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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 sfeer verhogende 
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?  
De bankrekening luid: 

- NL62ABNA0256263841 
- t.n.v. de Stichting Vrienden van het Sophieke Huis 

of 
- t.n.v. de Stichting Vrienden van Huize Willibrord  

               

 
 
 
 
 

 
 

 
Zelfsturing bij SWZ 
 
Bij SWZ is sinds 6 januari 2014 de hele thuiszorg zelfsturend. De 
gemeente Wassenaar is nu verdeeld in 4 wijken met allen een eigen team 
thuiszorg. In juni komt hier nog een wijk en dus een team bij. De grenzen 
van deze wijken zijn flexibel aan te passen aan de zorgvraag van de 
cliënten in de wijk. Dit zijn kleine vaste teams die gezamenlijk de 
verantwoordelijkheid hebben voor het totale zorg- en 
ondersteuningsproces van de cliënten in die wijk.  
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Wat betekent dit in de praktijk voor de 
medewerkers en de cliënten. De cliënten krijgen te 
maken met minder verschillende medewerkers. Het 
organiseren van zorg gebeurt direct tussen cliënt en 
medewerker. De medewerker krijgt meer eigen 
verantwoordelijkheid, waardoor meer betrokkenheid 

bij de zorg voor de cliënt ontstaat en meer voldoening in het werk. Uit 
onderzoek onder de cliënten van team Hillenaarlaan dat al langer bezig is, 
blijkt dat de cliënten vinden dat het team beter bereikbaar is en dat ze 
de zorg vaker op het tijdstip van de voorkeur krijgen.  
Intramuraal gaat de zorg ook starten met zelfsturing. In SWZ Willibrord 
zijn de huidige teams verdeeld in 5 kleine teams die overdag en ‘s avonds 
werken en een team dat in de nacht werkt. De medewerkers van deze 
teams krijgen momenteel een scholing als voorbereiding op de zelfsturing 
die in juni 2014 zal starten. Op dat moment zullen de team coördinatoren 
zich terugtrekken van de afdeling en een andere functie binnen SWZ 
krijgen.  
Alle andere afdelingen van SWZ, zoals bijvoorbeeld de voedingsdienst, 
activiteiten begeleiding en SWZ Sophieke zullen in het najaar van 2014 en 
in 2015 over gaan op zelfsturing. 
 
Yolande Goedee (Projectleider zelfsturing) 
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VANUIT DE CLIËNTENRAAD……  
 
Bij SWZ Willibrord is er weer een nieuw lid verwelkomd in de 

cliëntenraad. Dit is mevrouw Kenens, haar moeder 
woont op de verpleeghuisafdeling op de 3e etage bij 
SWZ Willibrord en daarmee vertegenwoordigt zij 
ook die afdeling. Er is nu nog een openstaande 
vacature, te weten vertegenwoordiging voor de 
Thuiszorg.  
Bij SWZ Sophieke zoeken wij nog een familielid / 

mantelzorger die de bewoners van de SWZ Amaliahof wil 
vertegenwoordigen in de cliëntenraad. Mevrouw Van der Velde wil graag 
het stokje overdragen aan iemand die regelmatig op bezoek komt bij SWZ 
Amaliahof.  
In beide cliëntenraden zijn o.a. de begroting voor 2014 van de organisatie 
besproken en is het jaaroverzicht van de activiteiten doorgenomen. Beide 
raden hebben het jaaroverzicht goedgekeurd. Het wordt weer een leuk 
jaar met boordevol leuke activiteiten. Complimenten hiervoor aan het team 
van de Activiteiten Begeleiding! 
 
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. 
 
Hieronder treft u de leden aan van de cliëntenraden. 
Cliëntenraad SWZ Willibrord 
Mevrouw Van Eekelen-de Kok – vertegenwoordiger 3e etage 
Mevrouw Kenens-Hopman – vertegenwoordiger 3e etage 
Mevrouw Klaver – vertegenwoordiger verpleeghuisafdeling 2B 
De heer Paats – vertegenwoordiger somatische afdeling (b.g.g./1e etage en 
2A) 
Mevrouw Vree-van Dam – lid van de Raad van Toezicht  
Volgende keer uw naam? 
 
Cliëntenraad SWZ Sophieke 
Mevrouw Hokken-Kuntzen – vertegenwoordiger de Hoven (Willem 
Alexanderhof app. 419) 
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Mevrouw Van der Velde-van Pelt – vertegenwoordiger SWZ Amaliahof 
(VACANT) 
De heer Bilius – vertegenwoordiger SWZ Sophieke  
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? 
 

 
 
 
COMMISSIE ETHIEK EN LEVENSBESCHOUWING ( CER ) 
Eerst samenkomst van de Commissie Ethiek en Levensbeschouwing (CER) 
 
Op 16 januari 2014 is de CER voor het eerst samengekomen. Directeur 
Nico Olsthoorn heeft de commissie geïnstalleerd met mooie bossen 
bloemen voor alle leden. Dat was een goed begin. Vervolgens hebben we 
met elkaar kennisgemaakt door iets te vertellen over onze 
levensbeschouwelijke achtergrond en te benoemen wat wij belangrijk in de 
zorg vinden. Daar kwamen de volgende waarden uit naar voren: 
autonomie, respect, aandacht voor levensvragen en voor wat bij mensen 
leeft, waardigheid, liefde, bewustwording. 
Op deze waarden zijn wij dus aanspreekbaar!  
Wie zijn wij? Wij zijn:  
Jeanette van Delft (cliëntenraad Sophieke), Carla den Hollander 
(psycholoog), Ellen Klaver (cliëntenraad Willibrord), Lieke Metzelaar 
(zorg), Hannelore Middel (pastor), Maria Roodenburg (manager zorg) en 
Emmy van der Wilk (kerk in Wassenaar). 
Het eerste onderwerp dat we gaan bespreken is het reanimatiebeleid 
binnen SWZ. Op stapel staan ook andere onderwerpen, zoals het pastorale 
beleid en betutteling. Het is de bedoeling dat we zo dicht mogelijk 
aansluiten bij wat leeft bij de mensen die binnen SWZ wonen en werken. 
We staan open voor kleine en grote vragen, waarover dieper nagedacht 
moet worden, omdat je er niet 1-2-3 uitkomt. Soms kan een vraag 
onbenullig lijken, maar meestal is dat niet het geval, omdat kleine kwesties 
vaak uitlopers zijn van grotere kwesties. We kunnen u/jou dus beter van 
dienst zijn als u/jij vragen uit het dagelijks leven aan ons voorlegt.
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VERNIEUWING 
 
