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29) Muziekochtend**
Vanochtend kunt u komen luisteren naar verschillende 
soorten muziek, en daarna zouden we daarover in ge-
sprek kunnen gaan. 
Vrijdag 2 maart, 11.00 tot 12.00 uur. Locatie: 
WZH de Strijp, Polanenhof 525. Leiding: Natascha 
Janknegt 

30) Knutselen winterthema 
en spelletjes**
Middin is een organisatie voor mensen met een beper-
king. Wij starten met een kopje koffie of thee. Om ver-
volgens een ochtend te knutselen of een spelletjes te 
doen. Mens-erger-je-niet of sjoelen.  
Dinsdag 6 maart, 10.30 tot 12.00 uur. Locatie: 
Middin Drentheplantsoen 95. Leiding: Elvira Jo-
sepha

31) Speurtocht
Een speurtocht in de tuin van locatie Dorrepaal.
Dinsdag 6 maart, 13.00 tot 15.00 uur. Loca-
tie: Middin buitengoed Dorrepaal, Westvlietweg 
115, Leidschendam. Leiding: Bibia Kuipers, Deb-
bie Jumelet of Conny Korving 

32) Kaarsen maken**
In de winterdagen is het fijn om een kaarsje te bran-
den. Op AC Waldeck maakt u samen met onze cliënten 
een kaarsje die u mee naar huis mag nemen. Natuur-
lijk zijn er diverse kaarsen te koop in onze winkel. Pas 
op! Kaarsvet is moeilijk uit kleding te krijgen dus geen 
goede/nieuwe kleding aan doen.
Donderdag 8 maart, 10.00 tot 11.00 uur. Loca-
tie: AC Waldeck, Billie Holidaystraat 100. Leiding: 
Maaike Bots 

33) Verhalenmiddag: wat ik gewild
heb, wat ik gedaan heb (3 van 3)
Op 3 maandagmiddagen wordt een levensverhaal ge-
deeld. Wat is goed gegaan, waar ben ik trots op, wat 
zou ik nu anders doen. Het zijn kwetsbare verhalen, die 
over onszelf gaan.
Wij vragen aan de deelnemers om op papier of in ge-
dachten als voorbereiding een brief aan hun jongere ik 
te schrijven. En misschien komen we een week later 
weer bij elkaar.
Maandag 12 maart, 14.00 tot 16.30 uur. Locatie: 
Lukaskerk, Om en Bij 2. Leiding: Christine en Mar-
griet 

34) Bloemstukje maken**
Vandaag kunt u een bloemstukje komen maken.
Dinsdag 13 maart, 10.30 tot 12.00 uur. Locatie: 
WZH de Strijp, Polanenhof 525. Leiding: Angeli-
que Luiten 

35) Spelmiddag**
Op woensdagmiddag komt een groep mensen met een 
verstandelijke beperking bijeen om met enige andere 
bewoners van “Jonker Frans” deel te nemen aan de 
“spelmiddag”. Doet u met ons mee? Met sjoelen, een 
quiz of bordspelen? Wij zorgen voor koffie of thee!
Woensdag 14 maart, 14.00 tot 15.00 uur. Loca-
tie: restaurant woonzorgcentrum “Jonker Frans”, 
Newtonplein 100. Leiding: begeleiding Dagactivi-
teiten Ouderen Middin 

36) Beleef het inloophuis**
Een korte presentatie van het Inloophuis Haaglanden, 
dat zich gespecialiseerd heeft in de opvang van mensen 
die te maken krijgen met kanker. En een activiteit om 
zelf te ervaren: inloopatelier.

Donderdag 15 maart, 13.00 tot 15.30 uur. Loca-
tie: Inloophuis Haaglanden, Mexicosingel 52. Lei-
ding: Adrie van den Hoek en een vrijwilliger van 
het inloopatelier 

37) Samen pizza eten
Wij eten samen pizza’s met een gezellig gesprek en een 
sapje en na afloop een toetje en koffie. Zo hebben we 
met elkaar een fijne en gezellige avond.
Woensdag 21 maart, 18.00 tot 20.30 uur. Loca-
tie: De Goede Herderkapel, Meidoornstraat 9. Lei-
ding: Siem van Pelt 

