos
Bailadores die hun mooiste Zuid Amerikaanse dansen lieten zien.
In Augustus werd het feest in SWZ Sophieke gevierd hier was het thema:
'Ik hou van alle landen' De ochtend begon met een cowboy dans en het
publiek Holland speelde tegen de rest van de wereld. Na een lekkere
snackmaaltijd en de loterij, liet het kleurige Surinaams koor Afimo hun
mooiste liedjes horen. Op beide dagen waren de makreelrokers uit Katwijk
weer van de partij, zij hebben de hele dag belangeloos honderden
makrelen gerookt.
Het waren gezellige dagen!
Iedereen die er aan meegewerkt heeft,
erg bedankt!
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VAARVAKANTIE
ER IS NOG ÉÉN PLAATS BESCHIKBAAR
Vele gasten kijken ook dit jaar weer uit naar deze
vakantie. De voorbereidingsploeg is op dit moment
druk bezig om alles goed voor te bereiden zodat ook
dit jaar weer geslaagd zal zijn.

De vaarroute:
Zondag 19 oktober wordt u met bussen vanuit SWZ Willibrord en SWZ
Sophieke naar Vlissingen gebracht.
Maandagochtend vertrekken we naar Antwerpen, van Antwerpen varen we
dinsdag naar Dordrecht, op woensdag varen we naar Wijk bij Duurstede
en op donderdag varen we naar Volendam. De laatste dag meren we af in
IJmuiden. Daar staan de bussen weer klaar om u thuis te brengen.
Het schip heeft 25 tweepersoonshutten, op deze vakantie deelt u dus een
hut met een medebewo(o)n(st)er.
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). Overige hulpbehoevenden inwoners van Wassenaar
betalen 610 euro. U kunt voor €22,50 een annuleringsverzekering
afsluiten.
Als deze vakantie week u aanspreekt en u géén bezwaar heeft uw hut te
delen dan kunt u zich nog
Vaarvakantie 2015
opgeven, door te bellen met
Deze staat gepland van zondag 29 maart tot
ondergetekende op
en met vrijdag 3 april. De route is opstarten
telefoonnummer 070in Tiel of Wageningen, maandag naar Cuijk,
5123200.
dinsdag naar Venlo, woensdag naar
Ik hoop u te mogen
Nijmegen, donderdag naar Schoonhoven en
ontmoeten op het schip!
vrijdag meren we af in Gouda.
Mocht u al voor deze reis interesse hebben
Ingrid Brugman, Manager
dan kunt u een inschrijfformulier vragen bij
Beheer & Projecten
de receptie of u kunt zich inschrijven via
onze website: www.swz-zorg.nl, button
vaarvakantie
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WOENSDAG 5 november 2014

BAZAAR
van 10.00 uur – 15.00 uur
in

SWZ SOPHIEKE

van Zuylen van Nijeveltstraat 313 te Wassenaar

Verkoop van o.a. Curiosa, Poffertjes, Planten,
Kleding, Handwerk, Boeken.

Rad van Avontuur
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PERSONALIA

Overleden bewoners SWZ Willibrord
01-07
12-07
14-07
20-07
26-07
08-08

Mw. E.E. Reyerse
Dhr. G.T.C. Pas
Dhr. D. van der Does
Mw. M.C. Moolenburgh-Butteling
Mw. H.E. Prins-van Eerten
Mw. W.M. de Nijs

app. 309
app. 234
app. 320
app. 206
app. 318
app. 205

Overleden bewoners SWZ Sophieke
02-07
18-07
20-07

Dhr. J.C. Turk
Mw. J.M. Hendrikse-van der Kraan
Mw. I. Estarippa-Bouma

app. 103
app. 305
app. 302

Nieuwe bewoners SWZ Willibrord
30-06
30-07

Mw. M.A. Bakker-van der Ham
Mw. H.H. Compeer-van der Ham

app. 235
app. 320

Overleden bewoner Amaliahof
22-07

Mw. L. van den Berg-van Roon

app. 1.4

Nieuwe bewoners Amaliahof
23-06
15-08

Mw. H.L.G. Tichler-de Bruijn
Mw. J.M.G. Hijdra-van der Kleij

app. 0.2
app. 1.4

Nieuwe bewoners SWZ Sophieke
21-07
28-07
29-07

Dhr. J.M.C. Stijnman
Dhr. C.T. van der Ploeg
Dhr. H.J. Knaap

app. 103
app. 302
app. 405
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THEMADINER IN SWZ SOPHIEKE
Dinsdag 30 september
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: “NAZOMER”
Uitnodigingen volgen nog en voor aanmeldingen kan men vanaf
10 september terecht bij de receptie van het Sophieke.