Aan het begin van het nieuwe jaar spraken we in de gesprekskring over 
Vernieuwing.  
Het woord vernieuwing klinkt positief. Toch roept het ook allerlei andere 
gevoelens op, bijvoorbeeld gevoelens van frustratie: dolgraag zou je 
bijvoorbeeld willen dat je nieuwe ogen zou krijgen, die goed zouden kunnen 
zien, maar het is onmogelijk. Vernieuwing zit er niet meer in. 
Het woord vernieuwing kan ook gebruikt worden als een dekmantel voor 
verandering. Verandering die net zo goed een terugval in het oude kan zijn 
of achteruitgang. Maar stel het voor als vernieuwing en het klinkt 
dynamisch en positief. Er is sprake van echte vernieuwing als je werkelijk 
bij een nieuwe en betere situatie uitkomt. 
Vernieuwing wordt vaak uit nood geboren. Na elk verlies moet een mens 
zichzelf als het ware opnieuw uitvinden, wil hij niet verstarren. In de mens 
zit een neiging tot verstarring, een verzet tegen alles wat nieuw is. Men is 
gehecht aan het vertrouwde en laat dat niet graag los. Op zich is het goed 
om trouw te zijn aan het vertrouwde. Maar het is ook goed om in beweging 
te blijven, zowel geestelijk als lichamelijk. Iemand vertelde dat hij zich 
niet meer op de ‘eenvoudige’ manier kan vernieuwen; er brak een dag aan 
dat hij niet meer ver genoeg voorover kon buigen om zijn sokken aan te 
trekken. Hij was niet in staat in deze situatie iets te vernieuwen. Echter, 
zijn kinderen brachten hem op het spoor van een sokassistent; een 
hulpstuk om zelf je sokken aan te kunnen trekken. Een uit nood geboren 
vernieuwing, ingegeven door anderen. Zo blijft een mens in beweging.  
 
        Hannelore Middel, pastor 
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PERSBERICHT 
Wassenaar, 30 december 2013 

 
SWZ in buurtcentrum Kerkehout 

Op maandag 30 december 2013 is een overeenkomst getekend tussen het 
buurtcentrum Kerkehout en SWZ, vertegenwoordigd door respectievelijk 
Michiel Prent en Nico Olsthoorn, voor het gebruik van ruimte in het 
buurtcentrum. Dit wordt de basis van het thuiszorgteam Zuid van SWZ. 
Van hieruit gaan de medewerkers de wijk Kerkehout in om thuiszorg te 
verlenen. 
De medewerkers in de thuiszorg bij SWZ doen hun werk vanuit de sociale 
wijkteams. Dit zijn teams die verspreidt over de gemeente Wassenaar 
cliënten van een bepaalde wijk ondersteunen. Hiervoor heeft SWZ de 
gemeente Wassenaar ingedeeld in verschillende wijken. 
Een groot voordeel van de sociale wijkteams zit in het feit dat de teams 
ook daadwerkelijk in de wijk gevestigd zijn. Hierdoor wordt de 
herkenbaarheid vergroot, ontstaat meer contact met de wijk en hebben 
cliënten te maken met minder verschillende medewerkers. Dit is vooral 
prettig omdat hierdoor het contact langduriger en intensiever wordt. Zo 
hoeft een cliënt zich bijvoorbeeld niet meer vijftien keer voor te stellen 
aan een nieuwe medewerker maar heeft hij nog maar te maken met 
bijvoorbeeld drie verschillende gezichten. Het effect van het vestigen en 
werkzaam zijn in één wijk is ook dat het team zich aanpast aan de wijk 
waarin zij werkzaam is. 
Medewerkers van SWZ krijgen de ruimte om daadwerkelijk samen met de 
cliënt de ondersteuning vorm te geven. Ze kunnen hierin zelf keuzes en 
afspraken maken zonder dat ze hier verantwoording over af hoeven leggen 
aan bijvoorbeeld een leidinggevende. SWZ is van mening dat hierdoor meer 

ruimte ontstaat om echt aan de 
behoefte van de cliënt en zijn 
of haar omgeving toe te komen 
en dat dit ten goede komt aan 
de relatie tussen de 
medewerker, de cliënt en zijn 
of haar omgeving. 
 
Michiel Prent en Nico Olsthoorn 
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De vaarvakantie van SWZ! 
 
Dankzij de inzet van de medewerkers en de gasten 
kunnen we in 2014 de vaarvakantie weer door laten 
gaan.  
Al tien jaar lang hebben vele cliënten van de vakantie 
op de Prins Willem Alexander genoten. De vaarweek 
staat gepland van zondag 19 oktober tot en met 
vrijdag 24 oktober. Het thema van deze reis is “droomreis”,  
dit omdat we eigenlijk niet meer zouden varen. 
Hieronder vindt u een beschrijving van de mogelijkheden van het schip, 
daarna vertel ik u hoe de vaarroute er dit jaar weer uitziet. 

 
Het schip is bestemd als vakantieschip voor gehandicapte en chronisch 
zieke gasten. 
De gastenhutten zijn op het hoofddek geplaatst, terwijl de hutten voor de 
bemanning en de eigen medewerkers op het benedendek zijn 
ondergebracht. 
De grote salon met bar, kleine salon, salon personeel, keuken en de 
hoofdingangen bevinden op het salondek. 
Het topdek is gedeeltelijk met een serre/annex zonnetent overdekt. 

U ziet als cliënt van SWZ eigen en vertrouwde gezichten .SWZ neemt de 
eigen medewerkers mee , zoals verzorging, huishouding, activiteiten 
begeleiding, gastvrouwen/heren en koks. 

Op het schip bevinden 25 ruime twee 
persoonshutten  voor de cliënten, welke 
geplaatst zijn op het hoofddek. (u deelt 
dus een hut met een medecliënt) 
Deze hutten zijn ingericht met, elektrische 
hoog-laagbedden met verstelbare bodem, 
televisie, huistelefoon, zusterbel, 
voldoende kastruimte en een wastafel.  

Elke hut heeft een eigen klimaatregeling waarmee de verwarming en de 
airconditioning geregeld kan worden.  
Op de televisie zijn niet alleen, via een satelliet verbinding, alle 
Nederlandse kanalen te zien maar ook, via het interne tv systeem, de 
gebeurtenissen in de grote salon, de GPS gegevens vanuit de stuurhut en 
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het uitzicht op het water voor het schip. Dus lekker wakker worden en 
vanuit het bed kijken waar de kapitein naar toe vaart. 
Met de lift, die groot genoeg voor een bed is, kan men buiten op het 
bovendek komen. Op dit dek is een serre en een zonneluifel. Ook is hier 
het terras voor de zon genieters. 

In de receptie en in het verpleegkantoor zijn belpanelen geplaatst en hier 
komen ook de oproep signalen uit de toiletten en badkamers binnen. 
Voor de begeleiding zijn 23 tweepersoonshutten met, huistelefoon, radio, 
wekker, kledingkasten, en een toilet /douche ruimte beschikbaar.  
De kapitein en de bemanning dragen zorg voor de technische kant van de 
vakantie, zoals het varen, aanmeren en het uitleggen van de loopplanken. 
Naast de grote salon voor de bewoners met een bar, sterrenhemel, groot 
tv scherm en toneelverlichting is er een 
personeelssalon met bar en muziekcomputer. 

De vaarroute is als volgt: De PWA ligt in 
Vlissingen, waar u met de bus heen wordt 
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 Amsterdam. 
De laatste dag varen we naar IJmuiden, waar de vaarroute ook eindigt.  
Dar staan de bussen weer klaar om u thuis te brengen. 

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 een 
“relatie” hebben met SWZ (SWZ pashouders, deelnemer van de 
alarmering, wonen in een van de omliggende woningen bij SWZ en cliënten 
die huishouding/thuiszorg krijgen) betalen (inclusief alle maaltijden, 
drankjes en attracties) 560 euro.  
Andere senioren wonende in Wassenaar betalen 610 euro.  

