Zaterdag 24 juni 11.00 tot 16.30 uur

Anita van der Spek
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Haagse Bamboetuin

30

Ariane Gordijn

24

Meriam Windmeijer

31

Daniëlle Davidson

45

Van Hoogstratenschool

Daniëlle Davidson is geboeid door het concept
van ruimte. De transformatie van ruimtes en de
interactie tussen ruimte en het individu onderzoekt ze in haar projecten in verschillende
media; schilderijen, tekeningen en video. Tijdens
de Pareldag zijn nieuwe video’s en schilderijen te
zien. Tevens is het werk deze dag op laagdrempelige wijze te huur.
KunstPost / Van Heutszstraat 12
Tijd: 13:00 tot 17:00 uur
www.danielledavidson.nl

De leerlingen van de Van Hoogstratenschool
hebben zich laten inspireren door de vogels in
Bezuidenhout. Hoe is het om ‘Zo vrij als een
vogel te zijn’ Zij hebben geschilderd, geknutseld
en gedichten gemaakt. Van meerdere leerlingen
is het werk in de Bezuidenhut op de Pareldag te
bewonderen. Komt u óók kijken naar de pareltjes
van de Van Hoogstraatenschool?
Bezuidenhut / Spaarwaterstraat 17

Natuurtuinen
De GROENE SCHENK

32

Eveline van de Putte

26

Silva Sijses

33

‘Spin’

34

Stichting Vrolijk Werk

Ze is schrijver en fotograaf en heeft een passie
voor reizen. Met haar boeken en foto’s geeft ze
onzichtbare groepen stem en gezicht. Zij schreef
o.a over oudere migranten en vluchtelingen.
Maar ook schrijft ze sprookjes en poëzie. Eveline’s werk is maatschappelijk geëngageerd en
documentair. Momenteel werkt zij aan een project met transgender ouderen.
KunstPost / Van Heutszstraat 12
www.evelinevandeputte.com
www.empowermentfoundation.nl
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Irene van der Does de Bye

Gerda Klop

27

Ik schilder wat ik uiteindelijk leuk vind en experimenteer graag met allerlei technieken.
Vandaar de verscheidenheid in mijn werken, van
figuratief tot abstract. Ditmaal hangen er abstracten en portretten aan de wanden van onze woning. Graag nodig ik u uit om deze op de
Pareldag te komen bekijken.
Van Reesstraat 61

Langs de Schenk lopen 4 natuur- en bijvriendelijke tuinen in elkaar over. Boomgaard, kruidenhelling, waterpartijen, moestuinen, bijenkasten,
bessenstruiken en borders vol drachtplanten afgesloten door de romantische coulissentuin.
Veel ruimte voor nest- en schuilmogelijkheden
en kunstobjecten. De expo KUNST ter PLEKKE is
ook te bewonderen.
IJsclubpad 1 - www.degroeneschenk.nl
www.kunstterplekke.nl

Ik ben gefascineerd door de dualiteit die de dagelijkse dingen in zich meedragen. Hoe de vergankelijkheid tegelijkertijd nieuw leven in zich
huisvest. De kracht van de kwetsbaarheid. Momenteel houd ik me bezig met hoeveel kleine onderdelen van restmateriaal tot een groot nieuw
zelfstandig beeld kunnen uitgroeien. Nieuw leven
uit de container.
KunstPost / Van Heutszstraat 12
www.artmeermade.nl
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Elleke Davidse
Elleke Davidse schildert in heel eigen stijl mensen en katten met acrylverf. Vooral sterke vrouwen inspireren haar, zoals de modeontwerpsters
Coco Chanel en Elsa Schiaparelli, koningin Victoria en haar eigen oma's. Daarnaast maakt ze
beeldjes van mensen in speksteen. Ze heeft 3
solo exposities gehad.
Van Reesstraat 61

