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Programmaboekje 2018



10-jarig jubileum ‘Parels van Bezuidenhout’ 
Benieuwd naar de passies en talenten van jouw wijkgenoten? Dan is een
bezoek aan het Parelweekend in Bezuidenhout op 9 en 10 juni een
must! 

Speciaal dit jaar

Dit jaar pakken we groter uit met een heel weekend, dus je hebt alle tijd
om vele Parels te bezoeken. Maar liefst 52 wijkgenoten geven je ‘een
kijkje in de keuken’ en tonen je bij hen thuis of op locatie hun bijzondere
passie, hobby of verzameling. De Parels herken je aan een vlag met bal-
lonnen bij hun huis. 
Speciaal dit jaar zijn er een aantal coole en hippe workshops voor kinde-
ren, kun je exclusieve en bijzondere Oldtimers bewonderen en is er
meer muziek. Laat je verrassen dit weekend en ga op ontdekkingsreis in
je eigen wijk!

Zaterdag 9 juni 10.00 uur: Opening Parelweekend bij Oldtimers

Dit bijzondere Parelweekend wordt feestelijk geopend door o.a. Ras-
Bezuidenhouter Sjaak Bral op het parkeerterrein in de Carpentierstraat.
Natuurlijk kun je hier genieten van een kopje koffie met iets lekkers. 
Je bent van harte welkom. Tot ziens!

Colofon

Het Parelteam:

Gerda Klop, Ingo Wewer, Jacob 

Snijders, Nico Piket, Petra van der Vlugt,

Anne-Marieke Beerthuyzen, 

Robert Boer, Desiree Snijders en 

Will Snijders-Twilt. 

Met dank aan:

alle Parels voor hun deelname, 

durf, eigenheid en enthousiasme. 

Locaties: 

Christus Triumfatorkerk, Wijk- en 

Dienstencentrum, CATO, Bezuidenhut. 

Organisatie: 

Wijkberaad Bezuidenhout, het Parelteam. 

Vormgeving: Leo Leeflang

Drukwerk: Grafia Multimedia, Pijnacker



Wijk- en Dienstencentrum
(WDC) Bezuidenhout 
In het WDC treedt het Phoenix Strijkkwartet op,

draagt Edith de Gilde gedichten voor en expo-

seert Olga Grigorjeva haar schilderijen. Familie

Weijers verzorgt zoals elk jaar de catering. Gedu-

rende het hele jaar staat het WDC open voor

buurtbewoners van alle leeftijden voor hulp, in-

formatie en het (zelf) organiseren van activiteiten. 

Johannes Camphuijsstraat 25

Christus Triumfatorkerk
Dit weekend kun je genieten van muzikale

Parels en de kunst van PARELKIDS. Be-

halve de Parels, worden er naast de zon-

dagse kerkdiensten tal van andere

activiteiten georganiseerd. Je bent van harte

welkom. Meer informatie? 

Kijk op www.ctkerk.nl 

Juliana van Stolberglaan 154

CATO Wonen Welzijn Zorg
CATO zet zich ervoor in dat ouderen zo

lang mogelijk gezond blijven en zelfstandig

kunnen blijven wonen. In Bezuidenhout

biedt CATO mensen die behoefte hebben

aan een beschermde woonomgeving extra

hulp en ondersteuning in een prettig thuis.

Tijdens het Parelweekend kun je hier onder

meer een aantal kunstenaars ontmoeten.

Bezuidenhoutseweg 150

Bezuidenhut 
De Bezuidenhut is gebouwd voor en door bewoners van

Bezuidenhout. Het is een ontmoetingsplek, waar ouders

wat kunnen drinken terwijl hun kinderen op het veld spe-

len. De ruimte is te huur voor o.a. kinderpartijtjes, bijeen-

komsten en vergaderingen. Openingstijden: afhankelijk van

vrijwilligers. Meer informatie over het huren of aanmelden

als vrijwilliger? Mail Robert Boer via bzhpaviljoen@ziggo.nl

Spaarwaterveld

C
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Herinneringen aan 

10 jaar parels



Het Parelteam organiseert dit jaar voor de 10e keer het wijkevenement ‘Parels van Bezuidenhout’. Een
prachtig project, waar door de inzet van wijkbewoners, actieve vrijwilligers in Bezuidenhout en het Wijk-
beraad Bezuidenhout dit jaar 52 parels en 4 locaties aan deelnemen.

Het Wijkberaad als onmisbare Parel van Bezuidenhout
Het Wijkberaad bestaat uit een groep vrijwilligers, die zich inzet om de belangen te behartigen van alle
bewoners in Bezuidenhout. Naast het uitoefenen van invloed op de plannen die de Gemeente en andere
instanties hebben voor onze wijk, organiseert en stimuleert het Wijkberaad ook projecten voor en door
de bewoners zelf. 

