
van... BezuidenhoutParels
Programmaboekje 2019

Zaterdag 8 juni 11:00 tot 16:30 uur



Voor de 11e keer organiseert het Parelteam van Wijkberaad Bezuidenhout een Parelroute door uw wijk. 
Maar liefst 40 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.

Een prachtig project, waaraan door de inzet van wijkbewoners, actieve vrijwilligers in Bezuidenhout en het
Wijkberaad Bezuidenhout dit jaar weer 41 parels en 4 locaties deelnemen.

De Parels herkent u aan een vlag bij hun huis. U bent van harte welkom bij de opening van de Parelroute. 
Tot ziens!

Het Parelteam

Opening Parelroute: 10.00 uur bij de Bezuidenhut
Het Parelteam is verheugd de Parelroute op zaterdag 8 juni officieel te openen om 10.00 uur bij de 
Bezuidenhut met een kopje koffie en Haagse Kakker. 

Benieuwd naar de passies van uw wijkgenoten?
Dan is een bezoek aan de Parelroute in Bezuidenhout op 8 juni een must!



Wijk- en Dienstencentrum (WDC) Bezuidenhout 

A

In het WDC treedt het Phoenix Strijkkwartet op en draagt Gerrit
Vennema gedichten voor, Stichting Vrolijk Werk en Ineke Perreijn
late hun werk zien. Gedurende het hele jaar staat het WDC open
voor buurtbewoners van alle leeftijden voor hulp, informatie en
het (zelf) organiseren van activiteiten. 

Johannes Camphuijsstraat 25



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
spelen. De ruimte is te huur voor o.a. kin-
derpartijtjes, bijeenkomsten en vergaderin-
gen. Openingstijden: afhankelijk van
vrijwilligers. Meer informatie over het huren
of aanmelden als vrijwilliger? Mail Robert
Boer via bzhpaviljoen@ziggo.nl

Spaarwaterveld

D



SOZA
In SOZA wonen statushouders en jonge Hage-
naars samen volgens het principe van co-living.
In het souterrain van het gebouw zit ANNA &
CO, een levendige community van statushou-
ders, studenten, (sociaal) ondernemers en an-
dere enthousiaste stedelingen. Maak hier
vandaag kennis met Parels van ondernemers en
bewoners!

Wilhelmina van Pruisenweg 55

B



Christus Triumfatorkerk 

Zaterdag kun je genieten van muzikale Parels in de kerk.
Duo Favori en Ireen Thomas treden hier beiden op. Be-
halve de Parels, worden er naast de zondagse kerkdien-
sten tal van andere activiteiten georganiseerd. U bent van
harte welkom. Meer informatie?  
Kijk op www.ctkerk.nl 

Juliana van Stolberglaan 154

C



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.
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 heb-
ben aangemeld voor deze dag. Afgelopen jaar hebben we tijdens het jubileumweekend veel  bezoeken
gehad en we zien een groeiende belangstelling voor dit evenement. Dit project steunen wij dan ook graag.

Parels 2020
Vindt u de Parelroute leuk, wilt u helpen in de organisatie of wilt u zich opgeven als Parel voor 2020? 
Volgend jaar organiseert de werkgroep opnieuw een Pareldag. U kunt zich alvast aanmelden via:
parels@bezuidenhout.nl

Even voorstellen.... Stichting Wijkberaad Bezuidenhout



2

1 Familie Weijers
Henk en Anny zijn al meer dan twintig jaar ac-
tief voor de Uitgaansgroep Haagse Hout, waar-
voor zij maandelijks leuke programma’s voor
ouderen in de wijk verzorgen. Maar ze doen
meer! Zoals het jaarlijks verzorgen van de vol-
ledige catering tijdens de Pareldag, samen met
hun team van vrijwilligers. Zij ontvangen u
graag voor een drankje.
Bezuidenhut/Spaarwaterveld

Pip & Laura
Pip (13 jaar) en Laura (12 jaar) zijn dol op mode
en maken prachtige modetekeningen. Tijdens
de Parelroute laten ze hun eerste collectie mo-
detekeningen zien met bijbehorende dessins
voor stoffen. Ook laten ze zien hoe ze tot die
ontwerpen zijn gekomen, van inspiratie tot
eindresultaat.
Bezuidenhut/Spaarwaterveld

3 Piet Verhagen
Piet maakt tekeningen en schilderijen in verschil-
lende stijlen en is sinds zijn afstuderen aan de Ko-
ninklijke Academie als kunstenaar actief in Den
Haag. Na vele zwerftochten door de bossen van
Den Haag en Wassenaar maakte Piet een flinke
serie tekeningen met Oost-Indische inkt. Ze zijn
deels herinneringen aan een specifieke plek, deels
aan de fantasie ontsproten.
Hendrik Zwaardecroonstraat 127
www.pietverhagen.nl