Beeldhouwen biedt mij de mogelijkheid om mijn
unieke interpretatie van de werkelijkheid uit een
brok steen te verlossen. Ik hak, rasp, kerf, vijl en
polijst met pure passie mijn droom tot werkelijkheid. Beeldhouwen is een proces van onderzoeken en reageren. Vanaf de eerste aanraking van
een brok steen, begint mijn inspiratie te stromen.
Natuurtuinen Groene Schenk / IJsclubpad 1
www.kunstterplekke.nl
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Jawel, negentig inmiddels en veertig gepubliceerde boeken, maar hij schrijft nog altijd. En
praat graag over dat ideaal van een schrijvend
leven: de combinatie van de ernst van het essay
en de sprankelende mogelijkheden van de journalistiek. De uitgever doet óók iets: een Schroevers-boek cadeau!
Van Reesstraat 57
Tijd: 14.00 uur

Als beeldend kunstenaar schildert Anita in haar
eigen atelier. Zij past verschillende schildertechnieken toe en gebruikt zowel olie als acryl. Haar schilderstijl kenmerkt zich als herkenbaar werk in ‘een
abstracte werkelijkheid door een losse toets in heldere kleuren’. Anita maakt deel uit van kunstcommunity De Haagse Hangplek.
Juliana van Stolberglaan 294 (Rebalans)
Tijd: van 13.00 tot 17.00 uur
www.haagsehangplek.nl
www.rebalans.nl

Op het volkstuincomplex van de ATV Loolaan bevindt zich een bamboe hobbykwekerij. Hier worden bijzondere en zeldzame bamboesoorten op
natuurlijke wijze gestekt en vermeerderd. Ook
kunt u hier terecht voor advies over bamboe.
Kom gezellig de bijzondere Oosterse sfeer proeven en kijk of bamboe ook iets voor u is. Geïnteresseerden kunnen ook een stekje meenemen.
ATV-Loolaan, tuin 96
Rondleidingen om 11.00, 12.30 en 14.00 uur.
www.facebook.com/bamboeDenHaag

Even voorstellen.... Stichting Wijkberaad Bezuidenhout

van... Bezuidenhout
22

Marinus Schroevers

Het Wijkberaad bestaat uit een groep vrijwilligers, die zich inzet om de belangen te behartigen van alle
bewoners in Bezuidenhout. De plannen die de Gemeente en andere instanties hebben voor onze wijk
worden door het Wijkberaad nauwgezet gevolgd, zodat zij hierop invloed kunnen uitoefenen.
Maar het Wijkberaad organiseert en stimuleert ook projecten voor en door de bewoners zelf, zoals de
jaarlijkse vrijmarkt, de straatfeesten en dus ook de jaarlijkse route ‘Parels van Bezuidenhout’.

Parels
23

Naast portret boetseren werk ik ook graag met
glas. Ook in de glasobjecten staat de mens
centraal. Het afgebeelde glasobject is d.m.v.
de “die casting techniek” gemaakt. Dit object
is net als mijn andere werk een unica.
Juliana van Stolberglaan 246
www.jolandavanatteveld.nl

Glanzende Parels
Wij zijn als Wijkberaad erg trots op de diversiteit aan creatieve Parels, die zich met veel enthousiasme
hebben aangemeld voor deze dag. Afgelopen jaar hebben de Parels meer dan 2.800 bezoeken gehad en
we zien dus een groeiende belangstelling voor dit evenement. Dit project steunen wij dan ook graag.