Glanzende Parels
Wij zijn als team erg trots op de diversiteit aan creatieve Parels, die zich met veel enthousiasme hebben
aangemeld voor dit Parelweekend. Elk jaar is er een groeiende belangstelling voor dit evenement,
daarom steunt het Wijkberaad dit project graag. 

Geniet van dit Parelweekend!

Even voorstellen… 
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1 Edith de Gilde
Edith de Gilde is dichter. Over haar werk werd ge-
schreven: “Het geeft zich niet direct bloot, maar
voor wie de moeite neemt om door te dringen,
brengt het voelbaar aardschokken teweeg”. Haar
gedichten werden vertaald in het Engels, Frans,
Duits en Turks. Voordrachten verzorgde ze door
heel Nederland en Vlaanderen. Tijdens dit weekend
geeft ze een voordracht uit eigen werk (gedichten). 
WDC/Johannes Camphuijsstraat 25
9 juni: 11.00 en 12.00 uur
www.edithdegilde.nl 

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 muziek series in
kleine en grotere kerken. En in andere ruimtes ge-
schikt voor kamermuziek. ’s Zomers geeft Phoenix
concerten in kerken in de Dordogne. 
WDC/Johannes Camphuijsstraat 25
9 juni: 11.00 en 12.00 uur 

3 Olga Grigorjeva
Olga is beeldend en performance kunstenaar 
(KABK, Moscow cultuur universiteit) en is lid van
Stroom en HKK. Tijdens het Parelweekend kun je
een nieuwe serie van “Alchemie van meditatie met
kleur en klank“ zien en alleen tijdens dit weekend
kun je met 50% korting schilderijen of tekeningen
kopen.
WDC/Johannes Camphuijsstraat 25
9 en 10 juni: 11.00 - 16.30 uur  

4
Familie Weijers
Henk en Anny zijn al meer dan twintig jaar actief
voor de Uitgaansgroep Haagse Hout, waarvoor
zij maandelijks leuke programma’s voor 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.
WDC/Johannes Camphuijsstraat 25
Bezuidenhut/Spaarwaterveld
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Hofje van Hoogelande
Stichting Hofje van Hoogelande tracht haar doel
te bereiken door het beheren van de woningen
behorend bij het Hofje en het in stand houden
van het Hofje als woongemeenschap. Ook stimu-
leert de stichting initiatieven die leiden tot de
ontwikkeling van woongelegenheid voor minver-
mogende dames vanaf 55 jaar en deze hier zo
lang en zelfstandig mogelijk te laten wonen.
Johannes Camphuijsstraat 61-85
9 juni: 11.00 - 16.30 uur  
www.hofjevanhoogelande.nl

Peter van Dam: 
‘Hofje van Hoogelande’ 
Unieke mogelijkheid om een bijzondere Parel in
Bezuidenhout te bezoeken: het ‘Hofje van 
Hoogelande’. Architectuurhistoricus Peter van
Dam vertelt er alles over om 12.00 uur. Wees
erbij! De architect van het hofje, W.B. van Liefland
(1857-1919), heeft een belangrijke bijdrage 
geleverd aan de ontwikkeling van stadsdeel 
Bezuidenhout als woonwijk vanaf 1890.
9 juni: 12.00 uur
Johannes Camphuijsstraat 61-85 

Marco de Groot
De Stevenstoel is een houten stoel geïnspireerd
op de voorsteven van een boot. Marco de Groot
was fotograaf, maar schoolt zich tussen 2016 en
2018 om tot scheepstimmerman. De Stevenstoel
is het eindproject van deze opleiding. De iepen 
-en essenhouten delen zijn gebogen door middel
van stomen en lamineren. 
Johannes Camphuijsstraat 120 
9 en 10 juni: 11.00 - 16.30 uur 
www.stevenstoel.nl
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Stichting Vrolijk Werk
Het prachtige ambacht van het vilten staat cen-
traal in de zorg voor de vrouwen bij Stichting
Vrolijk Werk. ‘Uit je hoofd, naar je handen’ en
gedurende alle seizoenen van het jaar meewer-
ken. Echt ambachtelijk en volledig ecologisch!
Met de aankoop van onze producten help je
onze vrouwen.
Johannes Camphuijsstraat 61-85
9 juni: 11.00 - 16.30 uur
www.vrolijkwerk.nl
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Manuela Bianco
Ik teken bloemen die tot mijn verbeelding spre-
ken 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 illustra-
tie te maken van een zelfgekozen bloem uit een
mooi boeket. Vanaf 13.00 tot 16.00 uur is het
open huis en zijn mijn tekeningen te zien.
Laan van Nieuw Oost-Indie 177  
9 juni: aanmelden workshop: info@manuela-
bianco.com, max. 6 deelnemers.
www.manuelabianco.com

