
51. In naam van Oranje!
Ken je Het Liedje van Koppelstok? De Waldhoorn, of Klein 
Vogelijn? Vrolijke liedjes van vóór de oorlog. We zingen 
gezellig bij de piano, met (grote letter) tekstboekjes er-
bij. Voor jong, oud en alles ertussenin!  
Donderdag 16 augustus, 14.00 tot 15.30 uur. Lo-
catie: WZH De Strijp, Polanenhof 525. Leiding: An-
gelique Luiten en Caroline Wassenaar (piano)

52. Spelletjesmiddag**
Vanmiddag kun je komen sjoelen, ganzenborden, mens-
erger-je-nieten, enz. Je  mag ook een eigen gezelschaps-
spel meenemen. 
Vrijdag 17 augustus, 14.00 tot 15.30 uur. Locatie: 
WZH de Strijp/Kooktheater, Polanenhof 525. Lei-
ding: Sharon Robbe en Natascha Janknegt

53. Optreden Paul Clifton**
Entertainer Paul Clifton is al 25 jaar een begrip in 55+-
land en maakt van ieder optreden een feest. Door zijn 
jarenlange ervaring weet hij exact wat het publiek wil 
horen, liedjes van toen en nu, die iedereen mee kan zin-
gen. 
Zaterdag 18 augustus, 14.30 tot 16.00 uur. Lo-
catie: Tabitha, Mozartlaan 280. Leiding: Nanette 
Houtman

y39. Koersbal
Koersbal is een spel dat lijkt op Jeu de Boules. In twee 
groepen wordt er een spel tegen elkaar gespeeld. 
Donderdag 9 augustus, 10.30 tot 11.30 uur. Lo-
catie: Tabitha, Mozartlaan 280. Leiding: Jenny vd 
Boom

40. 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 9 augustus, 13.00 tot 15.30 uur. Loca-
tie: Inloophuis Haaglanden, Mexicosingel 52. Lei-
ding: Adrie van den Hoek en een vrijwilliger van 
het inloopatelier  

41. Stamboomonderzoek 
voor beginners (Cursus 4 van 4)*
Wie waren je voorouders? Waar woonden zij? Wat was 
hun beroep? Hoe was de gezinssamenstelling? Op al 
deze vragen gaan we een antwoord vinden. Ook gaan 
we je wegwijs maken in diverse archieven en werken 
met het gratis computerprogramma Aldfaer. Graag pen 
en papier meenemen en zoveel mogelijk gegevens van 
je familie. LET OP: 4 bijeenkomsten= € 4,00  
Donderdag 9 augustus, 13.30 tot 15.30 uur. Loca-
tie: Stek, Parkstraat 32. Leiding: Marja Bosman en 
Jacques Bergenhenegouwen

42. Bingo**
Doe je vandaag ook mee met onze bingo? 
Vrijdag 10 augustus, 14.00 tot 15.30 uur. Locatie: 
WZH de Strijp / Kooktheater. Polanenhof 525. Lei-
ding: Sharon Robbe

43. Bewegen voor Ouderen 
bij Middin
Eerst de spieren aan het werk zetten, daarna koffie of 
thee met koekje en gelegenheid tot kennismaking. 
Maandag 13 augustus, (ook op 20 augustus) 13.30 
tot 14.15 uur.  Locatie:  Middin DAO Nagelhof, Hil-
debrandtstraat 62. Leiding: Erik den Uijl

44. Hathayoga en chakra’s, 
ontspanning en lunch**
Een mix van losmaakoefeningen en yogahoudingen, ge-
volgd door een geleide ontspanning. Alle chakra’s - ener-
giecentra van het lichaam - komen aan de beurt. Ieder 
doet mee binnen de eigen mogelijkheden. Na afloop een 
vegetarische lunch, bij mooi weer in de zonnige tuin. 
Dinsdag 14 augustus, 10.00 tot 12.30 uur. Locatie: 
Bosbeskapel, Bosbesstraat 5. Leiding: Ineke Rhe-
bergen
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45. Grasrupsen/grasbeertje 
maken*
Voor zaagsel-graszaad-oogjes-lintjes-lijm e.d. wordt 
gezorgd. Wel graag een dameskniekous (vleeskleurig) 
meebrengen. 
Dinsdag 14 augustus, 14.00 tot 16.00 uur. Locatie: 
Shalomkerk, Vrederustlaan 96. Leiding: Elsa Riem

46. Koempoelan**
De Koempoelan is een gezellige Indische middag met 
een Indisch hapje drankje. Bekende Indische liedjes pas-
seren de revue en ook halen we oude verhalen op. 
Dinsdag 14 augustus, 14.30 tot 16.00 uur. Locatie: 
Tabitha, Mozartlaan 280. Leiding: Myra Duijkers   