*** 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 bazaar op 5 november a.s. in SWZ Sophieke
Dan kunt u die afgeven bij de receptie.
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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.

3 september 2014 - “Ik maak me zorgen”.
Vergeetachtigheid is van alle leeftijden, zeker als je druk bent en een
bezet leven leidt. Maar wat nu als vergeetachtigheid van invloed is op het
dagelijks leven of in de relatie met andere mensen? Is het dan nog wel een
‘gewone’ vergeetachtigheid? Of is er meer aan de hand. Is het misschien
dementie? Hoe kom je daar achter? En wat doe je er dan mee?

Over deze fase waarin er veel onduidelijk is, spreken we met huisarts
Rianne Vos.
1 oktober 2014 - ‘De invloed van muziek op dementie’
Muziek blijkt een positieve uitwerking te hebben op mensen met dementie.
Zelfs wanneer de dementie in een vergevorderd stadium is. Muziek kan de
stemming beïnvloeden, maar ook een manier zijn om contact te maken.
Vaak komen er naar aanleiding van muziek allerlei herinneringen, emoties
en verhalen los. Soms ook levert het gewoon alleen maar beleving, plezier
en interactie op.

Over de mogelijkheden voor het gebruik van muziek gaan we in gesprek
met een muziektherapeut.
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QUIZWOORDZOEKER meteorologie
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Achter de vraag staat tussen haakjes uit hoeveel letters het antwoord
bestaat. De gevonden naam streept u weg in de quizwoordzoeker waardoor
de over gebleven letters een gezegde vormen.
-------------------------------------------------OPLOSSING QUIZWOORDZOEKER

Insturen vóór 30 september.

NAAM:__________________________________________
ADRES/APP.NR:___________________________________
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1. Hoe heet het gasomhulsel dat de aarde omgeeft ............................ (9)
2. Wat is de Latijnse naam voor een stapelwolk ................................... (7)
3. Hoe heet het knallende geluid bij onweer ........................................ (10)
4. In welke maand vond in 1953 de watersnoodramp plaats ............... (8)
5. Warme droge valwind in de Alpendalen .............................................. (4)
6. Een ander woord voor heel hard regenen ........................................... (6)
7. De kleur van asperges die wel de zon hebben gezien ...................... (5)
8. Wat is de officiële eenheid waarin luchtdruk wordt gemeten .... (11)
9. Hoe wordt onheldere lucht genoemd bij droog warm weer ........... (5)
10. Hoe heet een allergie voor stuifmeel ................................................ (10)
11. Hoe noemt men in Amerika een orkaan ............................................... (9)
12. Land—zee—gematigd ............................................................................... (7)
13. Hoe heet het weerinstituut in De Bilt ................................................ (4)
14. Welk metaal is vloeibaar bij kamertemperatuur .............................. (4)
15. Aarde, water,……en vuur ......................................................................... (5)
16. Oorlogsgod en de naam van een planeet ............................................. (4)
17. Welke planeet van ons zonnestelsel staat het dichts bij de zon . (9)
18. Donder en bliksem van niet al te lange duur .................................... (10)
19. RTL-4 weerman ...................................................................................... (5,9)
20. Welke type neerslag bestaat uit druppels water ............................. (5)
21. Plotselinge felle windstoot ..................................................................... (7)
22. Wat is het synoniem voor sneeuw surfen .......................................... (11)
23. Bekendste ijsbaan van Nederland ........................................................ (6)
24. Hoe noemt men de presentator die vertelt of het gaat regenen of
niet ............................................................................................................... (7)
25. Aanduiding voor de sterkte van de wind ........................................... (10)
26. Plotselinge stortvloed van water uit de hemel .................................. (9)
27. Koele, zachte westenwind ...................................................................... (6)
28. In welk jaargetijde verkeert men in Australië tijden Kerstmis... (5)
29. Hoe heet het vrijmaken van verontreiniging ..................................... (8)
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TE KOOP
e

2 hands Scootmobiel
Vraagprijs € 400,00
Voor informatie bellen met Mevrouw
de Graaf tel.nr. 5121184

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.

