Parels
Zaterdag 11 juni 11.00 tot 16.30 uur

Programmaboekje 2016

van... Bezuidenhout

Benieuwd naar de passies van uw wijkgenoten?
Dan is een bezoek aan de Parelroute in Bezuidenhout op 11 juni een must!
Voor de 8e keer alweer organiseert het Parelteam van Wijkberaad Bezuidenhout een Parelroute door je wijk.
Maar liefst 47 wijkgenoten geven je dit jaar ‘een kijkje in de keuken’ en tonen je bij hen thuis of op
locatie hun bijzondere passie, hobby of verzameling.
Een prachtig project, waaraan door de inzet van wijkbewoners, actieve vrijwilligers in Bezuidenhout en het
Wijkberaad Bezuidenhout dit jaar bijna 50 parels en wel 4 locaties deelnemen.
De Parels herken je aan een vlag bij hun huis. Je bent van harte welkom op de opening van de Parelroute.
Tot ziens!
Het Parelteam
De opening is vanaf 10.00 uur in het Wijk- en Dienstencentrum Bezuidenhout

Het Parelteam is verheugd dat onze stadsdeeldirecteur Lilianne Blankwaard-Rombouts de Parelroute op
zaterdag 11 juni om 10.00 uur in het Wijk- en Dienstencentrum in de Johannes Camphuijsstraat 25 wil
openen. Ook is er een optreden van het Phoenix strijkkwartet en kun je natuurlijk genieten van een kopje
koffie met Haagse Kakker…..

Wijk- en Dienstencentrum
Bezuidenhout
Christus Triumfatorkerk

Buurtcentrum Bezuidenhout biedt vandaag
ruimte aan 3 Parels. Voor iedereen staat
een kop koffie klaar, verzorgd door de familie Weijers. Gedurende het hele jaar staat
het Wijk- en Dienstencentrum open voor
buurtbewoners van alle leeftijden voor
hulp, informatie en het (zelf) organiseren
van activiteiten.
Wijk- en dienstencentrum
Johannes Camphuijsstraat 25

Ook de deuren van deze kerk
staan op deze “Pareldag” weer
voor je open. Je bent van harte
welkom.

B
A

Naast de “Parels” waarvan je
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
Christus Triumfatorkerk,
Juliana van Stolberglaan 154

C

Maak kennis met de veelzijdige
en hippe bibliotheek Haagse Hout!
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 en 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

KunstPost maakt kunst zichtbaar
en geeft dit een eigen plek
KunstPost is in 2008 opgericht om kunst in Haagse
Hout zichtbaar te maken, kunstenaars een eigen atelier
te bieden in hun eigen stadsdeel plus een plek om cursussen en workshops aan te bieden. Tevens is er voor
kunstminnaars de mogelijkheid om exposities te bezoeken van aangesloten kunstenaars. In het KunstPost
pand aan de Van Heutszstraat 12 zijn ca. 17 ateliers
gevestigd waarin meer dan 20 kunstenaars werken.
Van Heutszstraat 12
www.kunstpost.nl

D

Even voorstellen.... Stichting Wijkberaad Bezuidenhout
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’.
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.
Parels 2016

Vind je de Parelroute leuk, wil je helpen in de organisatie of wil je je opgeven als Parel? Volgend jaar organiseert de werkgroep opnieuw een Pareldag.
Je kunt zich alvast aanmelden via: parels@bezuidenhout.nl of telefonisch via 070 - 315 09 02.
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Ella van Elck

3

Mijn schilderijen worden met olieverf gemaakt. Dit
gebeurt op de traditionele manier met een onderschildering. Het werk is heel divers; van portretten
van mens, hond, kat, bloemen en stillevens tot het
maken en creëren van objecten. Op mijn atelier
geef ik tevens schilderlessen.
Wijk- en Dienstencentrum
Johannes Camphuijsstraat 25
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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 jezelf, je 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

Janet Krause,
Sandra en Patrick Karten

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

Cursus hoeden en kleding
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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.
Christus Triumfatorkerk,
Juliana van Stolberglaan 154
11.30 uur en 12.30 uur
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Dvorák Sextet
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Evangelos Kalogeropoulos

Salomé Bonnema, Machteld Koopmans, Sedna
Heitzman, Laura Soeters, Julia van Leeuwen en
Astrid Reijnders zijn leerlingen van de School
voor Jong Talent van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Zij vormen sinds begin dit jaar
samen een ensemble en zullen het sextet in A
groot opus 48 van Dvorák voor je spelen.
Veel luisterplezier!
Christus Triumfatorkerk
Juliana van Stolberglaan 154
tussen 15.00 en 16.00
(het stuk duurt ± 35 min.)