4
Mijn Buuf
De pareltjes bij Mijn Buuf laten tijdens de Parel-
route niet alleen zien wat er in het atelier
gemaakt wordt. Speciaal voor de Parelroute
tonen zij hun eigen werk en vertellen zij daar
graag meer over. Schuif aan en doe mee met het
maken van tasjes!
Wilhelmina van Pruisenweg 55



5

6

Esther Geradts & Laura van Herpen
De serie Buren in Beeld beschrijft én verbeeldt op
poëtische wijze wat buren voor elkaar betekenen.
Tekst en foto geven samen een beeld van twee
buren, zonder te letterlijk te worden. Zoals een rela-
tie gelaagd is en enigszins ongrijpbaar, is dat met
Buren in Beeld ook het geval.
Wilhelmina van Pruisenweg 55

Dutch Language Café
Bij het Dutch Language Café komen men-
sen van diverse nationaliteiten bij elkaar
om Nederlands te praten op een leuke en
informele manier. We spelen samen bord-
spelletjes, en tafeltennis, maken samen
muziek op piano en gitaar, enzovoorts.
Kom langs voor een goed gesprek, een
potje kwartet, of gewoon om even te tafel-
tennissen!
Wilhelmina van Pruisenweg 55

Ibrahim Deraz 
Omdat sport gezond en leuk is en bovendien een
taal die iedereen spreekt, geeft sportcoach Ibra-
him Deraz sinds begin 2018 dagelijks sporttrai-
ningen aan SOZA- en buurtbewoners en andere
belangstellenden. Kom in beweging en maak al
bewegend kennis met de sportschool, SOZA en
met elkaar! 
Anna van Hannoverstraat 4

7

8

Favela 
Kom tijdens de Parelroute langs en doe mee aan
een workshop met ‘United Painting’ en de bewo-
ners van het pand. Samen werken we aan een
design voor het schilderen van de woonruimtes
van SOZA.
Anna van Hannoverstraat 4



9

10

Marianne Aulman
Schilderijen van dames in klederdracht en
historische kledij, sieraden waarbij fijn haak-
werk historische portretjes omlijsten. 
Tassen met oud borduurwerk. Ieder stuk is
uniek door het hergebruik van oude knopen,
kralen en borduurwerken.
Van der Parrastraat 3

Marry Schum & Sylvia
Wij,Sylvia en Marry, maken allerlei handge-
maakte knuffels, beschilderde kegelpoppetjes,
speelgoed, kettinkjes en sleutelhangers. Wij wer-
ken zoveel mogelijk met natuurlijke materialen.
Ook recyclen wij graag materiaal. Onze creaties
zijn uniek en afwisselend. Wij werken ook met
thema's (jaargetijden, feestdagen e.d.)
Van Imhoffplein 20

11

12

Will Snijders-Twilt
Geniet van het wonderschone werk van Will Snij-
ders-Twilt. Zij maakt gebruik van verschillende ma-
terialen en technieken wat zich uit in de mooiste
creaties.  Dit jaar heeft ze een nieuwe collectie
erbij genaamd collar 'd Histoire'. Daarnaast zijn
haar unieke sieraden gemaakt van fragiel haak-
werk/edelsmeedwerk . 
Een prachtige parel die je niet wilt missen. 
Van Imhoffstraat 11
www.willsnijders-twilt.nl

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 deze keer 'parelen' laat Ireen Thomas de luit
horen in twee keer een mini concert. 
CT Kerk/Juliana van Stolberglaan 154
Tijd: 12.30 uur en 13.00 uur



13

14

Duo Favori
Duo Favori bestaat uit de ervaren geschoolde
zangeres Rosina Cival en de beroepspianist
Sjoerd Brouwer, die zich als doel stellen uit-
voeringen te geven van aria's uit het Operette
Musical Opera repertoire. Zij doen ook het
klassieke en religieuze lied en treden op in
theaters, kerken, horecagelegenheden en
dienstencentra.
CT Kerk/Juliana van Stolberglaan 154
Tijd: 11.10 tot 12.00 uur

Susan Nuijten – van der Lem
Susan maakt mandala’s die zowel getekend, in-
gekleurd en/of geborduurd zijn. Zij is hier on-
geveer 20 jaar geleden mee begonnen toen zij
3 jaar op Sint Maarten woonde. Voorbeelden en
uitleg hoe een mandala te maken, kwamen uit
een meegenomen boek. Eenmaal terug in Ne-
derland heeft Susan cursussen gevolgd en ge-
borduurde mandala’s maakt ze uit haar hoofd.
Paulinastraat 12