Programmaboekje 2017

Jolanda van Atteveld

Parels 2018
Vindt u de Parelroute leuk, wilt u helpen in de organisatie of wilt u zich opgeven als Parel? Volgend jaar
organiseert de werkgroep opnieuw een Pareldag. U kunt zich alvast aanmelden via:
parelsvanbezuidenhout@gmail.com of telefonisch via 070 - 205 25 60.
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Schilderen voor fun! Dat is mijn manier van werken, gewoon waar ik op dat moment zin in heb.
Olie, acryl op doek of kleine krijttekeningen. Dus
neem een gezellig kijkje bij mij thuis. Tot dan!
Van Reesstraat 73

Hans (‘Spin’) schildert. Als een reiziger in zijn
eigen leven stelt hij zich voor dat hij op weg is
naar wat dan ook. Als er dan onderweg ook nog
‘kunst’ gemaakt wordt, is dat mooi meegenomen.
KunstPost / Van Heutszstraat 12

Carla Hofkes werkt voornamelijk abstract. Op
doek en papier maakt Carla schilderijen. Hierbij
maakt ze naast acrylverf gebruik van verschillende materialen zoals Chinese inkt, houtskool,
karton en zand. Haar werken zijn te bezichtigen
in de prachtige, lichte expositieruimte in het kantoor van Erik van Driel.
Van der Wyckstraat 2
(hoek Juliana van Stolberglaan)
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Natuurtuin ATV Loolaan

35

Haydi Cameron

36

Vilt aan Zee – Anne van de Weijer

Hier worden producten van vilt gemaakt, zoals
laptophoezen, lampen en vilten zeepjes. De
vrouwen die bij Vrolijk Werk werken, hebben
een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij werken aan
het hele proces in de wol-keten. Zo zijn ze bij de
verzorging van de schapen in het Delftse Hout,
onderhouden ze de verftuin, en bewerken en
verven ze de wol tot mooie producten!
KunstPost / Van Heutszstraat 12
Tijd: 12.00 tot 16.00 uur
www.vrolijkwerk.nl
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Irene werkt sinds 1999 met glas. Zij versmelt glas
tot objecten voor binnen en buiten. Het werk is
kleurrijk en heeft een opgewekt karakter. Zij exposeert in binnen- en buitenland, werkt in opdracht en organiseert cursussen en workshops
voor beginners en gevorderden.
KunstPost / Van Heutszstraat 12

Duitse wijn:
verrassende ontwikkeling

Aangelegd door leden van Natuurtuin in het
kader van natuurlijk tuinieren.
U vindt hier een paddenpoel, insectentoren, kruidentuin, bijenkasten (imker aanwezig voor uitleg)
en diverse veldjes met bijen- en vlinderbloemen.
Tuin heeft de Gulden Klinker van de Gemeente
Den Haag. Bezoekers krijgen gratis plantjes mee.
U kunt vrij rondlopen en kantine is open.
Ijsclubweg 5. Ook achteringang bij de Anna
van Saksenlaan (Natuurtuin)
www.atvloolaan.nl

Een atelierbezoek bij Haydi Cameron is altijd verrassend. Haydi is een veelzijdig kunstenaar.
Diversiteit en originaliteit zijn woorden die haar
werk kenmerken. Met haar creatieve blik op de
wereld is zij in staat zeer verschillende materialen
tot leven te wekken. Ieder object en ieder schilderij vertelt zijn eigen, verrassende verhaal.
KunstPost / Van Heutszstraat 12
www.haydicameron.com

Vilt aan Zee maakt vilten lampen en wandbekleding van schapenwol. De laatste periode ligt de
nadruk op kleuronderzoek en het maken van
grote kleurvlakken. Ook is de lampen collectie
uitgebreid en zijn er experimenten te zien.
KunstPost / Van Heutszstraat 12
www.viltaanzee.nl
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Kristin Anderson
Schrijfster Kristin Anderson zal uit haar meest recente roman "The Things We Said in Venice"
(2017) voorlezen. Zij zal daarnaast haar schrijfervaringen delen en ingaan op hoe Den Haag van
invloed is geweest op haar boek. Haar romans
zullen voor aanschaf beschikbaar zijn. Boek en
presentatie in het Engels.
De Carpentierstraat 186
Tijd: 13.00-13:45 uur en van 15:00-15:45 uur
www.authorkristinanderson.com

