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41) Samen lunchen**
Gezellig met de bezoekers lunchen bij Middin, een or-
ganisatie voor mensen met een beperking.
Vrijdag 8 maart, 12.00 tot 13.30 uur. Locatie: 
Trefpunt Nagelhof/ Hildebrandstraat 62. Leiding: 
Elvira Josepha-Meijer

42) Paaskrans maken**
We maken een deurhanger voor Pasen in de vorm van 
een krans met behulp van boterhamzakjes. 
Vrijdag 8 maart, 14.00 tot 16.30 uur. Locatie: Sha-
lomkerk, Vrederustlaan 96. Leiding: Suze Mulder

43) Natuurbeleving 
in landgoed Ockenburgh**
We gaan de natuur beleven met alle zintuigen, waar-
door u in het nu komt. Er is een stiltemoment en ruimte 
om ervaringen te delen met elkaar. Voor mensen die 
goed ter been zijn. De afstand is niet groot en we staan 
veelvuldig stil. Handig om je warm te kleden.
Maandag 11 maart, start om 10.30 uur tot onge-
veer 12.15 uur. Locatie: vertrek vanaf kasserie 
Ock, Monsterseweg 4. Leiding: Marianne Stahlie
 
44) Seniorenkoor La Musica
Je kunt twee keer vrijblijvend meezingen met het koor; 
daarna vragen we je of je lid wilt worden. Koorervaring 
is niet nodig, interesse in koorzingen wel.
Maandag 11 maart, 14.00 tot 16.00 uur. Loca-
tie: Wijkcentrum Bezuidenhout, Johannes Camp-
huijsstraat 25. Leiding: Marjon van Es

45) Koempoelan** 
De Koempoelan is een gezellige Indische middag met 
een Indisch hapje en drankje. Bekende Indische liedjes 
passeren de revue en ook halen we oude verhalen op.
Dinsdag 12 maart, 14.30 tot 16.00 uur. Locatie: 
Cardia Tabitha, Mozartlaan 280. Leiding: Myra 
Duijkers 

46) Proeven aan het Hebreeuws**
Met lezen en schrijven leerden we om wat we zeggen 
ook zwart op wit te zetten. We gaan dit herbeleven met 
de Hebreeuwse taal. Van horen en zeggen kennen we 
al: Amen, Jeruzalem, Halleluja. Een speels inkijkje in de 
Hebreeuwse taal. Evt. meenemen: Hebreeuwse woor-
den die je kent van horen zeggen. 
Woensdag 13 maart, 10.00 tot 12.00 uur. Loca-
tie: Bosbeskapel, Bosbesstraat 5. Leiding: Martin 
Koster

47) Pauzeconcerten* 
Pauzeconcerten met voornamelijk klassieke muziek 
i.s.m. met het Koninklijk Conservatorium. De toegang 
is vrij, maar een bijdrage in de kosten van verwarming 
en verlichting is erg welkom.
Donderdag 14 maart, 12.45 tot ± 13.15 uur (& 
28 mrt). Locatie: Christus Triumfatorkerk, Jul. v. 
Stolberglaan / hoek Laan van Nieuw Oost-Indië

48) Winterbingo met prijzen*
Met een kopje koffie of thee een gezellige middag bingo 
bij Middin, een organisatie voor mensen met een be-
perking.
Vrijdag 15 maart, 13.30 tot 15.00 uur. Locatie: 
Middin, DAO Drentheplansoen 95. Leiding: Elvira 
Josepha-Meijer

49) Film en Vlaai
Een filmavond met vlaai bij de koffie en een nabespre-
king. Les Choristes; een aangenaam drama over te-
genstelling tussen regel en passie. Een warm bad van 
menselijkheid en optimisme.(6 jaar). Betaald parkeren 
vanaf 18 uur.
Vrijdag 15 maart, 19.30 tot 22.30 uur. Locatie: 
Goede Herderkapel, Meidoornstraat 9. Leiding: 
Jannie Carlier