15

16

Alliance Française de La Haye
Maak kennis met de school van de Franse taal!
Leg tijdens de Pareldag een gratis niveautest af
van het Frans en geniet van een mooi uitzicht
over Bezuidenhout. Voor kinderen organiseren wij
een theaterworkshop, deze wordt in het Frans en
het Engels gegeven. Het echte ‘joie de vivre’ be-
leeft u tijdens onze activiteiten.
Emmapark 6

Stichting 3 maart ‘45
Wandel mee door de historie van Bezuidenhout.
Tijdens deze wandeling van de Stichting 3 maart
'45 laten we u kennismaken met de verhalen ach-
ter 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  
www.bb45.nl
Tijd: 13.00 uur



17

18

Cato Bezuidenhout
De bewoners van Cato Bezuidenhout zijn iedere
donderdagmiddag creatief bezig om de mooiste
creaties te realiseren. Zij schilderen, haken, breien
en borduren. Dat wat zij gemaakt hebben, willen
zij vandaag graag tentoonstellen aan wijkbewo-
ners.
Bezuidenhoutseweg 150

Stichting Vrolijk Werk
Het prachtige ambacht van het vilten staat cen-
traal in de zorg voor de vrouwen bij Stichting Vro-
lijk 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.
WDC/Johannes Camphuijsstraat 25
www.vrolijkwerk.nl

20

Ineke Perreijn
Sinds ruim een jaar maak ik met veel plezier ket-
tingen. Zoals op de foto’s te zien, zijn het 
klassieke uitvoeringen. Het gaat mij om mooie
kralen en goede combinaties.
WDC/Johannes Camphuijsstraat 25

Gerrit Vennema
Gerrit Vennema is componist, tekstschrijver en
dichter. Hij werkt regelmatig mee aan pro-
gramma’s van poëzie en muziek. Vandaag draagt
hij gedichten voor over kunst, muziek, de natuur
en het schrijverschap. Alsmede uit zijn bundel
“Op deze plek te staan – een rondgang door Den
Haag in gedichten”.
WDC/Johannes Camphuijsstraat 25
Tijd: 12.00 uur tot 12.40 uur 
en 13.00 uur tot 13.40 uur

19



21

22

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 geschikt voor kamermuziek. ’s Zomers
geeft Phoenix concerten in kerken in de Dor-
dogne. 
WDC/Johannes Camphuijsstraat 25
Tijd: 12.00 uur tot 12.40 uur  en 13.00 uur tot
13.40 uur

Linda de Bruin
Met veel plezier en waarschijnlijk vanuit mijn
Scheveningse achtergrond heb ik voorkeur voor
het vlechten, draaien, knopen en haken van
touw, papier en plastic. Ik bekleed hiermee o.a.
lampen en kappen en maak wand- deur- en
roomdividers. Kom gerust kijken, misschien
word je geïnspireerd! 
Johannes Camphuijsstraat 110

23

24

Rolf Moester
Rolf liet in 2017/2018 een muziekstudio aan huis
bouwen en doopte het toepasselijk "SoundStudio
Southwood". Hier kan iedereen terecht voor pro-
fessionele audio- en muziekproducties van allerlei
aard. Kom langs om te kijken, luisteren, vragen
en/of iets uit te proberen.  
Willem van Outhoornstraat 86
www.soundstudiosouthwood.com

Linda Maes
Al meer dan tien jaar maak ik sieraden met kra-
len van diverse materialen. Glas, kristal en half-
edelstenen hebben mijn grote voorliefde. 
Ik maak met liefde en aandacht bijzondere siera-
den voor bijzondere mensen en ga daarbij intuï-
tief te werk.
Juliana van Stolberglaan 241



25

26

Esther Nijhoff 
Mijn tekentalent heb ik van mijn vader. Ik heb in-
middels mijn eigen stijl ontwikkeld waarbij je wel-
licht mijn Nederlands-Indische achtergrond soms
naar voren ziet komen. Momenteel hou ik ervan
om zwart-wit tekeningen te maken die wat weg
hebben van tatoeages uit verschillende wereldde-
len. Tekenen is voor mij een vorm van vrijheid,
niets moet, alles mag.
Juliana van Stolberglaan 241

Paulina Schulpen
Ik ben 13 jaar en teken al zolang als ik een pot-
lood kan vasthouden. De laatste twee jaar teken
ik serieus en probeer ik verschillende technieken
en materialen uit. Ik teken graag mensen uit boe-
ken, films en mijn eigen fantasie. 
Juliana van Stolberglaan 241