In de nacht van zaterdag
25 oktober 2014
op zondag 26 oktober 2014
De klok 1 uur terug.
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SWZ Sophieke
ACTIVITEITENIEUWS SWZ SOPHIEKE
SEPTEMBER

Deze maand beginnen we heel sportief met de rolstoel3 daagse waar
we weer van de mooie omgeving van Wassenaar kunnen genieten
Dinsdag 2 september: Zingen en start Rolstoel3daagse
Om 10.00 uur in het restaurant met Emmy van der Wilk,
gaan we vast de wandelliedjes oefenen, die vanmiddag uit
volle borst zullen klinken tijdens de start van DE
ROLSTOEL DRIEDAAGSE.
We wensen deelnemers en begeleiders hier heel veel plezier bij én
natuurlijk mooi weer!

Woensdag 3 september:2e dag Rolstoel3daagse
Donderdag 4 september: Laatste dag Rolstoel3daagse
Met als afsluiting een barbecue.
Meer informatie; zie elders in dit blad.

Dinsdag 9 september: Verhalenuurtje en zitdansen
U bent van harte welkom om onder het genot van een
kopje koffie of thee verhalen uit te wisselen, we
zitten in ‘t Huuske om 10.00 uur in de
activiteitenruimte.
Om 14.30 uur gaan we weer zitdansen in de theaterzaal, goed om na de
rolstoel3daagse zelf de benen en de armen weer eens goed te bewegen.

Woensdag 10 september: Bingo
De strandballen zijn weer ingepakt, maar de bingo ballen blijven. Als u een
mooi prijsje wilt winnen, komt u dan om 14.30 uur naar het restaurant.
Bewoners en SWZ- pashouders gratis, overige deelnemers € 3.00.

Donderdag 11 september: Informatie middag in de Willibrord voor de
vaarvakantie.
U kunt zich opgeven bij de receptie als u gebruik wilt maken van het
vervoer naar locatie Willibrord.
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Dinsdag 16 september: Prinsjesdag - Uurtje Klassiek
Om 10:00 uur kunt u in de activiteitenruimte op de 2e etage genieten van
mooie klassieke muziek.

Woensdag 17 september: Film
Om 14:30 uur draaien we een film in de theaterzaal let
op de aankondiging.
Bewoners en SWZ pashouders gratis overige
deelnemers € 3.00.

Dinsdag 23 september: Verhalenuurtje en zitdansen
Vindt u het prettig om in een kleine groep, onder het genot van een kopje
koffie, met anderen te praten over een bepaald onderwerp dan bent u om
10.00 uur van harte welkom 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.

Woensdag 24 september: Boemerang
Om 14:30 uur kunt u in de theaterzaal samen
een balletje laten rollen. En komt de bal goed
teruggerold en de kegels gaan om! Wie weet
wint u dan ook nog een leuk prijsje.

OKTOBER

De Herfst is nu echt in aantocht, met alle mooie kleuren die daar
bijkomen.
Donderdag 2 oktober: Feestelijke middag
In plaats van sjoelen en klaverjassen, gaan we vanmiddag een feestje
maken in het restaurant. Met optredens en lekkere hapjes.
Aanvang: 14.30 uur
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Vrijdag 3 oktober: Leidens ontzet
Dinsdag 7 oktober: Zingen en zitdansen
Gezellig onder begeleiding van Emmy van der Wilk op de piano, zingen.
Iedereen kent deze liedjes en is van harte welkom! We starten 10:00 uur
in het restaurant.
Om 14:30 gaan we weer zitdansen en kunt u weer meebewegen op de
muziek in de theaterzaal.