Geboren in Chromio Kozanis (Griekenland) in
1960 en afgestudeerd aan de Athens School of
Fine Arts. Hij studeerde hier schilderen, graveren
en beeldhouwen. Hij kwam in september 2015
naar Den Haag voor kunststudie en een nieuw
begin van zijn kunstonderzoek. Zijn kunst gaat
vooral over het mens zijn, haar of zijn activiteiten,
zijn/haar gedrag en innerlijke reflectie.
Christus Triumfatorkerk
Juliana van Stolberglaan 154
www.evankalo.com
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Manuela Bianco
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DUTCH BEES

Ik teken bloemen die tot mijn verbeelding spreken, waar ze ook te vinden zijn: in mijn tuin,
langs de weg, groeiend in het wild, of bij de
bloemenkraam. Ik teken met een blauwe balpen,
aquarelpotlood en doorzichtige verf op gerecycled papier.
Laan van Nieuw Oost-Indië 177
www.manuelabianco.com

De Haagse bloggers Maureen en Bram delen op
dutchbees.com alles over gezonde en duurzame
initiatieven in Den Haag. Van heerlijke & gezonde
proeverijtjes bij populaire duurzame hotspots tot
hippe groene goodies en mindful stadsevenementen. Vandaag ga je op ontdekkingsreis in hun voelje-goed paradijs. Kom proeven en doe het zelf!
Christoffel van Swollstraat 11
11.30 tot 12.30 uur
en van 15.00 tot 16.00 uur
dutchbees.com/parels-2016
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Jolanda van Atteveld
Naast portretboetseren is een andere passie
glasfusing. Ook in haar glasobjecten is de figuratieve vorm vaak zichtbaar.
Zo zijn, op het afgebeelde glasobject, de
silhouetten vormgegeven van een jong gezin.
Door middel van kleurgebruik wordt de hechtheid binnen het gezin nog eens benadrukt.
Van Imhoffstraat 11
www.jolandavanatteveld.nl

Will Snijders-Twilt
Al vele jaren werkt Will graag met meerdere materialen en technieken. Zij maakt objecten geïnspireerd op de natuur. Maar ook haar
verzameling tasjes heeft haar kunnen inspireren.
Haar unieke sieraden zijn gemaakt van fragiel
haakwerk met daarin verwerkt zoetwaterparels of
edelstenen en edelsmeedwerk. Laat je verrassen
door nieuwe sieraden in combinatie met vilt.
Van Imhoffstraat 11
www.atelierwillt.nl
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Marianne Aulman
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Olga Grigorjeva

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 3
www.marianneaulman.nl

Ons verleden is altijd bij ons, als een inspiratiebron, als een beschermende kracht, als een
warme bescherming. Olga Grigorjeva, beeldend
kunstenaar met een Russische achtergrond presenteert tijdens de Pareldag de kunstinstallatie
“Oma kamer”. Neem een foto van je oma mee,
dan kunnen we er samen over praten en een
kunstwerk maken.
Workshop “Oma kamer” alleen van 11.00 tot
12.00 installatie van 10.00 tot 15.00 open.
Cornelis Speelmanstraat 52
www.olgagrigorjeva.webklik.nl
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Truus Dekkers
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Brigit Homan

Beeldhouwen is mijn passie, kunst is mijn passie.
Het werken in verschillende soorten steen vind ik het
meest uitdagend. Maar ik hou ook van hout, klei en
het gebruik van verschillende materialen voor een
beeld. Een belangrijk thema van mij is vrouw-man.
Heel erg welkom op de Parelroute!
Wilhelminastraat 31
www.dekkersdevelopment.nl