47. Filmmatinee
Onder het genot van een hapje en een drankje zullen wij 
een mooie film kijken. Je bent van harte welkom! 
Woensdag 15 augustus, 14.30 tot 16.30 uur. Loca-
tie: Tabitha, Mozartlaan 280. Leiding: Iverna van 
Houwelingen  

48. Sta/stoelyoga en ademhaling, 
ontspanning en lunch**
Bij deze yoga hoef je niet op de grond te liggen/zitten. 
Een mix van losmaakoefeningen en yogahoudingen, ge-
volgd door een geleide ontspanning. Aandacht voor de 
ademhaling zorgt voor soepeler bewegen en lekkerder 
ademhalen. Na afloop een vegetarische lunch, bij mooi 
weer in de zonnige tuin. 
Donderdag 16 augustus, 10.00 tot 12.30 uur. Lo-
catie: Bosbeskapel, Bosbesstraat 5. Leiding: Ineke 
Rhebergen

49. Bewegen op muziek 
Met vrolijke muziek gezamenlijk bewegen. 
Donderdag 16 augustus, 10.30 tot 11.30 uur. Lo-
catie: Tabitha, Mozartlaan 280. Leiding: Jenny vd 
Boom

50. Rondleiding Voor straf 
naar de Gevangenpoort**
Tijdens een intrigerende rondleiding door de eeuwen-
oude cellen, de gijzelzolder en de pijnkelder komen de 
historische verhalen tot leven. Onze gids vertelt je over 
de geschiedenis van de Gevangenpoort, de mensen die 
hier vastzaten en de straffen die gebruikelijk waren. (LET 
OP! Niet in combinatie met andere kortingskaarten) 
Donderdag 16 augustus, 11.00 tot 12.00 uur. Lo-
catie: Museum de Gevangenpoort, Buitenhof 33. 
Leiding: Gids

57. ‘Vrienden maken kun je leren’
In deze workshop ga je aan de slag met je eigen opvat-
tingen, wensen en grenzen met betrekking tot vriend-
schap. Je krijgt tips over wat belangrijk is bij vriendschap 
(communicatie, zelfvertrouwen) en je leert hoe je actief 
kunt worden bij het aangaan van vriendschap(pen).
Woensdag 22 augustus, 14.00 tot 16.00 uur. Loca-
tie: Stek, Parkstraat 32. Leiding: Stefan Sandifort

58. Kaars maken bij AC Waldeck** 
Kom gezellig een kaarsje maken met onze cliënten voor 
een fijne zomeravond in de tuin of op je balkon! Leer 
de stappen van kaarsen maken in onze Kaarsenmakerij, 
onder het genot van een kopje koffie of thee. Zorg voor 
kleren die vies mogen worden, i.v.m. kaarsvet. 
Donderdag 23 augustus, 10.00 tot 11.00 uur. Loca-
tie: AC Waldeck, Billie Holidaystraat 100. Leiding: 
Stephanie Meijners

59. Kleurrijk vilten**
Kennis maken en spelen met wol, met als resultaat een 
vilten stofje, dat je kunt verwerken tot een klein ge-
bruiksvoorwerp naar keuze. Neem een lunchpakket, een 
kleine handdoek en een plastic tasje mee. 
Donderdag 23 augustus, 10.00 tot 15.00 uur (incl. 
pauze) Locatie: het Couvéehuis, Frankenslag 139. 
Leiding: Willemijn Swarte

60. Optreden van Arthuro** 
Vanmiddag treedt Arthuro bij ons tijdens de weekafslui-
ting. Als je wilt, mag je een dansje wagen op de muziek. 
Vrijdag 24 augustus, 14.00 tot 15.30 uur. Locatie: 
WZH de Strijp/ Kooktheater, Polanenhof 525. Lei-
ding: Natascha Janknegt en Sharon Robbe 

61. Inspiratietafel**
Ontmoeting, verbeeldingskracht en inspiratie vanuit di-
verse stromingen. Consumpties zijn voor eigen rekening 
Vrijdag 24 augustus, 14.00 tot 15.30 uur. Locatie: 
Namasté Café/ Coffee for the soul, Prins Hendrik-
plein 18. Leiding: Frederik Ekkelboom
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13-18 augustus

54. Bewegen voor Ouderen 
bij Middin
Eerst de spieren aan het werk zetten, daarna koffie of 
thee met koekje en gelegenheid tot kennismaking.
Maandag 20 augustus, 13.30 tot 14.15 uur. Loca-
tie: Middin DAO Nagelhof, Hildebrandtstraat 62. 
Leiding: Erik den Uijl