Heeft u over deze vakantie vragen, dan kunt u contact opnemen met 
Ingrid Brugman, tel: 5123203. 

Als deze vakantie week u aanspreekt en u géén bezwaar heeft uw hut te 
delen met een medebewo(o)ner(ster), dan kunt u een inschrijfformulier 
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ophalen en invullen bij de receptie van zowel SWZ Willibrord als SWZ 
Sophieke. U kunt ook via onze website www.swz-zorg.nl direct het 
inschrijfformulier invullen en opsturen. Klik op de button vaarvakantie en u 
kunt het formulier invullen.  

Ingrid Brugman 
Manager Beheer & Projecten 

Dankzij de volgende sponsoren is het mogelijk gemaakt dat we in 2014 
maar ook in 2015 de vaarvakantie door kunnen laten gaan: 

 Stichting Vrienden van Sophieke en Willibrord 
 Medewerkers SWZ 
 Fonds 1818 (aanvraag loopt nog) 
 Lionsclub Wassenaar de Pauw 
 Rotary club Wassenaar ter Horst 
 Stichting Sint Nicolaas Gasthuis 
 Van Ommeren – de Voogd Stichting 
 Brandweer Wassenaar 
 Wasserij Gaverland 
 Lagerberg Verhuisgroep 
 UTS verhuisgroep 
 ING-bank 
 Zorgboodschap 
 Decaprint Alphen aan den Rijn 
 Vrijwilligers (vervoer)  

 

 

 

Bezoek onze vernieuwde website op:  
 

www.swz-zorg.nl
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BEWEEG/BELEEF FEEST SWZ 
  

2-3-4 SEPTEMBER 
Na het succes van 2013 organiseert SWZ op 
2, 3 en 4 september,  weer  de  
WASSENAARSE ROLSTOEL DRIEDAAGSE.  
De bedoeling is om met zoveel mogelijk 
bewoners op pad te gaan. Maar ook andere 

ouderen in Wassenaar mogen deelnemen aan dit festijn.  
Medewerkers, vrijwilligers van SWZ,  scholieren en allerlei organisaties 
binnen Wassenaar nodigen we uit om deel te nemen.  
 
MEN KAN STARTEN OP SWZ WILLIBRORD EN SWZ SOPHIEKE 
VANAF 15.00 UUR ‘S MIDDAGS.  
De wandeling gaat via verschillende routes  naar de andere locatie, alwaar 
men een kopje koffie kan nuttigen. De laatste dag hebben we toestemming 
om op het terrein van Duinrell te wandelen. Voor mensen die liever willen 
lopen is er op alle dagen een verkorte route uitgezet.  
Deelnemers die geen bewoner zijn van SWZ Sophieke en Willibrord, 
betalen € 2,50 voor 3 dagen wandelen incl. medaille.  
 
DE 3 DAAGSE ZAL AFGESLOTEN WORDEN MET EEN MEDAILLE EN 
EEN GEZELLIGE BARBECUE. 
Wilt u meedoen aan dit feest? Meldt u zich dan als deelnemer of  
vrijwilliger. U kunt binnenkort een uitnodiging verwachten. U kunt 
natuurlijk ook een deelnameformulier ophalen, invullen en afgeven  bij de 
receptie van SWZ Willibrord of SWZ Sophieke.  
 
GEZELLIG MEE ETEN? 
U kunt in de restaurants tegen een geringe vergoeding (bewoners gratis) 
een maaltijd nuttigen.   
 
Wilt u een financiële bijdrage leveren om dit feest mogelijk te maken, dan 
kunt u dit doen door een bedrag over te maken op rekening 
NL87INGB0000163645 onder vermelding van rolstoel driedaagse 2014. 
Bij een bedrag van € 50,- of hoger zal uw naam of logo op de T-shirts 
vermeld worden. 
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VERVOER 
 
SWZ heeft een trouw groepje vrijwillige 
chauffeurs met ruime rij-ervaring op de 
SWZ-bus rijden. 

Daarmee kunnen cliënten van SWZ van 
excursies en uitstapjes genieten. 

Vervoer gehandicapten 
Voor mensen die rolstoel gebonden zijn en/of een rolstoel van de 
gemeente hebben gekregen. de ritten zijn alleen bedoeld voor 
recreatieve en sociale doeleinden dus bezoek aan familie, vrienden, 
verenigingen theater, winkelcentra etc. 
Ritten voor bezoek aan artsen, poliklinieken en ziekenhuizen zijn 
uitdrukkelijk niet toegestaan. 

Cliënten SWZ Sophieke en SWZ Willibrord 
Het vervoer is bedoeld voor gezamenlijke uitstapjes georganiseerd door 
de afdeling of de activiteiten begeleiding. verder is de bus bedoeld voor 
pendeldienst tussen de locaties van SWZ. 

Verhuur aan collega instellingen 
De bus kan per dagdeel gehuurd worden. 

Reserveren 
Reserveringen kunnen worden gedaan uiterlijk 48 uur voor aanvang van de 
rit, bij de receptie van SWZ Willibrord, op werkdagen van 9.00 uur tot 
12.00 uur. 
De receptionist kijkt in de agenda of de bus op de gewenste datum vrij is, 
zo ja, dan wordt de reservering gedaan en direct mondeling bevestigd, zo 
niet, dan wordt met de aanvrager gekeken naar een ander tijdstip. 
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Tarieven  

Doelgroep  tarief binnen 
Wassenaar  

 Tarief buiten 
Wassenaar** 

 Geïndiceerd* Enkele rit €1,50   Enkele rit € 3.50 
 begeleider gratis   gratis 
 Mede passagier Enkele rit €2,50   Enkele rit €5,00 
verzorgings/verpleeghuis 
cliënt SWZ Retour rit €2,50 Retour rit €3,50 

dagdeel 3 uur €50,00     

 
* cliënten die vanuit de gemeente een rolstoel hebben gekregen 

** maximaal 15 kilometer, daarna €0,50 per kilometer of dagdeel huur 

 
  

 
 

BETER HOREN IN HUIS 
 

Beter Horen is in huis op woensdag 5 MAART  
van 10.30 uur tot 11.30 uur in SWZ Sophieke. 

Onder voorbehoud 
 

 
 

  

*** 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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STAND OP DE LADDER 

 
De oplossing van de puzzel van januari/februari 2014 is: 

Het gaat beter van een stad dan van een dorp 
We hebben van 18 lezers juiste inzendingen ontvangen! 