Voor veel mensen houdt de Duitse wijnkennis op
bij de zoete Moezelwijnen. Maar onze oosterburen hebben veel meer te bieden. Benieuwd naar
de smaak van een Duitse topwijn? Kom om
15.00 uur naar de kleine workshop Duitse wijn
en proef een onvergetelijke Duitse wijn!
Uw begeleider: Ingo wewer, wijnimporteur
en –historicus.
Sillestraat 178

40

Barbara Gelcich

47

Bart Riemsdijk

Het goede doel van dit jaar: Hartstichting

Colofon

Komt uit Den Haag en speelde jarenlang trombone en piano. Tijdens een reis door Spanje als
straatmuzikant formeerde hij een eigen band, die
oude stijl jazz speelde. Weer in Nederland
speelde hij op diverse locaties, vaak in combinatie met andere muzikanten. Bart speelt jazz-standards afgewisseld met bekende nummers. Zelf
houdt hij van jaren 20-muziek.
Bezuidenhut / Spaarwaterstraat 17
Tijd: 15.30 uur

Elke dag overlijden in Nederland meer dan 100 mensen aan
hart- en vaatziekten. Dat is onacceptabel. De Hartstichting
financiert onderzoek en geeft voorlichting en steun aan
patiënten. De Hartstichting zet zich ook in om meer levens te
redden bij een hartstilstand en wil dat iedereen in Nederland
kan reanimeren. Ook wil zij dat zoveel mogelijk mensen zich
aanmelden als burgerhulpverlener bij een oproepsysteem om
levens te kunnen redden in hun eigen buurt.
Ook in Bezuidenhout! Kijk voor meer informatie op:
www.hartstichting.nl/reanimatie.

Het Parelteam:
Désirée Snijders, Gerda Klop, Ingo Wewer,
Jacob Snijders, Nico Piket, Petra van der Vlugt,
Anne-Marieke Beerthuyzen, Will Snijders-Twilt.

Ik heb het vak van kunstschilder geleerd in Italië,
waar ik opgegroeid ben, nu woon ik bijna 25 jaar
in Nederland. Ik schilder het leven: van zorgeloos
strandplezier, van onzeker op de vlucht, van dieren en van mensen - ik geef er mijn kleur aan.
Kom maar kijken, u bent welkom!
KunstPost / Van Heutszstraat 12
www.barbaragelcich.com
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Hedi Hamers-Wewer

Carla Hofkes

Hedi is al ruim 20 jaar aangesloten bij de Vrije
Academie. Een paar jaar geleden heeft zij een
beroepsopleiding tekenen/schilderen afgerond.
In haar werk houdt Hedi erg van experimenteren. Deze tentoonstelling laat u divers werk zien:
van acrylverf schilderijen en linosneden tot (abstracte) aquarellen gemaakt met wijn.
De Sillestraat 178
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HIP Haagse Hout
Hoe zoekt u oude foto’s van uw straat? Of oude
filmpjes van vroeger en uw familiegeschiedenis?
In de bibliotheek staat iemand voor u klaar die u
hier alles over uitlegt en weet wat er allemaal nog
meer te doen is in het Historisch Informatiepunt
(HIP). Ook krijgt u een leuk historisch aandenken
mee naar huis!
Bibliotheek Haagse Hout / Theresiastraat 195
Tijd: van 14.00 tot 14.45 uur
www.bibliotheekdenhaag.nl
www.historischdenhaag.nl

Met dank aan:
Alle Parels voor hun deelname, durf, eigenheid
en enthousiasme.
Christus Triumfatorkerk, Bibliotheek Haagse Hout,
Bezuidenhut, Wijk- en Dienstencentrum, KunstPost,
Wijkberaad Bezuidenhout, het Parelteam.
Vormgeving: Leo Leeflang