38) Mindfulness
Leef NU, een waarachtige ontmoeting met jezelf. Wil jij 
meer energie krijgen, tijd voor jezelf nemen en meer 
genieten van het leven? Ontdek hoe je stress kunt los-
laten en je kunt ontspannen.  Graag sloffen meenemen.
Donderdag 22 maart, 10.00 tot 11.30 uur. Loca-
tie: Javastraat 32c. Leiding: Mariyanne Voets 

39) Muffins versieren** 
Vanochtend gaan we gezamenlijk muffins versieren. 
Ook mag u er maximaal 4 maken en meenemen.
Vrijdag 23 maart, 11.00 tot 12.00 uur. Locatie: 
WZH de Strijp, Polanenhof 525. Leiding: Natascha 
Janknegt 

40) Paastakjes versieren** 
Wilt u uw woonkamer ook gezellig in paassfeer bren-
gen? Kom dan bij ons een paastakje versieren. Wij zor-
gen voor alle benodigdheden waaronder het vaasje.
Maandag 26 maart, 13.00 tot 15.00 uur. Locatie: 
Middin Waldeckstate, Strausslaan 590. Leiding: 
Lisette Paredes  

41) Natuur dichterbij middag**
Tijdens een interactieve PowerPoint presentatie over 
libellen en vlinders neemt Marianne Stahlie (natuur-
coach) u even dichtbij mee in deze wereld. U waant zich 
op een ontspannen en educatieve manier weer even 
in de natuur. Er zal met elkaar vooral verbinding, ver-
wondering en respect zijn voor deze prachtige natuur. 
Er wordt gezorgd voor wat te drinken en een gezonde 
snack.
Dinsdag 27 maart, 10.30 tot 12.15 uur. Locatie: 
Stek, Parkstraat 32. Leiding: Marianne Stahlie 

42) Historische 
Armenzorgwandeling**
Twintig haltes op een wandeling door het centrum van 
Den Haag: ze vertellen iets over bijna 800 jaar armen-
zorg in de Hofstad, van kerken, kloosters, graven en de 
gemeentelijke overheid. Een gids trakteert u op veel 
interessante details.
Woensdag 28 maart, 10.00 tot 12.30 uur. Locatie: 
Begin- en eindpunt: Lukaskerk, Om en Bij 2. Lei-
ding: Willem van der Meiden 

43) Een culinair geschenk van Henk**
Gewoon bij Henk thuis een gezellig verrassingsdiner 
en een goed gesprek. met dieetwensen wordt rekening 
gehouden.....flesje wijn/sap meenemen of niets (de lo-
catie is op de tweede verdieping met trappen).  
Woensdag 28 maart, 17.30 aankomst en om 
18.30 aan tafel. Locatie: Richard Wagnerlaan 22. 
Leiding: Henk Baars
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1) Italiaanse kookworkshop**
Waan je midden in de winter in het zonnige zuiden 
door deel te nemen aan een Italiaanse kookworkshop. 
We maken een Italiaanse lunch klaar. Daarna gaan we 
rond 12.30 uur aan tafel en onder het genot van een 
glaasje Italiaanse wijn/sapje genieten we van het eten 
en van elkaars verhalen. Als we met elkaar hebben 
opgeruimd, sluiten we de lunch af met een heerlijke 
espresso of cappuccino. Neem zo nodig een schort 
mee.
Maandag 22 januari, 10.30 tot 14.00 uur. Loca-
tie: Middin Waldeckstaete, Strausslaan 590. Lei-
ding: Gonny Tafuni 

2) Schilderen** 
Vincent van Gogh, Rembrandt van Rijn en Mondriaan, 
wie kent ze niet? Komt u ook uw eigen schilderij ma-
ken? Wat u schildert is naar eigen keuze. Uiteraard 
wordt u begeleid met voorbeelden, stillevens en an-
dere informatie die u nodig heeft. Wilt u zelf zo nodig 
uw eigen schort meenemen?
Maandag 22 januari, 13.00 tot 15.00 uur. Loca-
tie: Middin Waldeckstaete, Strausslaan 590. Lei-
ding: Lisette Paredes 

3) Mindfulness
Leef NU, een waarachtige ontmoeting met jezelf. Wil 
jij meer energie krijgen, tijd voor jezelf nemen en 
meer genieten van het leven? Ontdek hoe je stress 
kunt loslaten en je kunt ontspannen. Graag sloffen 
meenemen.
Dinsdag 23 januari, 10.00 tot 11.30 uur. Locatie: 
Javastraat 32c. Leiding: Mariyanne Voets 