Deze zijn in onderstaand lijstje verwekt; 
 
 
Mw. Asscheman    100 
Mw. Pietersz-Hofmeijr  100 
Mw. MG de Ruyter   98 
Mw. de Hoogd    87 
Mw. Voort-Brouwers   80 
Mw. Bollen     75 
Mw. Teunisse    75 
Mw. Bredie-Bosman   69 
Mw. v Keppel    60 
Mw. Doeleman    58 
Mw. Plat-Sjardijn   57 
Mw. Hogedoorn    52 
Mw. Cleophas-Dresme   44 
Mw. M. vd Berg    40 
Mw. Duiveman    40 

Mw. vd Peet    40 
Mw. Piesens-Kunst   40 
Clara van Rhijn    40 
Mw. Zwet-Zonneveld   40 
Dhr. Otte     36 
Dames vd Amaliahof   20 
Dhr. de Blanken    20 
Mw. v Gorcum    20 
Mw vd Krogt    20 
Mw. Noord-v Wieringen  20 
Mw. Passage-Henkes   20 
Mw Rietdijk-Koelé   20 
Mw Vegt-v Egmond   20 
Mw. v Zijl-Asselman   20 
 

 
 
Mevr. Asscheman en Mw Pieters-Hofmeijr hebben de top van de ladder 
bereikt en kunnen een tegoedbon voor de winkel bij de receptie ophalen. 
Gefeliciteerd!  
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VREEMDE VOGEL GESIGNALEERD IN VIJVER SWZ WILLIBRORD
  

 
In de vijver van SWZ Willibrord, zwemt al 
enige tijd een vreemde eend in de bijt. Het is 
een kleurrijke vogel en viel eerst niet op 
vanwege het struikgewas om de vijver. Na het 
snoeien zagen medewerkers vanuit het 
restaurant ineens een raar geval op duiken. 
Waar komt de vogel vandaan?  Hoe heet deze 
vogel? Is het een blijvertje of een 
voorbijganger? Dat zijn vragen die opkomen bij 
de bezoekers van het restaurant. 
Misschien is er een vogelkenner die antwoord 
kan geven op deze vragen. Graag reacties naar 
redactie Sowiezo. Dat kan via de receptie 
Sophieke, via de brievenbus bij de receptie 
Willibrord of via e-mail: redactiesowiezo@swz-
zorg.nl  

 

ZORGHOTEL LINDENHOF 
 

 
  
 
“Laatste” gast Mevrouw 
A.M. Gockel vertrekt op 31 
december 2013 uit het 
Zorghotel Lindenhof. 
   
 
 
 
 

 
Ingezonden door; Jules Laurey 
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ALZHEIMER CAFÉ WASSENAAR 
 
Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats voor mensen met dementie, 

hun familieleden en andere belangstellenden, waaronder 
mantelzorgers en ook de professionele verzorgers. Ook 
diegenen bij wie de diagnose dementie nog niet is gesteld, 
maar wel denken aan dementie te lijden, zijn van harte 
welkom. Het Alzheimer Café wordt iedere eerste woensdag 

van de maand gehouden in De Warenar aan de Kerkstraat 75 in Wassenaar, 
telefoon 070-5118382. De zaal is open om 19.00 uur en het programma 
start om 19.30 uur.  
 
5 maart 2014 
Wilsbekwaamheid en handelingsbekwaamheid en dementie 
Wat betekent dementie in het kader van iets regelen? Waar moet je 
allemaal aan denken als je zelf te maken krijgt met dementie of iemand uit 
je naaste omgeving? Kun je nog wel je huis verkopen bijvoorbeeld en wat 
moet je regelen als je zelf niet meer je administratie kunt bijhouden? Wie 
kan hulp bieden en wat kun je doen om het officieel vast te leggen? Wat 
kan een mentor voor een persoon met dementie betekenen en wanneer doe 
je een beroep op iemand die namens jou bewind over je vermogen voert?  
Met een deskundige gaan we in gesprek over de zakelijke aandachtspunten 
wanneer er sprake is van dementie.  
 
2 april 2014 
Kwaliteit van leven en dementie 
Waar liggen grenzen in de keuze om wel of juist niet te behandelen? 
Wanneer ben je te oud? Wanneer wegen de kosten niet op tegen de tijd 
die je door een ingreep nog gegeven wordt? Mogen we eigenlijk wel in 
kosten denken? Wat kies je als de kwaliteit van leven in het geding is? 
Heel ingewikkelde vragen kunnen aan de orde zijn als het gaat om de 
ethische kanten van een mensenleven. Dat geldt voor ons allemaal, 
ongeacht onze gezondheid. Maar wat als iemand dement is? Daar waar 
mensen de regie verliezen neemt iemand anders dat over. Ga er maar aan 
staan om voor die ander te beslissen. Hoe pak je dat aan? Vragen die 
discussie oproepen en waar soms geen eenduidig antwoord op gevonden 
wordt. 
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Samen met Henk Kruithof, werkzaam bij Parnassia gaan we in gesprek over 
de kijk op de kwaliteit van leven van ouderen en hoe die zo goed mogelijk 
te bevorderen. 
 

 
 
 
TERUGBLIK VOORLEESWEEK 
 
Zowel in SWZ Willibrord als in SWZ Sophieke, werd door verschillende 
mensen voorgelezen. Niet alleen de directeur en medewerkers lazen voor, 
maar  ook verschillende vrijwilligers.  
In SWZ Willibrord las Wieteke van Dort uit eigen werk. En ook CDA 
raadslid mevrouw Dineke den Hartog gaf een verhaal ten gehore. Het was 
een gezellige middag waar veel ouderen van genoten hebben. 
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PERSONALIA  
 
Overleden bewoners SWZ Willibrord 
20-12  Mw. A.C. Kramer-Verburg    app. 131 
22-12  Mw. MM Kouwenhoven-Ruigrok vd Werve  app. 122 
17-01  Mw. H.J.H. de Jong-Borsboom   app. 126 
18-01  Mw. M.E. Kralt-Brouwer    app. 322 
09-02 Mw. J.B.M. Geerligs-Ziegerink   app. 141 
 
Nieuwe bewoners SWZ Willibrord 
20-12  Mw. A. Hagen-Baar     app. 235 
09-01  Mw C.M.J. van der Elst-Sloekers   app. 122 
17-01  Mw. H. Roding      app. 004 
18-01  Mw G.A.G. van der Sluis-Jacobs   app.  131 
25-01  Mw H.A.M. Bollen-Horsten    app. 002 
07-02 Mw H.J.K. Eikelenboom-Schonewelle  app. 322 
 
Overleden bewoners SWZ Sophieke 
08-01  Mw. M.J. Schiltman     app. 403 
05-02 Mw. C. van Trotsenburg-de Radder   app. 106 
 
Nieuwe bewoner SWZ Sophieke 
03-01  Dhr. D. Galjaard      app. 202 
 
Overleden bewoners SWZ Amaliahof 
28-12  Mw. E. Lussing-Bakker     app   1.2 
26-01  Mw. M. Twigt-Maagdelijn    app.  1.3 
 
Nieuwe bewoner SWZ Amaliahof 
30-01  Mw. M.J. Bloemendaal-Bargman   app.  0.2 
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HOSPICE WASSENAAR 
Hospice Wassenaar tekent huurcontract voor nieuwe huisvesting 
Vorige week heeft de voorzitter van Stichting Hospice Wassenaar het 
huurcontract getekend voor het pand aan de Kerkstraat 79 in Wassenaar. 
De voormalige pastorie van de St Willibrordus kerk, sinds 2007 in gebruik 
als Zorghotel, wordt vanaf 1 januari 2014 gehuurd van de Stichting 
Lindenhof.  
 