Anne-Marieke Beerthuyzen

46

Ik ben illustrator van beroep, ik publiceer onder
de naam AmpieB. Tijdens deze Pareldag geef ik
een knutselworkshop voor kinderen. Wat we
gaan doen, blijft nog even een verrassing, maar
het wordt absoluut een creatieve dag! Aan de
ouders het vriendelijke verzoek om tijdens de
workshop aanwezig te blijven.
Bezuidenhut / Spaarwaterstraat 17
Tijd workshops om 11.00/12.30/14.00/
15.30 uur

Drukwerk: Grafia Multimedia, Pijnacker
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KunstPost

Veronica Pock (VeronicaWEAVES)

Will Snijders-Twilt

9

Afgestudeerd als ruimtelijk kunstenaar. Ik druk
mijn ideeën en visies uit met meer dan een enkele techniek, mede door: schilderen, tekenen,
poëzie, film en/of geluid, en verschillende 3D
composities met diverse materialen.
CT Kerk / Juliana van Stolberglaan 154
www.artbygratiela.nl

Olga Grigorjeva/B-Project
Olga is beeldend kunstenaar, tekenaar en performancekunstenaar. Kunst infecteert. Deze uitspraak van Tolstoy haalt Olga Grigorjeva aan in de
beschrijving van haar werk. De schilderijen raken
het gevoel en nodigen uit tot nadenken, waarbij
'helderheid en echtheid cruciale waarden zijn in
het proces van communicatie tussen mensen via
kunst'. Haar schilderijen en tekeningen zijn vol
van een speciale betekenis.
CT Kerk / Juliana van Stolberglaan 154

Hans en Norma zingen liedjes die zij schreven in
de jaren dat zij optraden als kleinkunstduo RIJP!.
U wordt verwelkomd met een glaasje Prosecco.
Want het huis van Norma en haar gezin, waar
het optreden plaatsvindt, is gebouwd in 1917 en
dus 100 jaar!
Juliana van Stolberglaan 45
Tijd: op elk hele uur een liedjesprogramma
van 30 minuten.

Janet Krause,
Sandra en Patrick Karten

Al vele jaren werkt Will Snijders-Twilt graag met
meerdere materialen en technieken,
zoals bijvoorbeeld de eeuwenoude techniek
haken. Zij maakt objecten geïnspireerd op de natuur, maar ook haar verzameling tasjes heeft
haar kunnen inspireren. De Reticule serie. Haar
unieke sieraden zijn gemaakt van fragiel haakwerk/edelsmeedwerk met daarin bijvoorbeeld
zoetwater parels of edelstenen verwerkt.
Van Imhoffstraat 11 - www.atelierwillt.nl
www.willsnijders-twilt.kunstinzicht.nl

Antonia Groeneveld/B-Project

Manuela Bianco
Ik teken bloemen die tot mijn verbeelding spreken
met een blauwe balpen. Ben je nieuwsgierig en wil
je het zelf proberen? Van 11.00 tot 12.30 uur geef
ik een workshop en leer je een illustratie te maken
van een zelfgekozen bloem uit een mooi boeket.
Vanaf 13:00 uur is het open huis en zijn mijn
tekeningen te zien.
Laan van Nieuw Oost-Indië 177
Tijd workshop: van 11.00 tot 12.30 uur (svp
vooraf aanmelden via, info@manuelabianco.com,
max 6 deelnemers; Tijd open huis: 13.00 tot
16.00 uur. www.manuelabianco.com

E
B-PROJECT
Negen vrouwelijke kunstenaars werken sinds de
zomer van 2016 aan een gezamenlijk project,
onder de noemer Baarmoeders. De thematiek
waaraan zij werken gaat over baren, dragen,
groeien, vrouwelijke kracht – mentaal en fysiek,
geboorte, bevalling, loslaten, kortom: alles
rondom zwangerschap en geboorte wat hen als
kunstenaars inspireert.
Olga Grigorjeva - Katharina van der Leeden
Antonia Groeneveld - Gratiela Mitulet
Natalie Stefanova
CT Kerk / Juliana van Stolberglaan 154