Brigit zet gevoelens om in beelden. Veelal is haar
inspiratie afkomstig uit muziek. Zij combineert een
complex lijnenspel met aansprekende symboliek
en teksten waardoor haar schilderijen blijven
boeien en tegelijk heel toegankelijk zijn. In opdracht zet zij de songtekst waarmee je een speciale
band hebt om in unieke beelden.
Bezuidenhoutseweg 229
www.bri-git.nl
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Philippe Moroux
Als een van de grootste luxes in onze tijd nu eens
de kalmte van grote ruimtes of de schoonheid
van eenvoud was? Mijn serie van prints toont
geïdealiseerde beelden waar de geest in volmaakte harmonie is met de natuur.
De Sillestraat 13 (Haags Yogacentrum)
www.moroux.nl
www.haagsyogacentrum.nl

Activiteit in HIP HaagseHout
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Hoe zoek je oude foto’s van bijvoorbeeld je
straat? Nieuwsgierig naar oude filmpjes van vroeger? Wil je jouw familiegeschiedenis ontdekken?
Of wil je neuzen in de Haagsche Couranten collectie 1942-1966? Misschien vind je jezelf wel
terug! Bij het HIP staat iemand voor u klaar die
alles uit kan leggen en vertellen wat hier nog
meer te doen is. U krijgt een leuk historisch aandenken mee van 14.00 uur tot 14.45 uur.
Bibliotheek Haagse Hout, Theresiastraat
HIPparel van 14.00 tot 14.45 uur.
www.bibliotheekdenhaag.nl,
www.historischdenhaag.nl
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Loes van Rijthoven
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Edith de Gilde

Loes van Rijthoven maakt mooie, creatieve wenskaarten over allerlei onderwerpen: geboorte, verjaardag, lente, beterschap. Tijdens de Pareldag
vertelt zij over haar grote hobby wenskaarten
maken. Tijdens een korte workshop laat Loes zien
hoe je het beste te werk kan gaan voor een mooi
en fleurig resultaat. En je gaat zelf aan de slag.
Theresiastraat 195 (Bibliotheek Haagse Hout)
uitleg en presentatie: 11.00 - 17.00 uur
workshop: 11.30 - 12.30 uur

Edith de Gilde is dichter. Haar gedichten zijn o.a.
gepubliceerd in de bundels ‘Verloop / Verlauf’ en
‘Vleugels van cement’. Ze zijn vertaald in het Duits,
Engels en Turks. Edith heeft ruim honderd poëzie
voordrachten verzorgd in Nederland en België.
Ook op deze dag leest ze uit eigen werk.
Voordracht om 15.00, 15.30 en 16.00 uur
Bibliotheek Theresiastraat 195
www.nederlandsepoezie.org/dichters/g/
gilde.html
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Michèle Lilipaly
Ben je 2,5 tot 8 jaar en houd je van mooie verhalen? Neem je lekkerste zitkussen mee en kom
met mama, papa, oma en/of opa luisteren naar
HET BETOVERDE MEER. Op de achtergrond klassieke muziek van de Russische componist Anatol
Liadov. Alvast een plekje reserveren kan via
info@childrengarden.nl
Altingstraat 159
15.00 en 16.00 uur
www.childrengarden.nl

Walter Stamkart
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Heb je zin om laagdrempelig te bewegen? Om
zowel met je geest als je lichaam bezig te zijn?
Doe dan mee met de Mind&Body Bootcamp! We
bewegen (niet te zwaar) en we doen oefeningen
waardoor we beter gaan ademen, voelen en ervaren. In het Haagse Bos, onder deskundige begeleiding van Walter Stamkart, bewegingstrainer,
bewustzijnsontwikkelaar, wandelcoach en natuurliefhebber.
Verzamelen bij het veld aan de Vlaskamp
tegenover politiebureau Overbosch.
Om 13.00 uur en om 14.30 uur.
www.MindBodyBootcamp.nl
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Jan Timmer
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Wijn en Wenen

Samen met anderen muziek maken: voor mij
als pianist dubbel genieten: zowel het spelen
als het samenspelen. Op de Pareldag geven
mijn muzikale vrienden en ik drie keer een
klein kamerconcert.
Stuyvesantstraat 271
12.30 uur, 14.00 uur en 15.30 uur

De enige hoofdstad van Europa waar wijn
wordt gemaakt binnen de stadsgrenzen is
Wenen. En wat voor wijn!
Wijnhistoricus Ingo Wewer vertelt graag over
dit bijzondere fenomeen. En in dit verhaal
komt ook Beethoven voorbij….Benieuwd hoe,
kom op 11 juni luisteren en natuurlijk ook een
glaasje proeven.
De Sillestraat 178
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Hedi Hamers-Wewer
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Lilian Boes