Nico Olsthoorn, directeur/bestuurder van  Stichting Lindenhof en Gabrie 
Lansbergen namens Stichting Hospice Wassenaar, zetten donderdag 12 
december jl. hun handtekening onder de huurovereenkomst. Een 
enthousiaste voorzitter over de nieuwe huisvesting van het hospice:  “We 
kunnen in dit prachtige gebouw zoveel meer ruimte en comfort bieden aan 
onze gasten. De grote kamers hebben een eigen badkamer met douche en 
wc en sommige met een extra logeermogelijkheid. Er komt veel meer 
werkruimte voor onze coördinatoren, verpleegkundigen en vrijwilligers 
maar natuurlijk ook een gezellige zitkamer en een woonkeuken voor gasten 
en familie. Tekeningen voor een noodzakelijke  aanpassing van het gebouw, 
om het als hospice te kunnen laten functioneren, worden al gemaakt door 
architect Laurens Vis. Binnen een paar weken hopen we dat Wassenaarse 
aannemers kunnen beginnen met de verbouwing. Inmiddels zijn extra 
werkgroepen, van vrijwilligers die zich spontaan hebben aangemeld, 
geformeerd  om de verhuizing en alles dat daarbij hoort binnen het korte 
tijdsbestek te kunnen realiseren. In onze Nieuwsbrief, die later deze 
week uitkomt en gratis is te verkrijgen bij o.a. de Bibliotheek en het 
Gemeentehuis is meer te lezen over de details. Een groot aantal fondsen 
en sponsors zijn al aangeschreven met het verzoek ons te helpen bij het 
bekostigen van deze operatie. De eerste toezeggingen, zoals van Fonds 
1818 komen gelukkig al binnen” besluit voorzitter Lansbergen blij.  
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OFFICIËLE OVERDRACHT OOIEVAARSNEST 
 

Zaterdag 1 februari om 11.00 uur was het zover!  
De Zorg- en Kinderboerderij aan de Rodenburglaan heeft een 
ooievaarsnest gekregen.  Een schenking van de Stichting 
Muijlwijk Ooms.  De voorzitter, Bert Ooms overhandigde de 
sleutel aan mevrouw Marjan Vegt, bestuurslid van de 
Stichting Kinderboerderij Wassenaar. Het ooievaarsnest is 
een aanwinst waar het bestuur van de Zorg - en 
Kinderboerderij Wassenaar en SWZ  blij mee is. Het vormt 
een wel heel bijzondere aanvulling op het dieren bestand. Na de 
overhandiging van de sleutel, wilde mevrouw Vegt een ooievaarsechtpaar 
blij maken.   Het gezin Ooievaar; vader moeder en 3 kinderen hadden 
gereageerd op de advertentie in de krant. Maar helaas, net voor de 
feestelijke opening was vader Ooievaar door zijn slechte ogen verkeerd 
terecht gekomen en was hij door een ruit gevlogen. Het echtpaar heeft 

toen besloten geen gebruik te maken 
van het nest, zij gaan rustig aanleunen 
bij de vijver van SWZ . De kinderen 
kunnen als zij groot zijn en aan een 
relatie toe,  wel gebruik maken van het 
nu nog onbewoonde nest. Tot slot deed 
moeder Ooievaar met de kinderen nog 
wel de Vogeltjesdans om andere 
ooievaars naar het nest te lokken. 
Vervolgens werden de officiële 
handtekeningen van dhr Ooms en dhr. 
Klooster (voorzitter van het bestuur 
van de zorg- en kinderboerderij) 
uitgewisseld en konden alle aanwezigen 
genieten van beschuit met muisjes.  
 

 
Na het officiële gedeelte poseerde Bert Ooms en bestuursleden en 
medewerkers kinderboerderij voor het nieuwe ooievaarsnest 
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Column: ALI VAN DE ZORG-EN KINDERBOERDERIJ 
 
Gezocht: jong echtpaar voor liefdesnest! 
Het ambachtelijk vervaardigde ooievaarsnest is een aanwinst  voor onze 
boerderij.  Een van onze Toggenburgers, een ervaren berggeit, heeft nog 
getracht het nest te bereiken. Tevergeefs want het nest is alleen 
bereikbaar van bovenaf.  
 

Wij zijn dan ook op zoek naar een stel 
verliefde ooievaars met een kinderwens. 
Het gaat om een 8 meter hoge toplocatie. 
Het schitterende liefdesnest, met een 
fantastisch panorama, is een degelijke 
prefab doorzon woning voorzien van met 
zorg gebogen twijgen  als natuurlijk 
isolatiemateriaal. 
De woning is geplaatst in een kleine 

multiculturele samenleving. Zo ben ik zelf van oorsprong een Nubiër. Onze 
cavia’s, hoewel Guinees genoemd, komen uit Zuid-Amerika. En het 
moederland van onze trotse Fjord Reyna is Noorwegen. Aangezien 
ooievaars trekvogels zijn en overwinteren in verschillende delen van Afrika 
moet dit geen probleem zijn.   
De landschapsvariatie en voedselvoorziening zijn uitstekend.  Het blijkt 
dat ooievaars kleine knaagdieren erg smakelijk vinden. Om die reden brak 
er lichte paniek uit in het caviadorp maar gelukkig is hun terrein voorzien 
van een omheining en een dak van gaas. Het schijnt dat ook mollen behoren 
tot het menu van deze grote vogel. De mensen vinden het prima wanneer 
de mollen verdwijnen want al die bulten in hun gazon vinden ze maar niks. 
Voor ons geiten en schapen ligt dat anders; wij hebben ’s avonds op veld 1 
regelmatig een goed gesprek met Momfer, een oude mol die in vroeger 
tijden als acteur in een jeugdprogramma zijn geld verdiende. Hij slijt nu 
zijn laatste dagen bij ons onder de grond. Zo nu en dan komt hij naar 
boven  om z’n ‘segaartje’  te roken. Voor hem wordt het dus oppassen 
geblazen wanneer hier een ooievaarsechtpaar neerstrijkt. Momfer zelf 
acht de kans verorberd te worden erg klein.  ‘ Ik stink veels te veel naar 
segaar!’ mompelt hij dan. Laten we het hopen.  
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Dus; ooievaars, treuzel niet, kom eens langs om een kijkje te nemen. Het is 
iedere dag ‘ open huis’! 
Mocht u als mens, het nieuwe nest 
willen bewonderen. Kom gerust 
langs. Wij zijn alle dagen van de 
week open. En wie weet kunt u 
binnenkort genieten van het 
vrolijke snavelgeklepper van een 
jong verliefd ooievaarsstel.  
 
Met geitengroet,   Ali 
 

 
 
MIDWINTERHOORNBLAZERS 
 
Op donderdag 30 januari kregen we speciaal bezoek. Vier mannen uit het 
Westland waren naar Willibrord gekomen om ons kennis te laten maken 
met de midwinterhoorn. 
Aangekleed in speciale 
kleding en met de hoorn in 
de hand stelde zij zich zelf 
voor. Na een korte 
introductie werd er 
geblazen. Verspreid door 
het restaurant werd er om 
en om een stuk geblazen.  
Ook hadden de mannen een 
film mee genomen om ons te 
laten zien hoe dat 
hoornblazen in de bossen klinkt, dat gaat er natuurlijk heel anders aan toe 
dan binnen in ons restaurant.  
Na de film werd er nog uitgelegd door Dhr. Zegwaard hoe de 
midwinterhoorns gemaakt en onderhouden worden. Ook vertelde hij dat hij 
zelf ook veel hoorns gemaakt heeft.  
Al met al was het een leuke, informatieve middag en erg leuk om eens 
echte midwinterhoornblazer in huis te hebben.  
Bedankt! 
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Wegens afnemende belangstelling zal de voorjaarsmarkt dit jaar niet 
plaatsvinden in SWZ Willibrord. 