50) Haken en breien
Met behulp van Hoooked materiaal breien en haken wij 
kussens, poefs, tasjes etc.
Maandag 18 maart, 9.30 tot 11.00 uur. Locatie: 
WC Bezuidenhout-West, Jan van Riebeekplein 90. 
Leiding: Annelies Bouts 

51) Spellenmiddag
Elke maandag- en woensdagmiddag schaart een en-
thousiaste groep ouderen met een verstandelijke be-
perking  zich op DAO Ametisthorst rond de tafel om met 
een elkaar spellen van diverse aard te spelen. Vindt u 
het leuk om ook deel te nemen onder het genot van een 
kopje koffie, thee of wat fris? U bent van harte welkom 
om aan te schuiven!
Woensdag 20 maart, 13.30 tot 14.30 uur. Locatie: 
DAO Ametisthorst (Middin) p/a HWW Zorg Ame-
tisthorst 9 (groepsruimte 1e etage). Leiding: Jan-
neke Lubbers-Klein of Tjerk van der Veen 

52) Kwartetspelmiddag 
Gezellig met elkaar kwartetten, met thee en lekkers. 
Vrijdag 22 maart, 14.00 tot 16.00 uur. Locatie: 
Lukaskerk, Om en Bij 2. Leiding: Corrie Hoogen-
doorn

53) Paastakjes versieren** 
Wilt u uw woonkamer ook gezellig in paassfeer bren-
gen? Komt u dan bij ons een paastakje versieren? Wij 
zorgen voor alle benodigdheden, waaronder het vaasje 
en de versiering. Neem een tas mee om de Paastak in 
te vervoeren naar huis.
Maandag 25 maart, 13.00 tot 14.30 uur. Locatie: 
Middin Waldeckstate, Strausslaan 590. Leiding: 
Lisette Paredes 

54) Spellenmiddag
Op woensdagmiddag komt een groep ouderen 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 27 maart, 14.00 tot 15.00 uur. Loca-
tie: Restaurant WZC “Jonker Frans”, Newtonplein 
100. Leiding: Liane di Rita en Rita Rehorst 

55) Natuurbeleving Plus**
We gaan de natuur beleven met alle zintuigen, in de 
tuin van de Bosbeskapel en in de Kornoeljestraat. Cre-
atieve schrijfoefeningen en een meditatie/visualisatie 
zitten ook in het programma. Voor mensen die goed ter 
been zijn. De afstand is niet groot en we staan veelvul-
dig stil. Handig om je warm te kleden.
Donderdag 28 maart, 10.00 tot 12.00 uur. Locatie: 
Bosbeskapel, Bosbesstraat 5. Leiding: Adri West-
maas van Schrijvend Wijzer en Marianne Stahlie 

56) Pauzeconcerten* 
Pauzeconcerten met voornamelijk klassieke muziek 
i.s.m. met het Koninklijk Conservatorium. De toegang 
is vrij, maar een bijdrage in de kosten van verwarming 
en verlichting is erg welkom.
Donderdag 28 maart, 12.45 tot ± 13.15 uur. Loca-
tie: Christus Triumfatorkerk, Jul. v. Stolberglaan 
/ hoek Laan van Nieuw Oost-Indië

57) Op verhaal komen
In stilte schrijvend bezinnen aan de hand van Bijbel-
verhalen. Je geeft betekenis aan teksten die je hoort of 
leest. Eenvoudige schrijfoefeningen bieden een opening 
om in teksten door te dringen, waardoor je geraakt 
wordt door een personage of passage. Zelf een pen en 
een schrift meenemen.
Vrijdag 29 maart, 10.00 tot 12.30 uur. Locatie: 
Stek, Parkstraat 32. Leiding: Renske Visser
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1) Schilderen**
Vincent van Gogh, Rembrandt van Rijn en Mondri-
aan, wie kent ze niet? Komt u ook uw eigen schilderij 
maken? U ontvangt voorbeelden, stillevens en andere 
informatie die u nodig heeft. Wilt u zo nodig wel uw ei-
gen schort meenemen?  Maandag 21 januari, 13.00 
tot 15.00 uur. Locatie: Middin Waldeckstate, 
Strausslaan 590. Leiding: Lisette Paredes 