Esther, Yaman en StreetArt 
Fotografe Esther Langendam nam jonge vluchte-
lingen mee op ontdekkingsreis door Den Haag,
de indrukken zijn ‘verwoord’ in een foto-exposi-
tie. Yaman Hendawi is een uit Aleppo gevluchte
fotograaf, zijn werk is geïnspireerd door rauwe
werkelijkheid. Bekijk ook de serie ‘Haagse ico-
nen ontmoeten de wereld’ over landen van her-
komst van statushouders 
(gemaakt o.l.v. The Hague StreetArt ).
Anna & Co, ingang Wilhelmina van 
Pruisenweg 47-67 (aan parkeerplaats) 
9 juni: 11.00 - 16.30 uur 
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Will Snijders-Twilt
Al vele jaren werkt Will graag met meerdere mate-
rialen en technieken, zoals bijvoorbeeld de eeu-
wenoude techniek haken. Zij maakt objecten
geïnspireerd op de natuur, maar ook haar verza-
meling tasjes heeft haar kunnen inspireren. De Re-
ticule serie. Haar unieke sieraden zijn gemaakt van
fragiel haakwerk/edelsmeedwerk met daarin zoet-
water parels of edelstenen verwerkt.
Van Imhoffstraat 11
9 en 10 juni: 11.00 - 16.30 uur
www.atelierwillt.nl
www.willsnijders-twilt.kunstinzicht.nl

Lysette van Roemburg
Lysette van Roemburg maakt ruimtelijk werk, 
grafiek en schildert. In haar schilderwerk is textuur
en kleur essentieel. Voor haar ruimtelijke werken
maakt ze gebruik van diverse materialen. Haar 
inspiratie haalt ze uit thema’s zoals het vrouwelijk
lichaam en de natuur.
Van Imhoffstraat 11
9 en 10 juni: 11.00 - 16.30 uur
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Norma de Jong &
Hans Ruitenberg
Hans en Norma zingen Nederlandstalige 
liedjes van o.a. Wim Sonneveld, Rob de Nijs
en Ramses Shaffy. Ook zingen ze eigen lied-
jes die zij schreven in de jaren dat zij optra-
den als kleinkunstduo RIJP!.
Juliana van Stolberglaan 45
9 en 10 juni: 12.00 en 14.00 uur

Duo Favori 
Duo Favori bestaat uit de ervaren geschoolde
zangeres Rosina Cival (sopraan) en beroepspia-
nist Sjoerd Brouwer. Zij geven uitvoeringen van
aria's uit het Operette Musical Opera repertoire.
Ook doen ze het klassieke en religieuze lied en
treden ze op in theaters, kerken, horecagele-
genheden en dienstencentra.
CT Kerk/Juliana van Stolberglaan 154
9 juni: om 11.30 uur

15
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Janet Krause,
Sandra & Patrick Karten
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 combi-
neerde haar studie viool in Den Haag met een stu-
die klassieke talen. Kom deze muzikale familie
beluisteren.
CT Kerk/Juliana van Stolberglaan 154
9 juni: 14.00 en 15.00 uur

Kunst van PARELKIDS
Dit jaar hebben leerlingen van de Nutsschool, Li-
duinaschool en Van Hoogstratenschool mooie
kunstwerken gemaakt met als thema ‘wat is jouw
passie?’. In de CT Kerk bewonder je schilderijen
van kinderen van groep 1 t/m 5. Kinderen van
groep 6 t/m 8 hebben tekeningen gemaakt,
waarvan enkele verwerkt worden op de graffiti
kunstwerken gemaakt door graffiti artist Davy de
Ronde en de kinderen op het Spaarwaterveld.  
CT Kerk en Spaarwaterveld
9 juni: 11.00 - 16.30 uur 
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Oude Parels op Wielen
Het parkeerterrein van Meeùs is zaterdag het ver-
zamelpunt van veel oude, nog oudere en erg oude
auto’s die in onze wijk te vinden zijn. Zoals de
oranje Kever van Christina Popma, waarmee ze het
hele land door rijdt om volwassenen te vertellen
over het belang én plezier van zwemvaardigheden.
Maar er is meer, zoals o.a. een Osfa Faccioli of 
Citroën DS. Allen het bewonderen waard! 
De Carpentierstraat/Parkeerplaats Meeùs
9 juni: 11.00 - 16.30 uur  