11

12

Janet is violiste van Het Residentie Orkest en
geeft les op het Koninklijk Conservatorium in
Den Haag en Amsterdam. Patrick studeert cello
aan het Conservatorium in Amsterdam en Sandra combineerde haar studie viool in Den Haag
met een studie klassieke talen. Kom deze muzikale familie beluisteren.
CT Kerk / Juliana van Stolberglaan 154
Tijd: 14.00 uur en 15.00 uur

17

In mijn beeldend werk voor het B-project ga ik op
zoek naar het onderbewuste dat zich wil laten
zien, dat “geboren“ wil worden. Wat dit onderwerp betreft ga ik heel letterlijk en wat indirect te
werk. De albaststeen (b.v.) geeft d.m.v. de onderhuidse blauwe vlekken haar onderbewuste bloot.
Ook het schilderij “flying woman” beeldt het onderbewuste uit.
CT Kerk / Juliana van Stolberglaan 154
www.antoniagroeneveld.nl

16

D

Norma de Jong en
Hans Ruitenberg

10

15

C

Ook de deuren van deze kerk staan op deze
Pareldag weer voor u open. U bent van harte
welkom.
Behalve de Parels waarvan u vandaag in deze
kerk kunt genieten, worden er naast de zondagse kerkdiensten tal van andere activiteiten
georganiseerd. Meer informatie?
Kijk op onze website: www.ctkerk.nl
CT Kerk / Juliana van Stolberglaan 154

Op 5 oktober 2016 is op het Spaarwaterveld de Bezuidenhut geopend. De
Bezuidenhut is gebouwd voor en door de bewoners van Bezuidenhout. Het
is een ontmoetingsplek, waar ouders een kopje koffie of thee kunnen drinken terwijl hun kinderen op het veld spelen. De ruimte is tevens te huur.
Denk hierbij aan kinderpartijtjes, een maandelijkse bijeenkomst van een boekenclub of het houden van een VVE vergadering. De openingstijden van de
Bezuidenhut zijn voor een groot deel afhankelijk van vrijwilligers. Helpende
handjes zijn daarom altijd meer dan welkom!
Voor meer informatie over het huren van de Bezuidenhut of om u aan te
melden als vrijwilliger, kunt u zich wenden tot Robert Boer, via
bezuidenhut@bezuidenhout.nl
Bezuidenhut / Spaarwaterstraat 17

Yvonne Meulman

Marianne Aulman

Gratiela Mitulet/B-project

Christus Triumfatorkerk

Een plek waar je… lekker kunt zitten om tijdschriften en kranten te lezen,
leesinspiratie op kan doen… in de stilteruimte rustig kan studeren... 1 uur
gratis internetten voor leden… en speciaal voor de kinderen: spelen, lezen,
klimmen, klauteren, luisteren, ontdekken, beleven, gamen, chillen en leren.
Dit alles in de mooie en sfeervolle bibliotheek Haagse Hout met veel ruimte
voor inspiratie.
Bibliotheek Haagse Hout / Theresiastraat 195
www.bibliotheekdenhaag.nl

Lunchtip:

Het schilderen van poezen komt voort uit mijn
liefde voor deze karaktervolle dieren met hun
prachtige ogen en bijzondere lichaamstaal. Vaak
schilder ik ze met iets op het kopje, zoals een
hoed, muts, tulband of iets wat in mijn fantasie
op komt. Of op plaatsen waar je ze normaal niet
vlug vindt, zoals op het strand of in de duinen.
Van Imhoffstraat 11
www.yvonnemeulman.nl

8

A

Bezuidenhut

Ik ben een wever. Met behulp van mijn handloom creëer ik unieke stukken geweven van wol,
katoen, zijde en linnen garens. Kleur en textuur
zijn het meest belangrijk in mijn werk. Ik ‘schilder' met de garens om diepte te geven aan het
karakter en ik weef stoffen. (Veronica is Engelstalig)
Van der Parrastraat 1
www.veronicapock.com