Woensdag 8 oktober: Gooische Bingo
Bent u gelukkig in de liefde of in het spel. Als dat laatste het geval is komt
u dan om 14.30 uur naar het restaurant en speel mee. Deze week spelen we
een Gooische bingo. De prijzen zijn groter dus vragen wij voor deze Bingo
een kleine extra bijdragen van 1 euro.
Bewoners en SWZ- pashouders € 1,00, overige deelnemers € 4.00.

Woensdag 15 oktober: Bloemschikken
Herfst moet je ruiken en vooral genieten van de mooie kleuren. Vanmiddag
kunt u om 14:30 uur in het restaurant van dit alles genieten, terwijl u een
herfstbloemstukje maakt. Inschrijven en betalen € 3.50 bij de receptie.

Zondag 19 oktober: Vertrek vaarvakantie
Vandaag vertrekken de bewoners die mee
gaan met de boot vakantie. Wij wensen hen
een hele fijne vakantie!

Dinsdag 21 oktober: Uurtje klassiek en
zitdansen
Kom genieten van de prachtige muziek tijdens het uurtje klassiek. We
starten om 10:00 uur in de activiteitenruimte op de 2e etage. In de middag
mogen de voetjes weer van de vloer met het zitdansen. Dat begint om
14:30 uur in de theaterzaal.
Bewoners en SWZ- pashouders gratis, overige deelnemers € 3.00.

Woensdag 22 oktober: Film
Om 14:30 uur draaien we weer een film in de theaterzaal, let op de
aankondiging.
Bewoners en SWZ- pashouders gratis, overige deelnemers € 3.00.
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Vrijdag 24 oktober: Vaarvakantie thuis komst
Vandaag komen de
vakantiegangers weer terug van
een weekje vaar vakantie. Komt u
ze ook weer thuis verwelkomen?
De bus wordt om ongeveer 13:45
uur verwacht.

Dinsdag 28 oktober: Verhalenuurtje
Om 10:00 uur staat de koffie klaar in ‘t Huuske op de 2e etage in de
activiteitenbegeleiding en kunt u hoog en droog naar elkaars verhalen
luisteren.

Woensdag 29 oktober: Gezellige Herfstmiddag
Oktober is ook de wijnmaand dus deze middag gaan
we ook een wijntje proeven waar natuurlijk een
lekker hapje bij hoort. U bent om 14:30 uur van
harte welkom in het restaurant.
Bewoners en SWZ- pashouders gratis, overige
deelnemers € 3.00.

Het activiteitenteam

EXPOSITIE
Sinds april 2013 verzorgen 28 Wassenaarse
samenwerkende beeldende kunstenaars, via Galerie De
Muren, wisseltentoonstellingen van schilderijen en
grafiek, in de hal van SWZ Sophieke.
Galerie de Muren, Ammonslaantje 36, 2241 BR Wassenaar
Tel. 070-5114180
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PASTORALE ZORG SWZ SOPHIEKE

Datum

Voorganger

5 september
16.15 uur
12 september
16.15 uur
19 september
19.00 uur
26 september
16.15 uur

Ds. J.L. Middel

weeksluiting

Ds. J.L. Middel

weeksluiting

Ds. J.A.D. van der Boon

Zangavond

Ds. J.L. Middel

weeksluiting
AB-ruimte

3 oktober
14.30 uur
10 oktober
16.15 uur
17 oktober
16.15 uur
24 oktober
19.00 uur

Ds. J.L. Middel

Franciscusmiddag

Ds. J.L. Middel

weeksluiting

Ds. J.L. Middel

weeksluiting

Ds. J.A.D. van der Boon

Zangavond

Eucharistievieringen op vrijdagen 5 september en 3 oktober om
10.00 uur.
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ACTIVITEITENNIEUWS SWZ WILLIBRORD
September begint goed, met de jaarlijkse rolstoel 3 daagse. Drie dagen
wandelen we mooie routes door Wassenaar. De zang boekjes liggen klaar
zodat we uit volle borst de wandelliedjes kunnen zingen onderweg. Ook
worden er deze maand twee concerten aangeboden een klassiek concert en
een optreden van een mannenkoor uit Den haag. Houdt u de posters in de
lift in de gaten voor de wekelijks terug komende activiteiten.
Wij wensen u een hele fijne en zonnige rolstoel 3 daagse!!