Susan Nuijten - van der Lem
Susan maakt mandala’s die zowel getekend, inge-
kleurd en/of geborduurd zijn. Zij is hier ongeveer
20 jaar geleden mee begonnen toen zij 3 jaar op
Sint Maarten woonde. Voorbeelden en uitleg hoe
een mandala te maken, kwamen uit een meege-
nomen boek. Eenmaal terug in Nederland heeft
Susan cursussen gevolgd. De geborduurde man-
dala’s maakt ze uit haar hoofd.
Paulinastraat 12
10 juni: vanaf 12.00 uur

20

Stichting 3 maart ‘45
Wandel mee door historie van Bezuidenhout.
Tijdens deze wandeling van de Stichting 3 maart
'45 laten we je kennismaken met de verhalen
achter het wisselend straatbeeld van de wijk. We
starten om 13.00 uur vanaf de Walther Boer-
weide in het Haagse Bos. Aanmelden vooraf is
niet nodig. 
Haagse Bos: Walther Boerweide  
9 juni: 13.00 uur
www.bb45.nl

Marjoline Delahaye
Filmproductie, schilderen, gitaren afwerken, lamp-
jes op een unieke manier maken, alles wordt met
liefde gemaakt. Als het maar origineel en kleurrijk
is in alle opzichten. Momenteel wordt gewerkt aan
een samenwerkingsverband met een houtkunste-
naar in Griekenland. Dit om spannende lampen-
voeten te creëren voor lampenkappen waarin
eerdere technieken voor afwerking van gitaren op
een eigen manier worden toegepast.
CATO/Bezuidenhoutseweg 150
9 en 10 juni: 13.30 - 16.30 uur
www.marjoline.com
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Roefie Hueting
Professioneel pianist sinds 1945. In 1949 richtte
hij de Downtown Jazzband op, waarmee hij 250
muziekstukken op platen heeft gezet. Het 50-
jarig bestaan van de band vierde hij met het resi-
dentieorkest voor een uitverkochte Anton
Philips zaal. De laatste 10 jaar speelt hij uitslui-
tend als solist piano. Ook gaf hij over de gehele
wereld gastcolleges en sprak hij op congressen
over de relatie tussen milieu en groei. 
CATO/Bezuidenhoutseweg 150
10 juni: 14.30 - 16.00 uur

Hubertine Langemeijer
Hubertine haalt haar werken uit haar dagelijks
leven en deze ademen een soort verstilde rust
uit, waarbij het nodige te zien is. Haar oog valt
erop en dit legt ze vast, geholpen door het toeval
van het moment. Haar werken zijn verstilde her-
inneringen, vastgelegd op aluminium, plexiglas
en canvas. Zij is ook directeur van de Stichting
Kunstpost, wat gevestigd is op LOOkatie 364. 
CATO/Bezuidenhoutseweg 150
9 en 10 juni: 13.30 - 16.30 uur
www.kunstpost.nl/kunstenaar/
hubertine-langemeijer 
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Meriam Windmeijer
Haar werk gaat over transformatie: over bloei en
verval. Terugkerend thema in haar objecten en
sculpturen is de vergankelijkheid van het leven. 
Andere werelden tussen leven en dood en over-
gangen in ruimtes spelen daarbij een belangrijke
rol. Zij werkt met veel kleine voorwerpen, die teza-
men groot kunnen zijn. Van restmateriaal schept 
zij een zelfstandig beeld. 
CATO/Bezuidenhoutseweg 150
9 en 10 juni: 13.30 tot 16.30 uur  
www.artmeermade.nl

Rinke de Fouw
Met mijn grafische achtergrond heb ik projecten
gedaan voor o.a. de gemeente, zoals kinder-
kunst of afvalbakken en eigen illustraties bij
oracs. Ik illustreer analoog en digitaal. Geïnspi-
reerd door moderne kunst en instagram maak ik
sketchnotes, sketchips, vormgeving met letters
en sinds kort zentangles.
Cornelis Houtmanstraat 105
10 juni: 11.00 - 16.30 uur 
www.littlebluepencil.nl
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Ireen Thomas
Luiten aan de muur. Telkens weer die verraste
blikken van nieuwe leerlingen op de luiten aan de
muur. ‘Zijn dat ook gitaren?' vragen ze dan. Met
een keer 'parelen' maakt Ireen Thomas Bezuiden-
hout een beetje Beluitenhout, samen met wijkge-
noot en gitaarleerling Oliwka Mietlic. Kinderen die
ook een gitaar willen proberen doen dat met haar.
Cornelis Houtmanstraat 104
10 juni: 13.30 uur, 14.15 uur, 15.00 uur, 
15.45 uur en 16.30 uur. 
Max. 8 pers. Helaas niet rolstoeltoegankelijk.