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 acrylverfschilderijen en linosneden tot (abstracte) aquarellen gemaakt met wijn.
De Sillestraat 178

Kunsthistorica Lilian Boes geeft een korte lezing
(ca. 40 min) over de kruisbestuiving tussen de
wereld van de dans en de beeldende kunst.
De lezing wordt met film- en fotobeelden
geïllustreerd.
PuntZuid, van Heutszstraat 12
13.30 uur
www.puntzuid.nl
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Haydi Cameron
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Ton Gelauff

Haydi is een veelzijdig kunstenaar. Diversiteit en
originaliteit zijn woorden die haar werk kenmerken. Zij put haar inspiratie o.a. uit haar multiculturele achtergrond en de natuur. Met haar
creatieve blik 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

Mijn atelier staat deze dag in het teken van 3-dimensionale vormgeving. Beeldhouwwerk, objecten, de bijbehorende ontwerpen en studies
kunnen bekeken, besproken en gekocht worden.
Gedurende de dag zal ik het ontwerpproces aan
de hand van een voorbeeld toelichten.
KunstPost, Van Heutszstraat 12
www.tongelauff.nl
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Barbara Gelcich
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Eveline van de Putte

Barbara is opgeleid in Italië door haar vader,
kunstschilder Guido. “Momenteel ben ik gefascineerd door het contrast van onbezorgd kindergeluk en zorgelijke vluchtelingenstromen. Dat
leidt tot veel figuren in mijn schilderijen, mensen
in uiteenlopende omstandigheden“. Ook vindt u
vandaag een selectie van haar decoratieve werk.
KunstPost, Van Heutszstraat 12
www.barbaragelcich.com

Schrijver en fotograaf en heeft een passie voor
reizen. D.m.v. haar boeken en foto’s geeft ze onzichtbare groepen stem en gezicht. Ze schreef
o.a. over oudere migranten en vluchtelingen,
ook sprookjes en poëzie staan op haar repertoire. Eveline’s werk is maatschappelijk geëngageerd en documentair. Momenteel werkt ze 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
Irene werkt sinds 1999 met glas. Zij versmelt glas
tot objecten voor binnen en buiten. Het werk
heeft een opgewekt karakter en wordt gekenmerkt door evenwicht. Zij exposeert in diverse
galeries, werkt in opdracht en geeft les in allerlei
glastechnieken zoals glasfusing, glas-in-lood,
glas-in-koperfolie (tiffany), brandschilderen, glasappliqué en casting.
KunstPost, Van Heutszstraat 12
www.vetrocolorito.com
www.glasacademie.nl

Meriam Windmeijer
Mijn fascinatie ligt bij de dualiteit van de dagelijkse belevingen. De kracht van de kwetsbaarheid. Mijn blik valt op de ordening in de chaos.
Op dit moment hou ik me bezig met hoe veel
kleine voorwerpen tezamen groot kunnen zijn.
Hoe restmateriaal weer een zelfstandig beeld kan
worden. Nieuw leven uit de container.
KunstPost, Van Heutszstraat 12
www.artmeermade.nl
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‘SPIN’
In 1982 studeerde H. Spinnler (‘Spin’) af aan de
Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten
te Den Haag. Sindsdien is hij, als een reiziger in
zijn eigen leven, hoe dan ook, op zoek naar wat
dan ook. Schilderen geeft Spin het gevoel dat hij
op weg naar huis is.
(Copyright M. v. Aldehuysen).
KunstPost, Van Heutszstraat 12
www.zooj.nl

Yvonne Sterk-Houtman
Er is zoveel in de wereld wat mijn aandacht trekt,
wat verwondering wekt, mededogen. Dat kunnen
mensen zijn, natuur, emoties, enzovoort. Om
daar vorm aan te geven schilder en teken ik. Het
is een heerlijke bezigheid.
KunstPost, Van Heutszstraat 12
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Natuurtuin ATV Loolaan
Aangelegd door leden van Natuurtuin in het
kader van natuurlijk tuinieren.
Je 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.
Je kunt vrij rond lopen en kantine is open.
Ijsclubweg 5. Ook achteringang bij de Anna
van Saksenlaan (Natuurtuin)
www.atvloolaan.nl