Maandag 1 september: Film
Vanmiddag wordt in het restaurant een aflevering van ‘Toen was geluk nog
heel gewoon’ vertoond. De film start om 14.30 uur.
Bewoners en SWZ pashouders gratis overige deelnemers
€ 3.00.

Dinsdag 2 september: Start Rolstoel 3 daagse
Woensdag 3 september: Rolstoel 3 daagse
Donderdag 4 september: Laatste dag Rolstoel 3 daagse
Maandag 8 september: Film
De film ‘Op hoop van zegen’ zal vanmiddag vertoond worden. Een verfilming
van het toneelstuk van Herman Heijermans. De film start om 14:30 uur in
het restaurant. Bewoners en SWZ- pashouders gratis, overige deelnemers
€ 3.00.

Woensdag 10 september: Bingo
I.v.m. de rolstoel 3 daagse is deze maand de bingo een weekje verplaats,
en zal dus vanmiddag plaatsvinden in het restaurant. Vanaf 14:30 uur
zullen de nummers opgenoemd worden.
Bewoners en SWZ- pashouders gratis, overige deelnemers € 3.00.

Donderdag 11 september: Informatie middag vaar
vakantie.
Vanmiddag vindt een informatie middag plaats voor
de gasten die zich hebben opgegeven voor de vaar
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vakantie. Tijdens deze middag kunt u alle vragen stellen die u nog heeft. U
bent vanaf 14:00 uur van harte welkom in het restaurant.

Maandag 15 september: Film
Vanmiddag blikken we terug op het
huishouden van vroeger met de
documentaire ‘zo ging dat vroeger’ met als
thema huishouden en vrije tijd.

Dinsdag 16 september: Prinsjesdag
Leden van de Staten Generaal... Koning
Willem–Alexander zal vandaag de troonrede voorlezen. Wat zal er in staan
voor komend jaar?
U kunt in het restaurant komen kijken naar de televisie uitzending.

Maandag 22 september: Film
Een muzikaal feest vanmiddag in het restaurant
tijdens de film ‘Andre Rieu, New York Memories’.
De film start om 14.30 uur.

Woensdag 24 september: Optreden Entre Nous.
Optreden van het politiemannen koor Entre Nous uit
Den Haag. Het optreden zal plaatsvinden in het restaurant om 14:30 uur.
Bewoners en SWZ- pashouders gratis, overige deelnemers € 3.00.

Maandag 29 september: Film
Vanmiddag kunt u komen kijken naar de mooie natuur documentaire waarbij
de mooiste dieren en koralen van de oceaan aan
bod komen. U bent vanaf 14:00 uur welkom dan
staat de koffie voor u klaar. De film start om
14:30 uur.
Bewoners en SWZ- pashouders gratis, overige
deelnemers € 3.00.
OKTOBER
Oktober ook wel de ‘wijnmaand’ genoemd. Wij gaan deze maand oktober
zijn naam eer aan doen door middel van een wijn middag, een gezellige
quizmiddag met een goed glas wijn. Ook valt in oktober ‘Halloween’, dit
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wordt in Nederland niet erg uitbundig gevierd, maar wij zullen u wel laten
griezelen met een schimmen -en hoorspel. Houdt u de posters in de lift in
de gaten voor de wekelijks terug komende activiteiten. Ook gaan deze
maand een aantal bewoners mee met de bootvakantie.
Wij wensen de bewoners die op vakantie gaan een hele fijne vakantie!

Woensdag 1 oktober: Geen activiteiten
I.v.m. een cursus voor het hele activiteiten team, is de Bingo verplaatst
naar 8 oktober.

Maandag 6 oktober: Film
Wist u dat de film Alleman, van Bert Haanstra de best bezochte
Nederlandse documentaire van Nederland is? Vanmiddag vertonen wij hem
in het restaurant. De film start om 14.30 uur.
Bewoners en SWZ- pashouders gratis, overige deelnemers € 3.00.

Woensdag 8 oktober: Bingo
Vanmiddag wordt er bingo gespeeld in het restaurant. De prijzen staan
klaar en de balletjes kunnen gedraaid worden. De
bingo begint om 14.30. Bewoners en SWZpashouders gratis, overige deelnemers €3.00.