Guy Basabose
Sinds 2011 is Guy professioneel bruiloft -en por-
tretfotograaf, maar fotografie is altijd al zijn passie
geweest. Zijn stijl: menselijk, betrokken, oprecht,
eerlijk, vrij en het tonen van schoonheid. Mo-
menteel is Guy sterk beïnvloed door wat hij om
zich heen ziet. Speciaal voor het 10-jarig jubileum
van de Parels heeft Guy een fotoserie gemaakt
van deelnemende parels die hun passie of talent
tonen. 
Bezuidenhut/Spaarwaterveld 
9 en 10 juni: 11.00 - 16.30 uur
www.basabosephotography.com
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HipHop & Graffiti voor PARELKIDS 
Speciaal voor de kids: super gave Breakdance, Rap
en Graffiti workshops. Kom in beweging tijdens de
Breakdance workshops. Leer hoe je een tekst op-
bouwt en schrijft tijdens een Rapworkshop. Of leef
je uit met een graffiti-spuitbus en help mee aan
blijvende kunstwerken op het Spaarwaterveld (kids
vanaf 10 jaar). 
Spaarwaterveld
9 juni: 11.00 - 16.30 uur (5 rondes per work-
shop á 30 min, max. 10 á 15 kids)
www.haagshiphopcentrum.nl

The Hague Jazz Project
Na een succesvol optreden bij ‘Muziek in Bezui-
denhout’ is The Hague Jazz Project opnieuw in
de wijk! Onder leiding van Wim Minnaar brengt
een groep gepassioneerde musici afwisselend
cooljazz, swingende bigband nummers en Ne-
derlandse composities. Anders dan bij een regu-
liere bigband kunnen zij binnen één sectie
gelijktijdig verschillende melodische stemmen
laten klinken. Aanrader!
Bezuidenhut/Spaarwaterveld 
10 juni: 14.00 uur 
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Bart van Riemsdijk
Komt uit Den Haag en speelde jarenlang trom-
bone 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 combina-
tie met andere muzikanten. Bart speelt jazz-stan-
dards afgewisseld met bekende nummers. Zelf
houdt hij van jaren 20-muziek.
9 juni: 16.30 uur
Bezuidenhut/Spaarwaterveld

Katalin Kováts
Katalin is glaskunstenaar in hart en ziel. Zij han-
teert diverse technieken maar zal ter ere van dit
Parelweekend haar brandwerk demonstreren in
eigen huis atelier: het vervaardigen van glazen
parels! Ook zal er een kleine tentoonstelling zijn
van verschillende door haar gemaakte objecten
en juwelen. 
Spaarwaterstraat 74
9 en 10 juni: 11.00 - 16.30 uur 
www.juvelina.nl
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Maureen Leijder
Dit jaar doen de Haagse Ayurvedic Practitioner in
spé Maureen, oprichter House of Ayurveda,
samen met haar medestudenten ook mee met
de Parelroute. Tijdens de Parels van Bezuiden-
hout wordt House of Ayurveda omgetoverd tot
een voel-je-goed paradijs. Ontdek wat Ayurveda
eigenlijk is. Waar komt het vandaan en hoe kun
je het toepassen in je dagelijks bestaan? Kom
proeven en ervaar wat Ayurveda voor jou kan
betekenen! 
Christoffel van Swollstraat 11 Den Haag 
9 juni: 13.00 uur tot 16.30 uur

Asameé Szczupak
In 2013 kwam Asameé de Tibetaanse klankscha-
len en sjamaan drums tegen. In 2015 werd het
haar duidelijk dat zij met klankschalen wilde wer-
ken. Asameé geeft klankbad sessies met Tibe-
taanse klankschalen en andere instrumenten,
maar ook klankmassages.
De Sillestraat 13/Haags Yogacentrum
9 juni: 14.30 - 15.15 uur klankschalen concert,
vooraf aanmelden: asameesound@gmail.com 
15.15 - 16.30 uur inloop Yogacentrum. 
www.asameesound.wixsite.com/asameesound
www.haagsyogacentrum.nl
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Hedi Hamers-Wewer
Schilderen is Hedi’s passie. Zij werkt met acryl,
veelal abstract. En ze houdt van experimenteren.
Hedi is al jarenlang aangesloten bij de Vrije Aca-
demie en heeft een paar jaar geleden een be-
roepsopleiding tekenen/schilderen afgerond.
Iedere week werkt zij samen met een door haar
opgerichte schildersclub. Kom gerust kijken!
Hedi, Judith, Daniëlle en Bernadette.
De Sillestraat 178
9 juni: 11.00 - 16.30 uur 