4) Verjaardagskalender maken**
Zelf uw verjaardagkalender maken. U krijgt een ka-
lender die u zelf kan versieren met verschillende knut-
selmaterialen. Evt. raadzaam om een schaar mee te 
nemen.
Woensdag 24 januari, 10.30 tot 12.00 uur. Lo-
catie: WZH de Strijp, Polanenhof 525. Leiding: 
Angelique Luiten 

5) Samen pizza eten
Wij eten samen pizza’s met een gezellig gesprek en 
een sapje en na afloop een toetje en koffie. Zo hebben 
we met elkaar een fijne en gezellige avond. 
Woensdag 24 januari, (en 21 februari en 21 
maart) 18.00 tot 20.30 uur. Locatie: De Goede 
Herderkapel, Meidoornstraat 9. Leiding: Siem 
van Pelt 

6) Kaarsen maken**
In de winterdagen is het fijn om een kaarsje te bran-
den. Op AC Waldeck maakt u samen met onze cliënten 
een kaarsje die u mee naar huis mag nemen. Natuur-
lijk zijn er diverse kaarsen te koop in onze winkel. Pas 
op! Kaarsvet is moeilijk uit kleding te krijgen dus geen 
goede/nieuwe kleding aandoen.
Donderdag 25 januari (en donderdag 8 maart) 
10.00 tot 11.00 uur. Locatie: AC Waldeck, Billie 
Holidaystraat 100. Leiding: Maaike Bots 

7) Presentatie Begeleiden en rijden
 voor senioren in Den Haag 
Bent u of een familielid 60+ en heeft u geregeld ver-
voer en begeleiding (bijv. ondersteuning van deur tot 
deur) nodig voor afspraken (denk aan ziekenhuis- of 
familiebezoek), kom dan naar deze presentatie. 
Maandag 29 januari, 10.00 tot 11.00 uur. Lo-
catie: Wijkcentrum Het Lindenkwadrant, 2e 
Braamstraat 6. Leiding: Sandra Menken, VOOR 
Welzijn 

8) Help elkaar of vind hulp 
via Burenhulp Den Haag
In Den Haag draait een bijzondere dienst waarmee 
Haagse buren elkaar kunnen vinden voor Burenhulp. U 
kunt denken aan bijv. een boodschap bij ziekte of een 
klus in huis of tuin. U hoort meer over het hulp vragen 
en hulp bieden via www.denhaagdoetburenhulp.nl.
Maandag 29 januari, 11.00 tot 12.00 uur. Loca-
tie: Wijkcentrum het Lindenkwadrant, 2e Braam-
straat 6. Leiding: Sandra Menken, VOOR Welzijn 

9) Gedichten 
Tijd besteden aan een gedicht. We gaan met elkaar 
luisteren naar onze favoriete gedichten. Na een inlei-
ding met een aantal gedichten bent u uitgenodigd om 
te volgen met uw gedicht! Of kom alleen  luisteren. 
Heeft u (een) dichtbundel(s), neem die gerust mee.
Dinsdag 30 januari, 14.00 tot 16.00 uur. Locatie: 
Stek, Parkstraat 32.  Leiding: Rita Hoenders 

10) “Bewaar(de) herinneringen” 
Wie lang leeft, verzamelt veel herinneringen. Aan de 
hand van iets wat u meebrengt en wat voor u een 
mooie herinnering symboliseert, gaan we het verhaal 
ervan verwoorden, opschrijven en delen. Ook voor 
gevorderden , u kunt gewoon meedoen. Neem vooral 
een mooie herinnering mee!
Woensdag 31 januari, 13.30 tot 15.30 uur. Lo-
catie: Lutherse kerk, ingang Boekhorststaat 8. 
Leiding: Rien Sprong

11) Filmmatinee**
Onder het genot van een hapje en een drankje zullen 
wij een mooie film kijken. U bent van harte welkom!  
Woensdag 31 januari, 14.30 tot 16.30 uur. Loca-
tie: Tabitha, Mozartlaan 280. Leiding: Iverna van 
Houwelingen 

12) Kleurrijk vilten**
Kennis maken en spelen met wol, met als resultaat 
een vilten stofje, dat je kunt verwerken tot een klein 
gebruiksvoorwerp naar keuze. Neem uw eigen lunch-
pakket mee.
Donderdag 1 februari, 10.00 tot 15.00 uur (incl. 
pauze) Locatie: Het Couvéehuis, Frankenslag 
139. Leiding: Willemijn Swarte 