2) Rondleiding tentoonstelling** 
Johan van Oldenbarnevelt. Man, macht en moord
In 2019 is het 400 jaar geleden dat Johan van Olden-
barnevelt, een van de grootste staatsmannen uit de 
Nederlandse geschiedenis (1574-1619), op het Bin-
nenhof werd onthoofd. De tentoonstelling laat u zien 
met welke persoonlijke uitdagingen en dilemma’s deze 
historische staatsman te maken had. Dinsdag 22 ja-
nuari, 13.00 tot 14.00 uur. Locatie: Haags Histo-
risch Museum, Korte Vijverberg 7. Leiding: Gids 

3) Luisteren naar je Pen
Als je al jaren een dagboek bijhoudt en nieuwe inspi-
ratie zoekt … Als je graag een dagboek wilt bijhouden, 
maar het komt er maar niet van ... dan is deze kennis-
making met Creatief Dagboekschrijven iets voor jou. 
Je leert op een andere manier naar je belevingswereld 
kijken en krijgt oefeningen aangereikt die je aan het 
schrijven houden. Zelf pen en schrift meenemen.
Woensdag 23 januari, 10.00 tot 12.30 uur. Loca-
tie: Stek, Parkstraat 32. Leiding: Renske Visser

4) Fotografie anders
Fotocamera’s zijn  geschikt voor creatieve expressie. 
Maarten Mulder, hobby-fotograaf, laat deze avond 
voorbeelden zien van creatieve fotografie en vertelt 
over de achterliggende techniek.
Woensdag 23 januari, aanvang 20.00 tot 21.00 
uur. Locatie: Apostolisch Genootschap, Loe-
vesteinlaan 170. Leiding: Maarten Mulder

5) Pauzeconcerten* 
Pauzeconcerten met voornamelijk klassieke muziek 
i.s.m. met het Koninklijk Conservatorium. De toegang 
is vrij, maar een bijdrage in de kosten van verwarming 
en verlichting is erg welkom. Donderdag 24 janu-
ari, 12.45 tot ± 13.15 uur (14 & 28 feb., 14 & 
28 mrt). Locatie: Christus Triumfatorkerk, Jul. v. 
Stolberglaan / hoek Laan van Nieuw Oost-Indië

6) Innerlijk Pelgrimeren
Schrijven door je innerlijk landschap. Een tocht naar 
je eigen hart. Je krijgt kleine schrijfoefeningen om te 
proeven van het schrijvend pelgrimeren met je pen als 
reisgenoot. 
Vrijdag 25 januari, 10.00 tot 12.30 uur. Locatie: 
Stek, Parkstraat 32. Leiding: Renske Visser

7) Pizza’s en wijn**
In de tijd die de pizzakoerier nodig heeft om een pizza 
te bezorgen maak jij hem zelf voor je gezin en gasten! 
Verras ze en kom samen met anderen deze workshop 
volgen zodat ook jij de fijne kneepjes van het pizza-
bakken ontdekt. Als de pizza’s klaar zijn, eten we ze 
samen op met een glaasje wijn erbij.
Maandag 28 januari, 10.30 tot 14.00 uur. Locatie: 
Lukaskerk, Om en Bij 2. Leiding: Gonny Tafuni

8) Winterwandeling** 
Vandaag gaan we een wandeling maken naar en door 
het Overvoorde bos. Met als afsluiting een beker war-
me chocolademelk met slagroom. Maandag 28 janu-
ari, 10.45 tot 12.00 uur. Locatie: WZH de Strijp, 
Polanenhof 525.. Leiding: Sharon en Andrea

9) Windlicht materialen**
Met diverse materialen maken wij op glas een wind-
licht. Dit in onze gezellige activiteitenruimte van de 
dagbesteding voor ouderen van Middin.
Maandag 28 januari, 13.30 tot 15.00 uur. Loca-
tie: Soendastraat 17. Leiding: Anneke Roose en 
Edwin van den berg

10) Filmmatinee 
Onder het genot van een hapje en een drankje kijken 
wij een mooie film. U bent van harte welkom!
Woensdag 30 januari, (en 27 februari), 14.30 tot 
16.30 uur. Locatie: Cardia Tabitha, Mozartlaan 
280. Leiding: Iverna van Houwelingen