Ingo Wever
Wijnhistoricus Ingo Wewer: 'In 1968 begon Gu-
glielmo Ponteggia een wijngaard, die later werd
geleid door zijn zoon Giordano. Maar twee an-
dere eigenaren wilden stoppen en de wijngaard
moest stoppen. De voorraad ging voor lage prij-
zen weg. Het was mijn eerste import 15 jaar gele-
den. Kom proeven wat er nu over is en luister
naar het verhaal. Zou het echt het einde zijn?'
De Sillestraat 178/Wij-N-Wereld 
9 juni: 11.00 - 16.30 uur, wijnproeverij van
15.00 - 15.45 uur www.wijnwereld.net
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Michèle Lilipaly
Ben je 2,5 tot 11 jaar en houd je van mooie ver-
halen? Neem je lekkerste zitkussen mee en kom
met mama, papa, oma en/of opa luisteren naar
ORPHEUS IN DE DESSA. Op de achtergrond
klassieke muziek van de Franse componist
Claude Debussy. Alvast een plekje reserveren
kan via info@childrengarden.nl
Altingstraat 159
10 juni: 15.00 en 16.00 uur
www.childrengarden.nl 

Jan Timmer
Jong geleerd… Muziek maken, een instrument
bespelen: het kunnen grote passies worden.
Zoals bij Jan pianospelen. Kom luisteren naar een
jonge blokfluitiste, en een piepjonge cellist – mijn
buren! - die Jan graag wil begeleiden in kleine
kamer concertjes. En, ja, er komen nog een paar
grote-mensen spelen… 
Stuyvesantstraat 271
9 juni: 12.30, 14.00 en 15.30 uur
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Natuurtuin ATV Loolaan 
Tuin aangelegd door de leden van de ATV in het
kader van natuurlijk tuinieren.
Je vindt hier o.a. een paddenpoel, insectentoren,
kruidentuin, bijenkasten (imker aanwezig voor uit-
leg) en veldjes met bijen- en vlinderplanten. Be-
zoekers krijgen een gratis plantje mee. Je kunt vrij
rondlopen en de kantine is open. 
IJsclubweg 5 of via de Anna van Saksenlaan 
9 en 10 juni: 11.00 - 16.30 uur
www.atvloolaan.nl

De Groene Schenk 
Langs de Schenk lopen 4 natuur- en bijvriende-
lijke tuinen in elkaar over. Met o.a. een boom-
gaard, kruidenhelling, waterpartijen, moestuinen,
bijenkasten, bessenstruiken en drachtplanten
verspreid over de tuinen. Ook wordt hier jaarlijks
de expo Kunst ter Plekke gehouden met buiten-
kunst van diverse materialen. Dit jaar van 2 juni
t/m 1 juli, dus ook tijdens het Parelweekend.
IJsclubpad 1 
9 en 10 juni: 12.00 - 16.30 uur
www.degroeneschenk.nl 
www.kunstterplekke.nl

39

40

Gerda Klop
Gerda’s passie is tekenen met soft pastels en
“urban sketching”. Ze schildert graag portretten,
maar ook abstract. Samen maakt dat voor haar
een mooie combinatie. Je bent welkom, mijn
deur staat voor je open tijdens het Parelweekend.
Van Reesstraat 61 
9 en 10 juni: 11.00 - 16.30 uur 

Marinus Schroevers
Schrijven: van jongs af aan is het de passie van
de inmiddels negentigjarige geweest. En nog is
het niet voorbij. Het betekende een lang schrij-
vend leven als journalist. Maar de essayistiek om-
schrijft de hoofdzaak. (Al mogen wij de
kwatrijnen hierbij niet vergeten. En lang geleden,
de sprookjes.)
Van Reesstraat 57
9 juni: 14.00 - 16.00 uur
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Silvia Sijses
Welkom iedereen! Het is al de 6e keer dat Sylvia
haar schilderijen laat zien tijdens de Pareldagen.
Zowel in olie- of acrylverf, op doek, klein en
groot en heel diverse voorstellingen. Sylvia pro-
beert te maken waar ze zin in heeft. Ze hoopt je
te zien tijdens het Parelweekend. Gezellig!
Van Reesstraat 73
9 en 10 juni: 11.00 - 16.30 uur

Hettie Wempe
Als kunstenaar zoek ik contact met de toe-
schouwer. De natuur en mensen vormen mijn
inspiratiebron. Ik werk als zelfstandig kunste-
naar in opdracht en ik ben werkend lid van
Pulchri en de Haagse Kunstkring.
Van Reesstraat 42
9 en 10 juni: 11.00 - 16.30 uur
www.hettiewempe.nl