28

De Groene Schenk
Langs de Schenk lopen 4 natuur- en bijvriendelijke
tuinen in elkaar over. Met o.a. een
boomgaard, kruidenhelling, waterpartijen, moestui-
nen, bijenkasten, bessenstruiken en
drachtplanten verspreid over de tuinen. Jaarlijks
wordt hier ook de expo Kunst ter Plekke
gehouden met buitenkunst van diverse materialen.
Dit jaar van 8 t/m 30 juni.
IJsclubpad 1

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
uitleg) en veldjes met bijen- en vlinderplanten.
Bezoekers krijgen een gratis plantje mee. Je kunt
vrij rondlopen en de kantine is open. 
IJsclubweg 5 of via de Anna van Saksenlaan 
www.atvloolaan.nl

27



29

30

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. U bent welkom, haar deur
staat voor u open deze Pareldag.
Van Reesstraat 61 

Silvia Sijses
Het is weer zover! Welkom in ons huis. Sylvia is
lekker bezig geweest en heeft veel verschillende
mussen in huis, want die werden erg leuk bevon-
den. Ook nieuwe grotere werken zoals ballet en
olie op doek, dus kom gezellig kijken.  
Van Reesstraat 73

31

32

Hettie Wempe
Als kunstenaar zoek ik contact met de toeschou-
wer. De natuur en mensen vormen mijn inspira-
tiebron. Ik werk als zelfstandig kunstenaar in
opdracht en ik ben werkend lid van Pulchri en
de Haagse Kunstkring.
Van Reesstraat 42

Ingo Wewer
Rode wijn en chocola is bij velen bekend als een
geslaagde combinatie. Maar wat te denken van
melkchocola uit Papua Nieuw Guinea met Ries-
ling? Wie wil weten hoe dat zit, is welkom bij wijn-
historicus Ingo Wewer. Sinds vorig jaar
vertegenwoordiger van Duitse topchocolatier
Eberhard Schell. Proeven is geloven! Workshop
chocola & wijn om 13.00 en 14.00 uur.
De Sillestraat 178



33

34

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! 
De Sillestraat 178

Bibliotheek Haagse Hout
Wij willen de huiskamer van de wijk zijn, een plek
voor ontmoeting en activiteiten. Eén van onze Pa-
rels is het DigiTaal Punt! Hier krijgt u persoonlijke
ondersteuning bij taal- en digivaardigheden.
Maak kennis met Klik&Tik  (leer beginselen van
computergebruik) en oefenen.nl (leer Neder-
lands). Ook is er een speciale boeken collectie
ter ondersteuning. Presentaties om 11.30 en
12.30 uur.
Theresiastraat 195
www.bibliotheekdenhaag.nl

35

36

Katalin Kováts
Katalin is glaskunstenaar in hart en ziel. Zij han-
teert diverse technieken, maar zal ter ere van
deze Pareldag haar brandwerk demonstreren:
het vervaardigen van glazen parels! Ook is er
een kleine tentoonstelling van verschillende
door haar gemaakte objecten en juwelen.
Spaarwaterstraat 74

Parelkids Blockjam
Street art is overal te vinden. Heb je altijd zelf al
een kunstwerk willen maken met een spuitbus?
Laat je creativiteit de vrije loop tijdens een work-
shop graffiti van 13.00 tot 16.30 uur. Je krijgt uit-
leg over beginselen van het maken van een
graffitikunstwerk. Check de website voor laatste
info rond Blockjam. 
Spaarwaterveld bij de Bezuidenhut.
Tijd: 13.00 uur tot 16.30 uur
www.blockjamdenhaag.nl 



37

38

Bart van Riemsdijk
Komt uit Den Haag en speelde jarenlang trombone
en piano. Tijdens een reis door Spanje als straat-
muzikant 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/Spaarwaterveld
Tijd: 16.00 uur

Edith de Gilde 
Edith de Gilde is dichter. Haar gedichten versche-
nen in tijdschriften en bundels. Een aantal ge-
dichten werd bekroond en vertaald in het Engels,
Frans, Duits en Turks. Zij treedt regelmatig op.
Kom vandaag luisteren naar haar gedichten!
Bezuidenhut/Spaarwaterveld
Tijd: 14.30 uur tot 15.30 

40

Danièle Knirim
Danièle werkt onder de naam Hiervandaan en
maakt in haar atelier haar vrije werk & werk in op-
dracht. Ze maakt gebruik van gemengde technie-
ken, vooral grafiek en cut out. 
Voor haar cut outs vindt ze oude boeken op boe-
kenmarktjes en tweedehands winkels. Het oude
papier heeft een kleur en een doorleefdheid waar
zij dankbaar gebruik van maakt.
Bezuidenhut/Spaarwaterveld