Schilderijen van dames in klederdracht en historische kledij, sieraden waarbij fijn haakwerk historische portretjes omlijsten. Tassen met oud
borduurwerk. Ieder stuk is uniek door het hergebruik van oude knopen, kralen en borduurwerken.
Van der Parrastraat 1
www.marianneaulman.nl
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Maak kennis met de veelzijdige
en hippe bibliotheek Haagse Hout!

Familie Weijers

wandel mee door de geschiedenis van de wijk
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd onze wijk
op 3 maart 1945 volledig opgeschrikt door een
groot bombardement van de Engelse luchtmacht. De gevolgen hiervan zie je nog steeds en
die laten we je tijdens deze wandeling zien. Voor
onderweg bieden we je een hapje en sapje aan.
BB45-bord 3 op kruispunt
Theresiastraat / Kon. Marialaan
Tijd: 13.00 uur
www.bb45.nl
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KunstPost is in 2008 opgericht om kunst in
Haagse Hout zichtbaar te maken en kunstenaars
een eigen atelier te bieden. KunstPost biedt centraal de cursussen en workshops aan die de aangesloten kunstenaars geven. Voor kunstminnaars
is er de mogelijkheid om exposities te bezoeken
en hun eigen creativiteit verder te ontwikkelen. In
ons pand in Bezuidenhout zijn circa 20 ateliers
gevestigd waar circa 23 kunstenaars werken. Een
deel hiervan is vandaag geopend en te bewonderen.
KunstPost / Van Heutszstraat 12

Henk en Anny zijn dit jaar twintig jaar actief voor
de Uitgaansgroep Haagse Hout,waarvoor zij
maandelijks leuke programma’s voor (eenzame)
ouderen in de wijk verzorgen. Maar ze doen
meer! Zoals het jaarlijks verzorgen van de volledige catering tijdens de Pareldag, samen met hun
team van vrijwilligers. Zij ontvangen u graag in het
Wijk- en Dienstencentrum voor een kopje koffie
of thee met Haagse Kakker.
WDC / Johannes Camphuijsstraat 25

Edith is dichter. Een aantal van haar gedichten is
vertaald in het Duits, Turks, Frans en Engels. Ze
droeg ruim 150 maal in Nederland en België voor
uit haar werk. Vandaag laat ze haar gedichten
horen en gaat er graag samen met u over in gesprek.
WDC / Johannes Camphuijsstraat 25
Tijden: 11.30 uur en 12.30 uur
Bezuidenhut
Tijd: 16.00 uur
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De Parels herkent u aan een vlag bij hun huis. U bent van harte welkom op de opening van de Parelroute in
het Wijk- en Dienstencentrum. Tot ziens!

Edith de Gilde
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Een prachtig project, waaraan door de inzet van wijkbewoners, actieve vrijwilligers in Bezuidenhout en het
Wijkberaad Bezuidenhout dit jaar bijna 50 parels en wel 5 locaties deelnemen.
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Buurtcentrum Bezuidenhout biedt vandaag ruimte
aan 3 Parels. Naast de grote Parelfamilie Weijers,
treedt het Phoenix Strijkkwartet op en draagt Edith
de Gilde gedichten voor. Familie Weijers verzorgt
zoals altijd de koffie en zelfs dit jaar ook de lunch.
Gedurende het hele jaar staat het Wijk- en Dienstencentrum open voor buurtbewoners van alle
leeftijden voor hulp, informatie en het (zelf) organiseren van activiteiten.
WDC / Johannes Camphuijsstraat 25
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Dan is een bezoek aan de Parelroute in Bezuidenhout op 24 juni een must!