Maandag 13 oktober: Film
Minoes, het alom bekende verhaal van Annie M.G.
Schmidt is in 2001 verfilmd. Vanmiddag kunt u hem
komen bekijken in het restaurant om 14:30 uur.
Bewoners en SWZ- pashouders gratis, overige
deelnemers € 3.00.

Maandag 13 oktober: Optreden Voorburgs operakoor
Vanmiddag zal het Voorburgs operakoor een concert voor
u verzorgen in het restaurant. Het optreden begint om
19:30 uur maar de koffie zal om 19:00 uur voor u klaar
staan.
Bewoners en SWZ- pashouders gratis, overige
deelnemers € 3.00.

22

SWZ Willibrord

SWZ Willibrord
Woensdag 15 oktober: Wijnmiddag
Hoeveel weet u eigenlijk van wijn? Hoe wordt wijn gemaakt?
Wat komt daar allemaal bij kijken? En welke ingrediënten zitten er zoal in
wijn? Vanmiddag kunt u dit allemaal te weten komen door mee te doen aan
de wijn quiz in het restaurant. En hoe kunt u de quiz nou het beste maken?
Onder het genot van een glas wijn natuurlijk.
Deze middag begint om 14:30 uur in het restaurant.
Bewoners en SWZ- pashouders gratis, overige deelnemers € 3.00.

Zondag 19 oktober: Vertrek vaarvakantie
Vandaag vertrekken de gasten die mee gaan met de vaarvakantie. Wij wensen hen een hele fijne vakantie!

Maandag 20 oktober: Film
Vanmiddag kunt u komen kijken naar een film van het
komische duo Ab Smit en Chris Houthuizen beter
bekend als ‘de Mounties’. De film begint om 14:30 uur
maar om 14:00 uur staat de koffie al klaar in het
restaurant.
Bewoners en SWZ- pashouders gratis, overige
deelnemers € 3.00.

Woensdag 22 oktober: Film
Vanmiddag zal er in het restaurant een film gedraaid worden. Welke film
dit is kunt u zien op de posters die in de liften komen te hangen. De film
begint om 14.30 uur. De koffie zal om 14.00 uur worden geschonken.
Bewoners en SWZ- pashouders gratis, overige deelnemers € 3.00.

24 oktober: Vaarvakantie thuis komst
Vandaag komen de vakantiegangers weer terug van een weekje
vaarvakantie. Komt u ze ook weer thuis verwelkomen? De bus
wordt om ongeveer 13:45 uur terug verwacht.

Maandag 27 oktober: Film
U kunt vanmiddag in het restaurant de film ‘Hollands Glorie’ komen
bekijken in het restaurant. De film start om 14:30 uur.
Bewoners en SWZ- pashouders gratis, overige deelnemers € 3.00.
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Woensdag 29 oktober: Schimmenspel
Op 31 oktober is het Halloween. Hier wordt in
Nederland niet erg veel aan gedaan. Maar vanmiddag
wordt er in het restaurant toch een beetje
gegriezeld. U kunt komen kijken naar een schimmen/
hoorspel. Het schimmenspel begint om 14:30 uur.
Bewoners en SWZ- pashouders gratis, overige
deelnemers € 3.00.

PASTORALE ZORG SWZ WILLIBRORD

Datum

Voorganger

3 september
10.30 uur
11 september
10.30 uur
19 september
19.00 uur
3 oktober
10.30 uur
7 oktober
14.30 uur
9 oktober
16.15 uur

Ds. J.L. Middel en
Mevr. Metz
Ds. J.A.D. van der Boon
Ds. J.A.D. van der Boon

Gesprekskring
Dienst van woord
en Tafel
Zangavond

Ds. J.L. Middel en
Mevr. Metz
Ds. J.L. Middel

Gesprekskring

Ds. J.A.D. van der Boon

Dienst van woord
en Tafel

Franciscusmiddag

Elke dinsdag is de kapel open van 12.00 uur tot 14.00 uur.
Elke dinsdag van 14.00 uur tot 14.30 uur meditatie-bijeenkomst
o.l.v. pastor J.L. Middel.
Elke woensdag om 9.00 uur eucharistieviering o.l.v. pastoor Hagen
(na afloop kunt u de communie thuis ontvangen)
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