Hiervoor in de plaats zet SWZ de deuren open op 
 

Zaterdag 15 maart 
Open Lentefestival 

Tussen 10.00 uur en 15.00 uur 
Met onder andere: 

 
-Open activiteitenmarkt: 

 
U kunt de hele dag bij verschillende stands kijken naar diverse 

activiteiten die we u kunnen bieden, meedoen aan verschillende workshops 
genieten van allerlei lekkere hapjes (onder andere poffertjes )  

Meedoen aan de loterij, genieten van muziek, informatie krijgen van de 
zorg- en kinderboerderij en meedoen aan de caviarace, kortom voor elk 

wat wils! 
 

informatie stands over: 
(vrijwilligers) werk bij SWZ 

innovatie in de zorg 
de rolstoel 3 daagse 

vaarvakantie 
 

open restaurant 
Met speciaal "open dag menu” en diverse snacks  

tegen aantrekkelijke prijzen. 
 

Dus kom een kijkje nemen en doe mee.  
Verbaast u wat SWZ allemaal te bieden heeft !!! 

 

Zaterdag 15 maart 2014 10.00 – 15.30 uur 
SWZ Willibrord, Poortlaan 20, Wassenaar 
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STICHTING MUZIEK IN HUIS 
 
Op woensdag 12 maart 2014, om 14.30 uur, vindt in SWZ Willibrord, 

Poortlaan 20 te Wassenaar een concert plaats, dat in 
nauwe samenwerking met Stichting Muziek In Huis 
wordt georganiseerd. 
Het Rodion Trio bestaat uit Diederik Ornée (klarinet), 
Annelies Vrieswijk (saxofoon) en Mark Toxopeus 
(piano) en. zal een gevarieerd programma brengen. 
 
 
 

 
Op zondag 6 april 2014, 0m 14.30 uur, vindt in SWZ Sophieke, van 
Zuijlen van Nijeveltstraat 313 te Wassenaar een concert plaats, dat in 
nauwe samenwerking met Stichting Muziek In Huis wordt georganiseerd. 
 

Trio Cortado bestaat uit fluit, 
althobo en basklarinet en is in 
2012 opgericht.  Arthur 
Klaassens, Hannah de Witte en 
Jasper Grijpink hadden daar 
voor al veel met elkaar 
samengespeeld. Zij zullen een 
gevarieerd programma brengen  
 
 

 
Voor de bewoners van SWZ en SWZ pas houders, is de toegang gratis. 
Voor overige gasten is dit arrangement € 3,00 inclusief koffie/thee. 

Toegangskaarten zijn verkrijgbaar bij de recepties van SWZ of zolang de 
voorraad strekt op de dag zelf aan de zaal. 

Voor mensen die slecht ter been zijn, maar graag naar het concert toe 
willen, kunnen gebruik maken van de SWZ-(rolstoel)bus. Voor slechts 

€ 2,50 bent u uit en thuis. Hiervoor kunt u contact 
opnemen met de receptie van SWZ Willibrord 
via telefoonnummer 070-5123200 
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AFSCHEID CARLA BLESTING  
 
De tijd om te gaan, is voor Carla gekomen . 
Een mooie tekst op de aankondigingen van mijn afscheid, 
maar wel iets waar ik heel onrustig van werd, omdat het 
gevoel hier helemaal weg te gaan erg onwerkelijk voelde. 
Afscheid nemen is dan ook niet het makkelijkste om te 
doen, zeker omdat ik hier bijna 11 jaar met héél véél 
plezier heb gewerkt. 

 En dat plezier heeft vooral met u, bewoners, te maken gehad voor wie ik 
dit heerlijke werk mocht doen en daarvoor vaak hartverwarmende 
waardering kreeg. 
Maar natuurlijk ook het plezier met de collega’s van het activiteitenteam 
en alle andere collega’s, zodat we met elkaar zorg konden dragen voor een 
goede sfeer in huis. 
En natuurlijk de vrijwilligers, zonder wie we veel van de activiteiten niet 
zouden kunnen doen. 
SWZ Sophieke is door dit alles een Huis met een Thuis  geweest voor 
mij, waar het voor bewoners en medewerkers een veilige, respectvolle, 
gezellige en warme plek is om te zijn. 
Ik dank iedereen voor de heerlijke tijd hier en kan 
verder slechts zeggen 
Uit het oog, maar niet uit mijn hart !!!  
                                         Carla Blesting  
 

 
 
UITNODIGING PAASBRUNCH 
 
De activiteiten begeleiding organiseert in samenwerking met de 
restauratieve dienst een Paas brunch op 2e Paasdag (maandag 21 april). Op 
beide locaties, dus zowel in SWZ Willibrord als in SWZ Sophieke. U kunt 
genieten van allerlei heerlijkheden en muziek. Tijdens de brunch zullen 
leerlingen van Aimee van Delden met hun harpen hun best doen om de 
brunch muzikaal te ondersteunen.   
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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 Gezellige voorjaars/rommelmarkt 
 
         Woensdag 9 april 10.00 – 15.00 uur 

            SWZ Sophieke 
Op woensdag 9 april is er weer een gezellige 

voorjaars/rommelmarkt in SWZ Sophieke aan de Van Zuylen van 
Nyeveltstraat 313.   
Misschien bent u al begonnen met het opruimen van de zolder. U kunt 
goede spullen die u kwijt wilt, bij de receptie van SWZ Sophieke afgeven  
in de week voorafgaand aan de markt. Omdat u nu weer wat ruimte heeft, 
is het vast de moeite waard om eens even langs de kramen te lopen. 
Wellicht zit er iets van uw gading bij.  
U kunt deze dag natuurlijk ook genieten van poffertjes en allerlei 
andere lekkere dingen. 
Daarnaast kunt u uw geluk beproeven bij de voorjaarsloterij!  
 Er is bij het Nationaal Ouderenfonds aangevraagd de opbrengst 
van deze dag te verdubbelen en komt geheel ten goede aan de rolstoel 
driedaagse die op 2,3, en 4 september plaatsvindt. 
 

Reden genoeg om even langs te komen! 

 
THEMADINER IN SWZ SOPHIEKE 

 
Dinsdag 25 maart 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: “ITALIË” 

 
    

Uitnodigingen volgen nog en voor aanmeldingen kan men vanaf 6 maart 
terecht bij de receptie van het Sophieke. 
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ACTIVITEITENIEUWS SWZ SOPHIEKE 
 
MAART  
De winter liet lang op zich wachten, in januari 
en februari hadden we nog voorjaars 
temperaturen en nu zegt ook de kalender dat 
het voorjaar in aantocht is. 
 
Dinsdag 4 maart: Zingen en zitdansen 
Ook zo blij dat de lente in zicht is. Dat gaan we zingend uit volle borst 
vieren, terwijl Emmy v.d. 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 5 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,- 
 
Dinsdag 11 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 de 
activiteitenruimte . 
 