11) Workshop Vilten**
Door de zachte vezels van de wol in vorm te leggen 
en met behulp van warm water en zeep te wrijven en 
te rollen, ontstaat onder je handen een kleurrijk vilten 
lapje om te verwerken tot een gebruiksvoorwerp. Graag 
zelf een lunch en een kleine handdoek meenemen.
Donderdag 31 januari, 10.00 tot 15.00 uur. Lo-
catie: Het Couvéehuis, Frankenslag 139. Leiding: 
Willemijn Swarte

12) Spirituele Tafel**
In een open sfeer nadenken, voelen en praten over 
de diepere zaken van het leven, door middel van in-
spiratie, verbeeldingskracht en ontmoeting: www.in-
spiratie.vpweb.nl. Maandag 4 februari, 11.00 tot 
12.30 uur. Locatie: Achterom 71, In de Passage: 
het Achterommetje (naast de Nespressowinkel 
). Leiding: Frederik Ekkelboom

13) Bewegen en wandelen
Met een deskundige bewegingscoach. En met een 
kopje koffie of thee een middag actief zijn bij Middin, 
een organisatie voor mensen met een beperking.
Maandag 4 februari, 13.30 tot 14.45 uur. Loca-
tie: Trefpunt Nagelhof, Hildebrandstraat 62. Lei-
ding: Elvira Josepha-Meijer

14) Maak een biedermeier**
Vul een speciale houder met verse bloemen.
Dinsdag 5 februari, 13.00 tot 15.00 uur. Locatie: 
Wijkcentrum Escampade, Escamplaan 61-F. Lei-
ding: Tilly Riem

15) Hippe vegetarische maaltijd**
Met aandacht voor een ieders verhaal. Gewoon bij 
Henk thuis een gezellig diner en een goed gesprek. 
Met dieetwensen wordt rekening gehouden.....flesje 
wijn/sap meenemen of niets. 
Dinsdagavond 5 februari, 17.30 inloop, 18.00 tot 
21.00 uur maaltijd. Locatie: Richard Wagnerlaan 
22. Leiding: Henk Baars

16) Zangochtend 
Hebt u altijd graag gezongen en vind u het leuk om in 
een groep met elkaar te zingen, dan kunt u meedoen 
met de zangochtend in Tabitha. We zingen Nederland-
se liedjes van vroeger en nu onder begeleiding van 
een pianist. Woensdag 6 februari (en 6 maart), 
10.30 tot 11.30 uur. Locatie: Cardia Tabitha, Mo-
zartlaan 280. Leiding: Laura v.d. Kamp

17) Rondleiding Typisch Haags**
Ontdek met een gids de vele gezichten van Den Haag, 
vroeger en nu. De stad kent een lange geschiedenis 
als politiek en bestuurlijk centrum. Haagse chic en de 
gewone Hagenaars leefden naast en met elkaar. Nu 
nog steeds regeringscentrum, Hofstad, internationale 
stad van vrede en recht, maar ook de stad van ADO en 
de Haagse ooievaar. Donderdag 7 februari, 13.00 
tot 14.00 uur. Locatie: Haags Historisch Muse-
um, Korte Vijverberg 7. Leiding: Gids

18) Kwartetspelmiddag 
Gezellig met elkaar kwartetten, met thee en lekkers 
Vrijdag 8 februari, 14.00 tot 16.00 uur. Locatie: 
Lukaskerk, Om en Bij 2. Leiding: Corrie Hoogen-
doorn

19) Avondje uit in Bioscoop Thalia**
We kiezen samen een film uit het ruime assortiment 
in onze Bioscoop. Natuurlijk zal de verse popcorn niet 
ontbreken. Vrijdag 8 februari, 19.00 tot 21.00 
uur. Locatie: WZH de Strijp, Planenhof 525. Lei-
ding: Andrea Vingerling en Angelique Luiten