Haagse Bamboetuin
Op het volkstuincomplex van de ATV Loolaan bevindt zich een hobby-bamboekwekerij. Hier worden bijzondere en zeldzame bamboesoorten op
natuurlijke wijze gestekt en vermeerderd. Ook
kunt je hier terecht voor advies over bamboe.
Kom gezellig de bijzondere Oosterse sfeer proeven en kijk of bamboe ook iets voor je is. Geïnteresseerden kunnen ook een stekje meenemen.
ATV Loolaan tuin 96
Open van 11.00 tot 13.00 uur
www.facebook.com/bamboeDenHaag
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Ariane Gordijn
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.
Groene Schenk, IJsclubpad 1
www.facebook.com/kunstterplekke

De groene Schenk
Vier natuurvriendelijk beheerde gebieden lopen
in elkaar over. U vindt hier bloeiende prachtplanten en bomen. Een boomgaard, een golvend gebied dat bijen en hommels trekt. Een zelf
ontworpen tuinhuis te midden van akkers, bijenkasten en mussenflat en landschappelijke coulissentuin. Tevens kunst expositie 'Kunst Ter Plekke'
van 12 kunstenaars.
IJsclubpad 1
www.degroeneschenk.nl
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Frank Dellemijn
Naast een drukke baan bij Defensie schilder ik in
mijn vrije tijd portretten, stillevens en eigen creaties, soms gebaseerd op werk van aansprekende
kunstschilders zoals Van Gogh, Picasso en Salvador Dali. In de Minute Bar in Den Haag vindt je
een kleine selectie van mijn passie tentoongesteld.
Minute Bar, Schenkkade 379
10.00 – 16.00 uur

Silvia Sijses
Schilderen doe ik vooral omdat ik het leuk vind.
Er zit dus ook niet een bepaald thema of bepaalde lijn in. Mijn werk is heel verschillend. Maar
leuk als jeeen kijkje komt nemen.
Van Reesstraat 73
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Ellen Kleijn
Sieraden en kunst van schelpen en ander materiaal uit de natuur. Tijdens het lopen langs de
vloedlijn zie ik de mooiste schelpen schitteren
en veranderen in kunstwerkjes, of zeewier, een
veer, aangespoeld touw etc. Ik verwerk wat ik
vind tot sieraden en probeer zo het gevoel te
vangen wat het mij geeft tijdens het wandelen.
Van Reesstraat 61

Gerda Klop
Na het werken met aquarelverf, acrylverf en pastelkrijt, ben ik nu bezig met olieverf. Voor mij
weer een nieuwe ervaring.
Schilderijen met de verschillende technieken zal
ik aan de muren van de woonkamer hangen. Ik
nodig je graag uit om deze te bekijken.
Van Reesstraat 61
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Marinus Schroevers
Jawel, hij doet weer mee. Zojuist kwam zijn
nieuwe boek uit, Leeftekens. Was hij ooit zo open
over zichzelf! Hij vertelt er graag over. Ook over
zijn gedichten, sprookjes, journalistiek. Over zijn
reizen. Over zijn link naar geschiedenis. Dochter
Machteld schoot zijn nieuwe foto. Ze vond dat
het tijd werd.
Van Reesstraat 57
14.00 uur

Hettie Wempe
Als kunstenaar zoek ik contact met de toeschouwer.
De natuur en mensen vormen mijn inspiratiebron. Ik werk als zelfstandig kunstenaar.
Van Reesstraat 42
www.hettiewempe.nl
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Carla Hofkes
Ik schilder op doek en op papier. Meestal gebruik ik acrylverf, met daarbij soms houtskool of
Chinese inkt op karton, zand, of textiel. Ik houd
van experimenteren, spelen met lijnen, met kleur
en met reliëf. De ene keer is mijn werk bijna
transparant, de andere keer opgebouwd uit vele
lagen onverdunde verf.
Van der Wyckstraat 2,
hoek Juliana van Stolberglaan 349

Olivia van Dijk–van de Lustgraaf
Begeleide meditatie ‘Verbinden en leven vanuit je
hart’. Meditatie is mijn dagelijkse beoefening. Met
veel plezier geef ik ook yoga, - therapie en meditatie aan anderen. Het brengt je in harmonie met
je lichaam en je hart en via het hart kom je bij het
stille en het ware in jezelf. Je krijgt een begeleide
meditatie van 20 minuten.
Stuyvesantstraat 77
11.00 uur, 12.00 uur, 14.30 en 15.30 uur
www.livelifeyoga.nl
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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