Woensdag 12 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,- 
 
Maandag 17 maart : Brandweermuseum komt naar Sophieke 

Om 14.30 uur komen vrijwilligers van het 
brandweermuseum in de theaterzaal een 
presentatie geven. 
Bewoners en SWZ pashouders gratis, overige 
belangstellenden € 3,-
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Dinsdag 18 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. 
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 19 maart: Optreden 
Vanmiddag om 14.30 uur kunt u in het restaurant 
genieten van vrolijke stemmen, het kinderkoor  
De VROLIJKE NOOT treedt namelijk voor u op.  
Bewoners en SWZ pashouders gratis, overige 
belangstellenden € 3,- 
 
Dinsdag 25 maart: themadiner 
U ontvangt een uitnodiging waar mee u zich kunt opgeven. 
 
Woensdag 26 maart: Boemerang 
Doordat het 26 februari is komen te vervallen gaan we deze middag weer 
het gezellige kegelspel spelen. Het is ook leuk om naar te kijken. 
Het begint om 14.30 uur in de theaterzaal. 
 
Zaterdag op zondag 30 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?  

 
 

 
 
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 ???? 
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Dinsdag 1 april: Zingen en zitdansen  
Om 10.00 uur bent u van harte welkom in het restaurant om te zingen 
tijdens de koffie, terwijl Emmy v.d. 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 2 april :Bingo 
Opruimen vanwege de Voorjaarsmarkt ??Dan kunt u vast wel weer iets 
nieuws gebruiken !! 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,- 
 
Zondag 6 april : Klassiek optreden 
Met Muziek in Huis staat er altijd een fantastisch gezelschap. U bent dus 
om 14.30 uur van harte welkom in het restaurant. 
Bewoners en SWZ pashouders gratis, overige belangstellenden € 3,- 
 
Dinsdag 8 april: geen activiteiten i.v.m. inruimen Voorjaarsmarkt 
 
Woensdag 9 april: 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 
 
Dinsdag 15 april: Verhalen uurtje en Optreden 

Verhalen vertellen én naar verhalen luisteren, kunt u om 10.00 
uur in de activiteitenruimte onder het genot van 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,-
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Woensdag 16 april: Voorjaars 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 
 
Dinsdag 20 april : Eerste PAASDAG 
 
Maandag 21 april: tweede paasdag: Paasbrunch 

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

Dinsdag 22 april: Uurtje klassiek Om 10.00 uur staat de deur van de 
activiteitenruimte weer open voor liefhebbers van klassieke muziek en een 
kopje koffie. 
 
Woensdag 23 april: Boemerang 
Vanmiddag om 14.30 uur kunt u in de theaterzaal meedoen met het 
boemerangspel, maar gezellig kijken mag natuurlijk ook. 
 
Zaterdag 26 april: KONINGSDAG 
U kunt de feestelijkheden volgen op het 
grote scherm in de theaterzaal. 
 
Dinsdag 29 april: Verhalen uurtje en 
zitdansen 
Met een klein groepje praten over vroeger en nu kan in de 
activiteitenruimte om 10. 00 uur, natuurlijk met een kopje koffie. 
En om 14.30 uur kunt u weer in beweging komen tijdens het gezellige 
zitdansen in de theaterzaal. 
 
Woensdag 30 april : Oranje middag 

Om 14.30 uur kunt u, in het oranje gekleurde restaurant, 
deelnemen aan en gezellige middag. 
 
                               Het activiteitenteam. 
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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 
 

 
 
PASTORALE DIENST SWZ SOPHIEKE 
 

 
Datum Voorganger  

7 maart 
16.15 uur 

Ds. J.L. Middel 
 

Begin 40-
dagentijd 

14 maart 
16.15 uur 

Ds. J.L. Middel 
 

Biddag gewas en 
arbeid 

21 maart 
19.00 uur  

Ds. J.A.D. van der Boon 
 

Zangavond 

28 maart 
16.15 uur 

Ds. J.L. Middel 
 

Bezinning AB 
ruimte 

   
4 april 
16.15 uur 

Ds. J.L. Middel 
 

 

11 april 
16.15 uur 

Ds. J.L. Middel 
 

 

18 april 
10.00 uur 

Ds. J.L. Middel 
 

Avondmaal 

25 april 
16.15 uur 

Voorganger nog niet  
bekend 

 

Eucharistievieringen op vrijdagen 7 maart en 4 april om 10.00 uur. 
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ACTIVITEITENNIEUWS SWZ WILLIBRORD  
 
MAART 
De winter komt weer ten einde, de lente staat voor de deur.  

Aan het eind van deze maand zal de klok weer verzet 
worden wat betekend dat we weer een uurtje korter 
slapen waardoor de dagen langer zijn.  
Ook zal in deze maand het SWZ lente festival 
plaatsvinden. 
 

Zoals u misschien wel gezien heeft zijn er vacatures in de 
activiteitenbegeleiding. Zolang de vacatures niet opgevuld zijn zullen er 
een aantal wijzigingen plaatsvinden in het film schema. Wij willen u dan ook 
vragen goed de posters en weekschema’s in de gaten te houden.  
 
Maandag 3 maart: Film André Rieu 
Vanmiddag in het restaurant word er een film gedraaid 
van André Rieu met al zijn hoogtepunten. De film start 
om 14.30 uur. 
 
Dinsdag 4 maart: Zang 
Elke dinsdag middag word er in het restaurant gezongen onder begeleiding 
van Piano muziek. Er komen verschillende bekende liedjes voorbij. Oud 
Hollandse maar ook wat nieuwere liedjes. De zang middag begint om 
15.00.uur. 
 
Woensdag 5 maart: BINGO 
Vanmiddag kunt u in het restaurant weer kans maken op mooie prijzen 

tijdens de BINGO.  Komt u kijken of het geluk 
aan uw kant staat? De eerste bal zal getrokken 
worden om 14.30. uur. 
Bewoners en SWZ pashouders gratis. Overige 
bezoekers betalen €3.00 

 
Dinsdag 11 maart: zang 
Het is weer dinsdag en dat betekent er wordt weer gezongen in het 
restaurant. Alle bekende meezingers komen voorbij. Komt u meezingen? 
Vanaf 15.00 zullen de eerste piano klanken klinken in het restaurant.  
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Woensdag 12 maart: Concert Muziek in Huis 
Vanmiddag kunt u in het restaurant komen luisteren naar een klassiek 
concert. U kunt via de aankondigingen kijken wie er komen optreden. Het 
concert zal beginnen om 14.30 uur.  
Bewoners en SWZ pashouders gratis, overige belangstellenden € 3,- 
 
Zaterdag 15 maart: SWZ Lentefestival 
Houdt u de posters in de gaten voor meer informatie 
over dit festival.   
 
Dinsdag 18 maart: zang 
Ook vanmiddag zal er in het restaurant gezongen worden. Komt u 
meezingen? De zangmiddag start om 15.00 uur. 
 