20) Klimopochtend**
We gaan op een verbindende manier aan de slag met 
het thema dankbaarheid. Een meditatie, verhaal, ver-
diepend gesprek, creatieve opdrachten en het delen 
van ervaringen zijn onderdeel van het programma.
Maandag 11 februari, 10.00 tot 11.30 uur. Loca-
tie: Stek, Parkstraat 32. Leiding: Marianne Stahlie
 
21) Kennismaken met Seniorenkoor 
La Musica
Je kunt twee keer vrijblijvend meezingen met het 
koor; daarna vragen we je of je lid wilt worden. Koor-
ervaring is niet nodig, interesse in koorzingen wel.
Maandag 11 februari (& 4 en 11 maart), 14.00 
tot 16.00 uur. Locatie: Wijkcentrum Bezuiden-
hout, Johannes Camphuijsstraat 25. Leiding: 
Marjon van Es

22) Kaarsen versieren**
Versieren met servetten. Met een kopje koffie of thee 
knutselen bij Middin, een organisatie voor mensen 
met een beperking. Voor materialen wordt gezorgd. 
Dinsdag 12 februari, 13.30 tot 15.00 uur. Loca-
tie: Middin, DAO Drentheplansoen 95. Leiding: 
Elvira Josepha-Meijer

23) Koempoelan** 
De Koempoelan is een gezellige Indische middag met 
een Indisch hapje en drankje. Bekende Indische liedjes 
passeren de revue en ook halen we oude verhalen op.
Dinsdag 12 februari (& 12 maart), 14.30 tot 
16.00 uur. Locatie: Cardia Tabitha, Mozartlaan 
280. Leiding: Myra Duijkers 

24) Spellenmiddag
Elke maandag- en woensdagmiddag schaart een en-
thousiaste groep ouderen met een verstandelijke be-
perking zich op DAO Ametisthorst rond de tafel om 
met een elkaar spellen van diverse aard te spelen. 
Vindt u het leuk om ook deel te nemen, onder het ge-
not van een kopje koffie, thee of wat fris? U bent van 
harte welkom om aan te schuiven!
Woensdag 13 februari, 13.30 tot 14.30 uur. Lo-
catie: DAO Ametisthorst (Middin) p/a HWW Zorg 
Ametisthorst 9 (groepsruimte 1e etage). Leiding: 
Janneke Lubbers-Klein of Tjerk van der Veen 

25) Pauzeconcerten* 
Zie beschrijving bij 24 januari. Donderdag 14 fe-
bruari, 12.45 tot ± 13.15 uur (& 28 feb., 14 & 
28 mrt). Locatie: Christus Triumfatorkerk, Jul. v. 
Stolberglaan / hoek Laan van Nieuw Oost-Indië

26) Film en Vlaai
Een filmavond met vlaai bij de koffie en een nabe-
spreking. The Railway man; een ontroerende film over 
oorlog, menselijkheid en vergeving (16 jaar). Betaald 
parkeren vanaf 18 uur. Vrijdag 15 februari, 19.30 
tot 22.30 uur. Locatie: Goede Herderkapel,  Mei-
doornstraat 9. Leiding: Jannie Carlier

27) Spellenmiddag
Zie beschrijving bij 13 februari.
Maandag 18 februari, 13.30 tot 14.30 uur. Loca-
tie: DAO Ametisthorst (Middin) p/a HWW Zorg 
Ametisthorst 9 (groep 1e etage). Leiding: Jan-
neke Lubbers-Klein of Tjerk van der Veen

28) Voorjaarslunch** 
Wilt u samen met ons genieten van lekkere broodjes, 
beleg, eitjes, zoetigheid en nog veel meer? Kom dan 
gezellig naar Waldeckstate. Maandag 18 februari, 
12.30 tot 14.00 uur. Locatie Middin Waldeck-
state, Strausslaan 590. Leiding: Lisette Paredes 

29) Workshop LIKEUR 43 maken**
Hoe komt LIKEUR 43 aan z’n naam? En wil je het aan 
de hand van het recept met natuurlijke ingrediënten 
leren maken? Je eigen elixir proeven als afsluiting. 
Maandag 18 februari, 13.30 tot 16.30 uur. Loca-
tie: Stek, Parkstraat 32. Leiding: Gonny Tafuni 