Manuela Bianco
Met een balpen tekent Manuela Bianco bloemen
die tot haar verbeelding spreken, waar ze ook te
vinden zijn; in de tuin, langs de weg, in het wild
of bij de bloemenkraam. Van een weelderige pi-
oenroos, een ranke ereprijs, een verwaaide mei-
doorn en veel meer heeft ze dit jaar portretten
gemaakt.
Bezuidenhut/Spaarwaterveld

39



41 Oude Parels op Wielen
Zaterdag is op het Spaarwaterveld een verzamel-
ling van veel oude, nog oudere en erg oude au-
to’s die in onze wijk te vinden zijn. Zoals de
speciale Citroën SM met Maserati motor. Maar
er is meer, zoals o.a. een Osfa Faccioli of Citroën
DS. Allen het bewonderen waard! 
Bezuidenhut/Spaarwaterveld

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, Bezuidenhut,

Soza/Anna&Co 

Organisatie: 

Wijkberaad Bezuidenhout, het Parelteam. 

Vormgeving: Leo Leeflang

Drukwerk: Grafia Multimedia, Pijnacker
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1    Anny en Henk Weijers                      Bezuidenhut/Spaarwaterveld

2    Pip & Laura                                        Bezuidenhut/Spaarwaterveld

3    Piet Verhagen                                    Hendrik Zwaardecroonstraat 127

4    Mijn Buuf                                           Wilhelmina van Pruisenweg 55

5    Esther Geradts/Laura van Herpen  Wilhelmina van Pruisenweg 55

6    Dutch Language Cafe                        Wilhelmina van Pruisenweg 55

7    Favela                                                 Soza/Anna van Hannoverstraat 4

8    Ibrahim Deraz                                    Soza/Anna van Hannoverstraat 4

9    Marianne Aulman                              Van der Parrastraat 3

10  Marry Schumm                                  Van Imhoffplein 20

11  Will Snijders-Twilt                              Van Imhoffstraat 11

12  Ireen Thomas                                     CTkerk/JvStolberglaan 154

13  Duo Favori                                         CTkerk/JvStolberglaan 154

14  Susan Nuijten                                    Paulinastraat 12

15  Alliance Francaise                             Emmapark 6 

16  Stichting 3 maart ‘45                        Haagse Bos/Walther Boerweide

17  CATO Bezuidenhout                           Bezuidenhoutseweg 150

18  Stichting Vrolijk werk                       WDC/ Johannes Camphuijsstraat 25

19  Ineke Perreijn                                    WDC /Johannes Camphuijsstraat 25

20  Gerrit Vennema                                 WDC/Johannes Camphuijsstraat 25

21  Phoenix Stijkkwartet                         WDC/ Johannes Camphuijsstraat 25

22  Linda de Bruin                                  Johannes Camphuijsstraat 110

23  Rolf Moester                                     Willem Outhoornstraat 86

24  Linda Maes                                         Juliana van Stolberglaan 241

25  Esther Nijhoff                                     Juliana van Stolberglaan 241

26  Paulina Schulpen                               Juliana van Stolberglaan 241

27  De Groene Schenk                            IJsclubpad 1

28  Natuurtuin ATV Loolaan                    IJsclubweg 5

29  Gerda Klop                                         Van Reesstraat 61

30  Silvia Sijses                                        Van Reesstraat 73

31  Hettie Wempe                                    Van Reesstraat 42

32  Ingo Wewer                                       Sillestraat 178

33  Hedi Hamers-Wewer                         Sillestraat 178

34  Bibliotheek Haagse Hout                  Theresiastraat 195

35  Katalin Kovats                                   Spaarwaterstraat 74

36  Blockjam Parelkids                           Spaarwaterveld

37  Bart van Riemsdijk                           Bezuidenhut/Spaarwaterveld

38  Edith de Gilde                                    Bezuidenhut/Spaarwaterveld

39  Danièle Knirim                                  Bezuidenhut/Spaarwaterveld

40  Manuela Bianco                                 Bezuidenhut/Spaarwaterveld

41  Oldtimers                                           Spaarwaterveld

A   Wijk-en Diensten Centrum              WDC Johannes Camphuijsstraat 25

B   Soza/Anna&Co                                  Wilhelmina van Pruisenweg 55

C   CT kerk                                              Juliana van Stolberglaan 154

D   Bezuidenhut                                       Spaarwaterveld

                                                                 