Het Phoenix strijkkwartet bestaat sinds 1991 en is
al vele jaren in Den Haag, Rotterdam en de wijde
omtrek een graag geziene gast in muziek series in
kleine en grotere kerken. En in andere ruimtes geschikt voor kamermuziek. ’s Zomers geeft Phoenix
concerten in kerken in de Dordogne.
WDC / Johannes Camphuijsstraat 25
Tijden: 11.00 uur en 12.00 uur
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Wijk- en Dienstencentrum Bezuidenhout

Phoenix strijkkwartet
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Benieuwd naar de passies van uw wijkgenoten?

Het Parelteam is verheugd dat de wethouder Saskia Bruines de Parelroute op zaterdag 24 juni om 10.00 uur
in het Wijk- en Dienstencentrum aan de Johannes Camphuijsstraat 25 wil openen. Ook is er een optreden
van het Phoenix Strijkkwartet, Edith de Gilde draagt een gedicht voor en u kunt natuurlijk genieten van een
kopje koffie met Haagse Kakker.
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De opening is vanaf 10.00 uur in het Wijk- en Dienstencentrum Bezuidenhout
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Het Parelteam
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1
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Voor de 9e keer alweer organiseert het Parelteam van Wijkberaad Bezuidenhout een Parelroute door uw
wijk. Maar liefst 47 wijkgenoten geven u dit jaar ‘een kijkje in de keuken’ en tonen u bij hen thuis of op locatie hun bijzondere passie, hobby of verzameling.
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House of Ayurveda

Ik werk aan een serie over de lerende mens. Ik
breng in beeld in welke soms complexe, vervreemdende en zelfs onnatuurlijke omstandigheden kinderen vaardigheden worden bijgebracht,
die ze in het leven van alle dag nodig zullen hebben. Ik streef naar een universele beeldtaal, die
tijd en cultuur overstijgt. In de schoonheid van
eenvoudig grafiet wil ik de vaak tegenstrijdige
opvattingen over de verplichte bagage van ieder
mens uitdrukken.
CT Kerk / Juliana van Stolberglaan 154
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De Haagse Ayurvedic Practitioner in spé Maureen,
deelt op houseofayurveda.nl alles over Ayurveda
zonder zweverigheid. Wekelijks post ze, samen
met haar ayurvedische medestudent Sophia, tips
en recepten die kunnen leiden naar het herstellen
van de innerlijke balans en het gezond en vitaal
houden van onze evenwichtige, bewuste en wijze
ik. Kom vandaag proeven en ervaar wat Ayurveda
voor jou kan betekenen!
Christoffel van Swollstraat 11
Tijd: 13.00 tot 16.00 uur
www.houseofayurveda.nl
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Cursus hoeden en kleding
Maak uw eigen kledingstuk of hoed bij Lilian
Spoelstra. Voor beide cursussen geldt: kies een
model, kleur(en) en stof. Maak iets praktisch of
voor een speciale gelegenheid. Voor uzelf, uw
kind, partner of uit vriendschap. Voor alle leeftijden is iets passends te bedenken. En het is altijd
zeer individueel.
Johannes Camphuijsstraat 128
www.lilianspoelstra.nl

Katharina van der Leeden/
B-Project

Glas in lood
Als 7-jarig jongetje zat Nico al bij zijn grootvader
op de tafel om van de restjes glas ramen te
maken. Nico is de derde generatie op rij, die glas
in loodramen maakt en restaureert. Laat u verrassen en kom alles te weten over glas in lood.
Hendrik Zwaardecroonstraat 118
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Katalin Kováts
Katalin is glaskunstenaar in hart en ziel.
Zij hanteert diverse technieken maar zal ter
ere van deze dag haar brandwerk demonstreren: het vervaardigen van glazen parels!
Ook zal er een kleine tentoonstelling zijn van
verschillende door haar gemaakte objecten
en juwelen.
Hendrik Zwaardecroonstraat 118
(bij Nico Piket)
www.juvelina.nl