43

44

Esther Nijhoff
Tekenen doet Esther al van jongs af aan. Onge-
veer vijf jaar geleden is ze begonnen met deze
"zwart/wit" tekeningen. Na verloop van tijd vond
ze dat niet genoeg, maar wilde ze nog geen af-
stand nemen van fijne lijnen en "zwart/wit".
Toen bedacht ze om van 2D naar 3D te gaan, zo
zijn de beelden ontstaan.
Juliana van Stolberglaan 241 
(ingang bij de tuindeur in de Sibergstraat)
9 juni: 11.00 - 16.30 uur

Carla Hofkes
Carla maakt schilderijen met acrylverf en gebruikt
daarbij vaak andere materialen, zoals inkt, 
houtskool, zand, karton, etc. Haar werk op doek
of op papier, is de ene keer figuratief, de andere
keer abstract. 
Van der Wyckstraat 2 
(hoek Juliana van Stolberglaan 349)
9 juni: 11.00 - 16.30 uur en 
10 juni: 13.00 - 16.30 uur



45

46

Ton van der Meij & Ria Goeman
Ton en Ria waren in de voormalige Sovjetunie.
Van Jalta tot St. Petersburg en van Moskou tot
Alma Ata namen zij allerlei souvenirs mee. Deze
laten ze je graag zien, naast reisvideo’s van deze
twee maal 6 weken treinen. Matryoshka's, juwe-
lendoosjes, bidprentjes, muziekinstrumenten en
andere handgemaakte juweeltjes. Foto’s en ver-
dere uitleg is aanwezig. Alles begeleid met Russi-
sche muziek.
Usselincxstraat 21
9 en 10 juni: 11.00 - 16.30 uur

Nico Piket
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 ver-
rassen en kom alles te weten over glas in lood.
Hendrik Zwaardecroonstraat 118
9 en 10 juni: 11.00 - 16.30 uur

47 Piet Verhagen
Piet maakt tekeningen en schilderijen in verschil-
lende stijlen. Hij is sinds zijn afstuderen aan de
Koninklijke Academie als kunstenaar actief in
Den Haag. Na vele zwerftochten door de bossen
van Den Haag en Wassenaar heeft Piet een flinke
serie tekeningen met Oost-Indische inkt ge-
maakt. Ze zijn deels herinneringen aan een spe-
cifieke plek, deels aan de fantasie ontsproten.
Hendrik Zwaardecroonstraat 127
9 en 10 juni: 11.00 tot 16.30 uur
www.pietverhagen.nl

48
Anita van der Spek
Als beeldend kunstenaar schildert Anita in haar
eigen atelier. Zij past verschillende schildertech-
nieken 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 van der Spek maakt deel
uit van kunst community De Haagse Hangplek. 
Juliana van Stolberglaan 294/Rebalans
9 juni: 15.00 - 16.30 uur 
www.haagsehangplek.nl - www.rebalans.nl
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Rolf Moester
Sinds kort heeft Bezuidenhout zijn eigen opna-
mestudio. Voor iedereen die op een laagdrempe-
lige manier een professionele opname wil:
vocalisten, gitaristen, andere instrumentalisten,
complete bands, kleinkunstenaars, kleine koren,
vriendengroepen voor vrijgezellendagen etc. Er-
vaar of kijk tijdens de Pareldagen mee hoe een
muziekopname gaat en vervolgens tot een gepo-
lijste mix wordt gemaakt. 
Willem van Outhoornstraat 86
9 en 10 juni: sessies om 11.00 uur, 12.30 uur,
14.00 uur en 15.30 uur
www.SoundStudio-Southwood.nl

Ferrie van Veelen
Meubelstoffeerder/- restaurator in alle stijlen: de-
sign, klassiek, modern. Men is altijd welkom voor
ideeën, advies, hulp en om wat te leren; ook als
je zelf iets aan je meubelstuk wil doen.
Ferrie vertelt met passie over zijn ambacht en
draagt graag zijn kennis over. Vele materialen en
fournituren aanwezig.
Willem van Outhoornstraat 79A
9 juni: 11.00 - 16.30 uur

51 Roline Vroege
Haar passie ‘licht’ in de dubbele zin van het
woord, licht is haar doel. Als fotograaf maakt Ro-
line analoge zwart-wit en kleur beelden geïnspi-
reerd door het zichtbare licht. Zij maakt nog
gebruik van doka en edele afdruk technieken als
gomdruk en caseïnedruk. Met de yoga ontstaat
er door innerlijke rust lichtheid in de manier van
kijken naar het leven. 
Willem van Outhoornstraat 48B
9 en 10 juni: 12.00 - 16.30 uur
www.yoga-roline.nl