13) Workshop Creatief schrijven*
Elkaar ontmoeten door met elkaar te schrijven aan de 
hand van inspirerende schrijfoefeningen. De schrijfop-
drachten helpen je op weg, als vanzelf komen teksten 
en gedichten op papier. Je hoeft geen ervaring te heb-
ben met schrijven.
Vrijdag 2 februari, 10.00 tot 12.00 uur. Locatie: 
Stek, Parkstraat 32. Leiding: Adri Westmaas 

14) Winterwandeling**
Vandaag gaan we een wandeling maken naar en door 
het Overvoorde Bos. Met als afsluiting een beker war-
me chocolademelk met slagroom.  
Maandag 5 februari, 10.45 tot 12.00 uur. Loca-
tie: WZH de Strijp, Polanenhof 525. Leiding: Na-
tascha Janknegt en Andrea Vingerling 

15) Verhalenmiddag: wat ik gewild
heb, wat ik gedaan heb (1 van 3)
Op 3 maandagmiddagen wordt een levensverhaal ge-
deeld. Wat is goed gegaan, waar ben ik trots op, wat 
zou ik nu anders doen. Het zijn kwetsbare verhalen, 
die over onszelf gaan. Wij vragen aan de deelnemers 
om op papier of in gedachten als voorbereiding een 
brief aan hun jongere ik te schrijven. En misschien 
komen we een week later weer bij elkaar.

Maandag 5 februari, (26 februari en 12 maart) 
14.00 tot 16.30 uur. Locatie: Lukaskerk, Om en 
Bij 2. Leiding: Christine en Margriet 

16) Knutselen winterthema 
en spelletjes**
Middin is een organisatie voor mensen met een be-
perking. Wij starten met een kopje koffie of thee. Om 
vervolgens een ochtend te knutselen of een spelletjes 
te doen. Mens-erger-je-niet of sjoelen.
Dinsdag 6 februari, (en dinsdag 6 maart) 10.30 
tot 12.00 uur. Locatie: Drentheplantsoen 95.
Leiding: Elvira Josepha

17) Lezing met PowerPoint over: 
De voormalige eilanden 
in de Zuiderzee* (nu IJsselmeer)
Vóór de afsluiting van de Zuiderzee lagen er vier ei-
landen: Wieringen, Marken, Urk en Schokland. Over 
deze eilanden en hun bewoners is veel interessants 
te vertellen.
Woensdag 7 februari, 10.00 tot 12.00 uur. Loca-
tie: Bosbeskapel, Bosbesstraat 5. Leiding: Trijnie 
van Spanning

18) Muzikale koffieochtend 
in de Maranathakerk*
Ook deze winter zijn de Winterstekgasten weer harte-
lijk welkom op de muzikale koffieochtend in de Mara-
nathakerk. Entree en koffie gratis. Een kleine bijdrage 
is welkom.
Woensdag 7 februari, 10.00 tot 12.00 uur. Lo-
catie: Maranathakerk, 2e Sweelinckstraat 156. 
Leiding: Mary Beuk

19) “Fotovirus” 
Als het je eenmaal te pakken heeft, laat het je niet 
meer los. Als je denkt dat je ervan af bent, komt het 
in alle hevigheid weer terug. Het spel van licht, lij-
nen, vormen en kleuren blijft boeien, het vastleggen 
een creatieve uitdaging. Voor de liefhebbers van wat 
minder alledaagse foto’s van alledaagse dingen die ie-
dereen kan zien, laat Maarten Mulder graag wat van 
zijn werk zien. Maarten Mulder is een hartstochtelijk 
hobbyfotograaf en lid van Fotoclub Retouche.
Woensdag 7 februari, 20.00 tot 21.00 uur, (in-
loop met koffie v.a. 19.30 uur). Locatie: Apos-
tolisch Genootschap, Loevesteinlaan 170 (t.o. 
Almeloplein). Leiding: Maarten Mulder

20) Loop je levenspad in het labyrint
Er ligt sinds kort een labyrint in de Paleistuin. Het la-
byrint is een oude vorm, die symbool staat voor trans-
formatie en verandering. In een meditatieve wande-
ling kun je stilstaan bij wat je bezighoudt en nieuw 
inzicht krijgen. Workshop met uitleg. Achteraf drinken 
we koffie/thee/choco.
Dinsdag 13 februari, 15.30 tot 17.30 uur. Loca-
tie: Paleistuin, hoofdingang Prinsessewal. (bij 
kruising Veenkade) Leiding: Jonatan Bartling 