Woensdag 19 maart: Optreden Shantykoor “Voor de mast” 

De zeilen zijn gehesen en shantykoor “voor de Mast” 
komt vanuit Katwijk onze kant op. Zij zullen vanmiddag in 
het restaurant de bekende shantyliederen ten gehoren 
brengen. Kent u ze nog? Zing dan mee, of kom luisteren 
en genieten. De koffie staat om 14.00 uur  klaar het 

optreden zal om 14.30 uur beginnen.  
Bewoners en SWZ pashouders gratis, overige belangstellenden € 3,- 
 
Dinsdag 25 maart: Zang 
Onze pianiste zal ons vanmiddag weer begeleiden tijdens het zingen. Heeft 
u uw stem al opgewarmd? De zang middag begint om 15.00 uur. 
 
Woensdag 26 maart: Thema middag. 
Vanmiddag zal er in de zaal een thema centraal staan. Rond dat thema 
zullen wij zorgen voor hapjes en drankjes en een quiz. Houd de posters in 
de gaten om te zien welk thema er deze middag centraal zal staan. Deze 
middag zal om 14.30 uur. beginnen in het restaurant.  
 
Zaterdag op zondag 30 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?  
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APRIL 
 “De sneeuw viel traag en monotoon 

in luie vlokken hier en daar 
het was al veel te ver in ‘t jaar 

het was april” 
Toon Hermans 

Deze maand staat weer vol van leuke voorjaars activiteiten. Zo zal in april 
kinderkoor de Lenteklokjes komen optreden en zullen we 
een voorjaarsbloemstukje gaan maken. Ook is het deze 
maand Pasen, waar weer een paasbrunch geserveerd zal 
worden en zal de eerste koningsdag van Koning Willem 
Alexander plaatsvinden. Kortom een maand vol met 
activiteiten. Wij zien u graag bij de activiteiten!  
 

 
 
Dinsdag 1 april: Zang 
Deze middag zal er weer gezongen worden, het is echt geen 1 april grap. 
De boekjes liggen om 15.00 uur klaar in het restaurant.  
 
Woensdag 2 april: BINGO 
De prijzen staan weer klaar, de bingoballen zijn geschud. Vanmiddag kunt u 
in het restaurant weer kans maken op mooie prijzen. De eerste bal zal om 
14.30 uur getrokken worden in het restaurant.  
Misschien wint u alvast wat oranje prijzen voor de koningsdag? 
 
Dinsdag 8 april: Zang 

In het restaurant zal vanmiddag weer gezongen 
worden onder begeleiding van onze pianiste. 
Vanaf 15.00 uur worden de eerste noten 
gespeeld. 
 

 
Woensdag 9 april: Bloemschikken 
Vanmiddag worden er in het restaurant bloemstukjes gemaakt. Wij zorgen 
dat alle voorjaarsbloemen liggen in het restaurant. Als het u schikt ben u 
van harte welkom vanaf 14.00 in het restaurant. 
Aanmelden kunt u doen via het strookje dat u later nog zal ontvangen. 
Kosten: €3.50
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Zondag 13 april: Kinderkoor de Lenteklokjes 
 
De kinderen van Kinderkoor de lenteklokjes 
hebben weer flink geoefend en zullen ons 
vangmiddag trakteren op een optreden. Komt u 
kijken? Het optreden begint om 14.30 uur. 
Bewoners en SWZ pashouders gratis, overige belangstellende €3.00 
 
Dinsdag 15 april: zang 
De boekjes liggen klaar en u bent welkom om vanaf 15.00 uur te komen 
zingen in het restaurant. 
 
Woensdag 16 april: Presentatie Nepal 

Vanmiddag zal Marian Tabben, vrijwilligster op 
donderdag, een presentatie houden over haar 
project in Nepal. Marian heeft een project 
opgezet voor weeskinderen in Nepal. Zij zal er 
deze middag alles over vertellen. Ook neemt 
Marian dia’s mee van Nepal. Een middag die u niet 
mag missen. 14.30 uur in het restaurant.  

 
Maandag 21 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 22 april: zang 
Vanmiddag zal er in het restaurant weer gezongen worden. Alle bekende 
oud Hollandse meezingers komen voorbij. Komt u mee zingen? Deze middag 
begint om 15.00. 
 
Woensdag 23 april: Oranje film 
Om alvast wat in de stemming te komen voor 
koningsdag zal er vanmiddag in het restaurant een 
film worden gedraaid over het koningshuis. 
De film start om 14.30 uur. 
Bewoners en SWZ pashouders gratis, overige 
belangstellenden € 3,- 
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Zaterdag 26 april: Koningsdag 
 

Dit jaar zal er voor het eerst koningsdag 
worden gevierd. In de zaal is er de mogelijkheid 
om op het grote scherm alle festiviteiten op de 
televisie te volgen. Houd de aankondigingen in 
de gaten voor meer informatie. Vergeet u niet 
om iets oranjes aan te trekken? 
 
 

Dinsdag  29 april: Zang 
De leukste liedjes zijn weer uitgezocht en de boekjes liggen klaar. 
Vanmiddag zal er weer gezongen worden onder begeleiding van piano 
muziek. Om 15.00 uur zullen te eerste noten te horen zijn.  
 
Woensdag 30 april: Oranje middag  
Jaren lang werd Koninginnedag gevierd op 30 
april. Om het toch niet helemaal te hoeven 
missen zullen we nog voor één keer een oranje 
middag houden in het restaurant. Met een Quiz en een stukje film.  
Deze middag begint om 14.30 uur maar vanaf 14.00 uur word de koffie 
geschonken.  
        Het activiteitenteam 
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KAPELAGENDA Maart  

 

Dagen en tijden van vieringen, en de lijst van bijbehorende misintenties 
vindt u wekelijks op de aanplakborden in SWZ Willibrord en Ridderhof,  

op een geel papier.  

Het plan voor de vieringen is: 

 

ZONDAGEN IN MAART; 2,9,16,23 en 30 maart 

om 9.45 uur; Gezongen Hoogmis 

 

5 maart Aswoensdag  

om 9.00 uur Eucharistieviering met wijden van de as en opleggen 
askruisje. 

13 maart  

om 10.30 uur Oecumenische viering 

 

Iedere woensdag om 9.00 uur Eucharistieviering 

Dinsdagen in maart  

“Engel des Heren”en Rozenhoedje om 18.00 uur 
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KAPELAGENDA April 

 
Dagen en tijden van vieringen, en de lijst van bijbehorende misintenties 
vindt u wekelijks op de aanplakborden in SWZ Willibrord en Ridderhof,  
op een geel papier.  
Het plan voor de vieringen is: 
 
ZONDAGEN IN APRIL; 6,13,20 en 27 april 
om 9.45 uur; Gezongen Hoogmis 
 
13 april Palmzondag  
om 9.45 uur Hoogmis met Palmwijding 
 
17 april Witte Donderdag  
om 10.00 uur. Viering van het Heilig Avondmaal 
om 19.00 uur. Gezongen Eucharistieviering ter Gedachtenis van het 
Laatste Avondmaal 
 
18 april Goede Vrijdag 
om 14.30 uur Lijdensverhaal, kruishulde en voorbede 
 
19april Paaszaterdag 
om 20.00 uur Paaswake rond Gods woord, De Doop-hernieuwing en de 
Eucharistie 
 
20 april Paaszondag  
om 9.45 uur Hoogfeest van Jezus’verrijzenis  
uit de doden 
Iedere woensdag om 9.00 uur Eucharistieviering 
Dinsdagen in april 
“Engel des Heren”en Rozenhoedje om 18.00 uur 

 