52 Matthijs Winnubst
In zijn schilderijen en linodrukken laat Matthijs ge-
bouwen, stadsgezichten en landschappen zien,
weergegeven in een sfeer van stilte en ruimte. Net
als de inzichten en waarden die hij in zijn Tai Chi-
school uitdraagt. Kunst en Tai Chi 
vinden elkaar dit weekend in één ruimte. 
Willem van Outhoornstraat 48B
9 en 10 juni: 12.00 - 16.30 uur, om 14.00 uur 
Tai Chi-demonstratie
www.matthijswinnubst.nl
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Zaterdag

Zaterdag & Zondag

Zondag 

Opening zaterdag



1       Edith de Gilde                              A. WDC Johannes Camphuijsstraat 25
2       Phoenix Strijkkwartet                   A. WDC Johannes Camphuijsstraat 25
3       Olga Grigorjeva                           A. WDC Johannes Camphuijsstraat 25
4       Anny en Henk Weijers                A. WDC Johannes Camphuijsstraat 25
5       Hofje van Hoogenlande               Johannes Camphuijsstraat 61-85
6       Peter van Dam                            Johannes Camphuijsstraat 61-85
7       Stichting Vrolijk Werk                  Johannes Camphuijsstraat 61-85
8       Marco De Groot                          Johannes Camphuijsstraat 120
9       Manuela Bianco                          Laan van Nieuw Oost Indië 177
10     Esther, Yaman en Street Art        Wilhelmina van Pruisenweg (aan parkeerplaats) 
11      Will Snijders - Twilt                      Van Imhoffstraat 11
12     Lysette Roemburg                       Van Imhoffstraat 11
13     Norma de Jong &
         Hans Ruitenberg                          Juliana van Stolberglaan 45
14     Duo Favori                                   B. CT Kerk, Juliana van Stolberglaan 154
15     Janet Krause, Sandra 
         & Patrick Karten                          B. CT Kerk, Juliana van Stolberglaan 154
16     Kunst van Parelkids                     B. CT Kerk, Juliana van Stolberglaan 154
17      Oldtimers/Opening                     Parkeerplaats Carpentierstraat
18     Susan Nuijten- van der Lem        Paulinastraat 12
19     Stichting 3 maart ‘45                  Haagse Bos: Walther Boerweide  
20     Marjoline Delahaye                     C. CATO Bezuidenhoutseweg 150
21     Roefie Hueting                             C. CATO Bezuidenhoutseweg 150
22     Hubertine Langemeijer                C. CATO Bezuidenhoutseweg 150
23     Meriam Windmeijer                    C. CATO Bezuidenhoutseweg 150
24     Rinke de Fouw                            Cornelis Houtmanstraat 105
25     Ireen Thomas                              Cornelis Houtmanstraat 104

26     Guy Basabose                             D. Bezuidenhut Spaarwaterveld
27     Parelkids!!! Hip Hop Centrum     Spaarwaterveld
28     The Hague Jazz Project                D. Bezuidenhut Spaarwaterveld
29     Bart van Riemsdijk                       D. Bezuidenhut Spaarwaterveld
30     Katalin Kováts                              Spaarwaterstraat 74
31     Maureen Leyder                          Christoffel van Swollstraat 11
32     Asameé Szczupak                       De Sillestraat 13
33     Hedi Hamers-Wewer                  De Sillestraat 178
34     Ingo Wewer                                Sillestraat 178
35     Michèle Lilipaly                           Altingstraat 159
36     Jan Timmer                                 Stuyvesantstraat 271
37     Natuurtuin ATV/Loolaan             IJsclubweg 5
38     De Groene Schenk                     IJsclubpad 1
39     Gerda Klop                                  Van Reesstraat 61
40     Marinus Schroevers                    Van Reesstraat 57
41     Silvia Sijses                                  Van Reesstraat 73
42     Hettie Wempe                             Van Reesstraat 42
43     Esther Nijhoff                              Juliana van Stolberglaan 241
44     Carla Hofkes                                Van der Wyckstraat 2
45     Ton van der Meij/Ria Goeman    Usselincxstraat 21
46     Nico Piket                                    Hendrik Zwaardecroonstraat 118
47     Piet Verhagen                              Hendrik Zwaardecroonstraat 127
48     Anita van der Spek                      Juliana van Stolberglaan 294
49     Rolf Moester                                Willem van Outhoornstraat 86
50     Ferrie van Veelen                        Willem van Outhoornstraat 79a
51     Roline Vroege                              Willem van Outhoornstraat 48B
52     Matthijs Winnubst                       Willem van Outhoornstraat 48B