30) Spellenmiddag
Op woensdagmiddag komt een groep ouderen met 
een verstandelijke beperking bijeen om met enige an-
dere 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 20 februari (& 27 maart), 14.00 tot 
15.00 uur. Locatie: Restaurant WZC “Jonker 
Frans”, Newtonplein 100. Leiding: Liane di Rita 
en Rita Rehorst 

31) Puzzelstukjes*
Schrijfworkshop waarin we 6 puzzelstukjes gaan invul-
len met herinneringen. Ieder stukje vullen we in aan 
de hand van een schrijfoefening die tot creatieve en 
verrassende teksten en gedichtjes leidt. Donderdag 
21 februari, 10.00 tot 12.00 uur. Locatie: Stek, 
Parkstraat 32. Leiding: Adri Westmaas

32) Haken en breien
Met behulp van Hoooked materiaal breien en haken 
wij kussens, poefs, tasjes etc.
Maandag 25 februari (& 18 maart), 9.30 tot 
11.00 uur. Locatie: WC Bezuidenhout-West, Jan 
van Riebeekplein 90. Leiding: Annelies Bouts 

33) Klimopochtend**
We gaan op een verbindende manier aan de slag met 
het thema engelen. Een meditatie, een verhaal, een 
verdiepend gesprek, creatieve opdrachten en het de-
len van ervaringen zijn onderdeel van het programma.
Maandag 25 februari, 10.00 tot 11.30 uur. Loca-
tie: Stek, Parkstraat 32. Leiding: Marianne Stahlie
 
34) Filmmatinee 
Zie beschrijving bij 30 januari. Woensdag 27 febru-
ari, 14.30 tot 16.30 uur. Locatie: Cardia Tabitha, 
Mozartlaan 280. Leiding: Iverna van Houwelin-
gen

35) Pauzeconcerten* 
Zie beschrijving bij 24 januari.
Donderdag 28 februari, 12.45 tot ± 13.15 uur 
(& 14 & 28 mrt). Locatie: Chr. Triumfatorkerk, 
Jul. v. Stolberglaan / hoek Laan van Nieuw Oost-
Indië

36) Avondje uit in Bioscoop Thalia**
Zie beschrijving bij 8 februari.
Vrijdag 1 maart, 19.00 tot 21.00 uur. Locatie: 
WZH de Strijp. Polanenhof 525. Leiding: Andrea 
Vingerling en Angelique Luiten

37) Seniorenkoor La Musica
Zie beschrijving bij 11 februari.
Maandag 4 maart (en 11 maart), 14.00 tot 16.00 
uur. Locatie: Wijkcentrum Bezuidenhout, Johan-
nes Camphuijsstraat 25. Leiding: Marjon van Es

38) Koffieochtend met muziek*
Tijdens deze koffiemorgen is Carla Bos te gast met 
een Concertvertelling. Carla is harpiste en zal onder-
steund door sprankelende muziek “Sagen van de Rijn” 
voordragen. Vrijwillige bijdrage. 
Woensdagochtend 6 maart, 10.00 tot 12.00 uur. 
Locatie: Maranathakerk, 2e Sweelinckstraat 
156. Leiding: Mary Beuk

39) Zangochtend 
Zie beschrijving bij 6 februari. Woensdag 6 maart, 
10.30 tot 11.30 uur. Locatie: Cardia Tabitha, Mo-
zartlaan 280. Leiding: Laura v.d. Kamp

40) De Mattheüs van Bach 
Heel Nederland heeft van de Mattheüs Passion ge-
hoord. Nog niet beluisterd? Tijdens deze bijeenkomst 
maakt u kennis met dit meesterwerk. Wie al aardig op 
de hoogte is, ontdekt vast verrassende nieuwe details 
in deze prachtige compositie. Woensdag 6 maart, 
14.00 tot 16.00 uur. Locatie: Bosbeskapel, Bos-
besstraat 5. Leiding: Kjell Wagner 

21 januari t/m 8 februari 11 februari t/m 8 maart