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 je verrassen en kom alles te weten over glas in lood.
Hendrik Zwaardecroonstraat 118
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Bart Riemsdijk
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 de jaren 20-muziek.
Wijk- en Dienstencentrum,
Johannes Camphuijsstraat 25

Het goede doel van dit jaar: Hartstichting
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.
De Hartstichting zet zich in om jong en oud te leren reanimeren. Ook wil zij
dat zoveel mogelijk mensen zich aanmelden bij een oproepsysteem en levens
redden in hun eigen buurt.
www.hartstichting.nl

Colofon
Het Parelteam:
Evelien ter Meulen, Gerda Klop, Ingo Wewer,
Jacob Snijders, Nico Piket, Petra van der Vlugt,
Anne-Marieke Beerthuyzen, Will Snijders-Twilt.
Met dank aan:
Alle Parels voor hun deelname, durf,
eigenheid en enthousiasme.
Christus Triumfatorkerk, bibliotheek Haagse Hout,
Wijk- en Dienstencentrum, KunstPost,
Wijkberaad Bezuidenhout, het Parelteam.
Vormgeving: Leo Leeflang
Drukwerk: Grafia Multimedia, Pijnacker

A
1
2
3
B
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
C
16
17
18
19
20
21
22

WDC
Ella Van Elck
Phoenix kwartet
Lilian Spoelstra
Christus Triumfatorkerk
Janet Krause, Sandra
en Patrick Karten
Dvorák Sextet
Evangelos Kalogeropoulos
Manuela Bianco
Dutch Bees
Jolanda van Atteveld
Will Snijders-Twilt
Marianne Aulman
Olga Grigorjeva
Truus Dekkers
Brigit Homan
Philippe Moroux
Bibliotheek
Historisch Informatie Punt
Loes van Rijthoven
Edith de Gilde
Michèle Lilipaly
Walter Stamkart
Jan Timmer
Ingo Wewer

Johannes Camphuijsstraat 25
Johannes Camphuijsstraat 25
Johannes Camphuijsstraat 25
Johannes Camphuijsstraat 128
Juliana van Stolberglaan 154
Juliana van Stolberglaan 154
Juliana van Stolberglaan 154
Juliana van Stolberglaan 154
Laan van Nieuw Oost-Indië 177
Christoffel van Swollstraat 11
Van Imhoffstraat 11
Van Imhoffstraat 11
Van der Parrastraat 1
Cornelis Speelmanstraat 52
Wilhelminastraat 31
Bezuidenhoutseweg 229
De Sillestraat 13
Theresiastraat 195
Theresiastraat 195
Theresiastraat 195
Theresiastraat 195
Altingstraat 159
Vlaskamp
Stuyvesantstraat 271
De Sillestraat 178

23
D
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Hedi Hamers- Wewer.
KunstPost
Lilian Boes
Haydi Cameron
Ton Gelauff
Barbara Gelcich
Eveline van de Putte
Irene van der Does de Bye
Meriam Windmeijer
Hans Spinnler ‘Spin’
Yvonne Sterk Houtman
Natuurtuin ATV Loolaan
Haagse Bamboetuin
Ariane Gordijn
De Groene Schenk
Frank Dellemijn
Silvia Sijses
Ellen Kleijn
Gerda Klop
Marinus Schroevers
Hettie Wempe
Carla Hofkes
Olivia van Dijk
Katalin Kovats
Nico Piket
Bart Riemsdijk

De Sillestraat 178
Van Heutszstraat 12
Van Heutszstraat 12
Van Heutszstraat 12
Van Heutszstraat 12
Van Heutszstraat 12
Van Heutszstraat 12
Van Heutszstraat 12
Van Heutszstraat 12
Van Heutszstraat 12
Van Heutszstraat 12
IJsclubweg 5
IJsclubweg 5 tuin 96
IJsclubpad 1 (Groene Schenk)
IJsclubpad 1 (Groene Schenk)
Minute Bar, Schenkkade 379
Van Reesstraat 73
Van Reesstraat 61
Van Reesstraat 61
Van Reesstraat 57
Van Reesstraat 42
Van der Wyckstraat 2
Stuyvesantstraat 77
Hendrik Zwaardecroonstraat 118
Hendrik Zwaardecroonstraat 118
WDC Johannes Camphuijsstraat 25