21) Bezoek Centrum voor Universeel 
Soefisme
Het Soeficentrum is gevestigd in een gemeentelijk 
monument. Tijdens het bezoek wordt de historie van 
het pand toegelicht en uitleg gegeven over het Univer-
seel Soefisme.
Woensdag 14 februari, 14.00 tot 16.00 uur. Lo-
catie: Anna Paulownastraat 78. Leiding: Jan van 
Workum en Ton Rijerkerk 

22) Mindfulness
Leef NU, een waarachtige ontmoeting met jezelf. Wil 
jij meer energie krijgen, tijd voor jezelf nemen en 
meer genieten? Ontdek hoe je stress kunt loslaten en 
je kunt ontspannen. Graag sloffen meenemen.
Woensdag 14 februari, 19.30 tot 21.00 uur. Lo-
catie: Javastraat 32c. Leiding: Mariyanne Voets 

23) Voorjaarslunch**
Wilt u zich laten verwennen tijdens een lekkere voor-
jaarslunch? Warme broodjes, verse jus d’orange, lekker 
beleg, eitje en nog veel meer. Laat u zich verrassen!
Maandag 19 februari, 12.30 tot 14.00 uur. Loca-
tie: Middin Waldeckstaete, Strausslaan 590. Lei-
ding: Lisette Paredes 

24) Spirit of Nature tocht**
Een natuurtocht dit keer met een verdiepend thema 
“loslaten”. We lopen langs het strand en door de dui-
nen en staan ook regelmatig stil. Marianne Stahlie 
(natuurcoach) zal afwisselend ruimte bieden voor een 
opdracht rondom het thema en ruimte bieden voor het 
delen van ervaring(en). Ook een spirituele meditatie 
en het gebruik van de zintuigen zit in het programma. 
Deze tocht biedt op een inspirerende manier ruimte 
voor het vergroten van licht, lucht en/of (zelf)vertrou-
wen. En bedenk: Wat wil jij los laten? Dat kan bijv. een 
overtuiging, een patroon, werk, een persoon, spullen, 
controle of angst/verdriet/of boosheid zijn. Er wordt 
gezorgd voor wat te drinken en een gezonde snack 
voor onderweg  
Dinsdag 20 februari, 10.00 tot 12.15 uur. Loca-
tie: verzamelen voor Restaurant de Haagsche 
Beek, Machiel Vrijenhoeklaan 175. Leiding: Ma-
rianne Stahlie 

25) Samen pizza eten
Wij eten samen pizza’s met een gezellig gesprek en 
een sapje en na afloop een toetje en koffie. Waarin we 
met elkaar een fijne en gezellige avond hebben.
Woensdag 21 februari (ook 21 maart) 18.00 tot 
20.30 uur. Locatie: De Goede Herderkapel, Mei-
doornstraat 9. Leiding: Siem van Pelt 

26) Avondje uit in onze Bioscoop 
Thalia**
Vanavond kan er gekozen worden welke film we wil-
len kijken uit het ruime assortiment in onze bioscoop.. 
Natuurlijk kan de verse popcorn niet ontbreken.
Vrijdag 23 februari, 19.00 tot 21.00 uur. Locatie: 
WZH de Strijp, Polanenhof 525. Leiding: Andrea 
Vingerling en Angelique Luiten 

27) Verhalenmiddag: wat ik gewild
heb, wat ik gedaan heb (2 van 3)
Op 3 maandagmiddagen wordt een levensverhaal ge-
deeld. Wat is goed gegaan, waar ben ik trots op, wat 
zou ik nu anders doen? Het zijn kwetsbare verhalen 
die over onszelf gaan. Wij vragen aan de deelnemers 
om op papier of in gedachten als voorbereiding een 
brief aan hun jongere ik te schrijven. En misschien 
komen we een week later weer bij elkaar.
Maandag 26 februari (en 12 maart) 14.00 tot 
16.30 uur. Locatie: Lukaskerk, Om en Bij 2. 
Leiding: Christine en Margriet 

28) Filmmatinee**
Onder het genot van een hapje en een drankje zullen 
wij een mooie muziek dvd van André Rieu kijken. U 
bent van harte welkom!  
Woensdag 28 februari, 14.30 tot 16.30 uur. Lo-
catie: Tabitha, Mozartlaan 280. Leiding: Iverna 
van Houwelingen 
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