55. Kantklossen met lunch** 
Wil je de beginselen van het kantklossen leren? Of kun 
je al kantklossen en vind je het leuk en gezellig om sa-
men te klossen? Beginners en gevorderden, iedereen 
welkom! Incl. een lunch. 
Dinsdag 21 augustus, 10.00 tot 16.00 uur. Locatie: 
Stek, Parkstraat 32. Leiding: Jenneke van Veelen

56. Proeven aan de letters 
van het Hebreeuws**
Ooit lezen en schrijven geleerd: wat je zegt ook zwart op 
wit? We gaan dit herbeleven met de Hebreeuwse taal. 
Want van horen en zeggen kennen we al: Amen, Jeruza-
lem, Halleluja. Een speels inkijkje in de Hebreeuwse taal. 

Evt. meenemen: Hebreeuwse woorden die je kent van 
horen zeggen. 
Woensdag 22 augustus, 10.00 tot 12.00 uur. Loca-
tie: Bosbeskapel, Bosbesstraat 5. Leiding: Martin 
Koster



7. Op verhaal komen
In stilte schrijvend je bezinnen aan de hand van Bijbel-
verhalen. Je geeft betekenis aan teksten die je hoort 
of leest. Eenvoudige schrijfoefeningen bieden een ope-
ning om in teksten door te dringen, waardoor je geraakt 
wordt door een personage of passage. Graag zelf een 
pen of potlood en een schrift meenemen. 
Woensdag 18 juli, 10.00 tot 12.30 uur. Locatie: 
Stek, Parkstraat 32. Leiding: Renske Visser

8. Schilderen** 
Je mag een schilderij maken naar eigen ingeving. 
Woensdag 18 juli, 10.30 tot 12.30 uur. Locatie: 
WZH De Strijp/ Regenboog, Polanenhof 525. Lei-
ding: Natascha Janknegt en Melanie Bosman 

9. Filmmatinee
Onder het genot van een hapje en een drankje zullen wij 
een mooie film kijken. Je bent van harte welkom! 
Woensdag 18 juli (ook op 1 en 15 augustus), 14.30 
tot 16.30 uur. Locatie: Tabitha, Mozartlaan 280.
Leiding: Iverna van Houwelingen

10. Bewegen op muziek 
Met vrolijke muziek gezamenlijk bewegen.
Donderdag 19 juli (ook op 2 en 16 augustus), 
10.30 tot 11.30 uur. Locatie: Tabitha, Mozartlaan 
280. Leiding: Jenny vd Boom

11. Rondleiding over de zomerse 
tentoonstelling Groeten uit 
Scheveningen**  
Wist je dat vrouwen vroeger een strandpyjama droegen, 
er ooit struisvogels op de boulevard liepen en badgasten 
zich in zee lieten rijden in een koets? Ga mee op reis 
door de 200-jarige geschiedenis van deze populaire bad-
plaats! (LET OP! Niet in combinatie met andere kortings-
kaarten) Donderdag 19 juli, 11.00 tot 12.00 uur. Lo-
catie: Haags Historisch Museum, Korte Vijverberg 
7. Leiding: Gids

12. Stamboomonderzoek 
voor beginners (Cursus 1 van 4)*
Wie waren je voorouders? Waar woonden zij? Wat was 
hun beroep? Hoe was de gezinssamenstelling? Op al 
deze vragen gaan we een antwoord vinden. Ook gaan 
we je wegwijs maken in diverse archieven en werken 
met het gratis computerprogramma Aldfaer. Graag pen 
en papier meenemen en zoveel mogelijk gegevens van 
je familie. LET OP: 4 bijeenkomsten= € 4,00  
Donderdag 19 juli, 13.30 tot 15.30 uur (ook op 26 
juli, 2 en 9 augustus). Locatie: Stek, Parkstraat 
32. Leiding: Marja Bosman en Jacques Bergenhe-
negouwen

13. Muziekochtend**
Vanochtend kun je komen kijken naar een filmconcert 
van Andre Rieu. In ons eigen bioscoopzaal Thalia. 
Vrijdag 20 juli, 11.00 tot 12.30 uur. Locatie: WZH 
de Strijp, Bioscoopzaal Thalia, Polanenhof 525. 
Leiding: Natasha Janknegt en Sharon Robbe

1. Luisteren naar je pen
Houd je al jaren een dagboek bij? Zoek je nieuwe inspi-
ratie? Zou je graag een dagboek bijhouden, maar komt 
het er niet van? Kom dan kennismaken met de cursus 
Creatief Dagboek Schrijven waarin je op een andere ma-
nier naar de eigen belevingswereld leert kijken. Graag 
zelf een pen of potlood en een schrift meenemen. 
Maandag 16 juli, 10.00 tot 12.30 uur. Locatie: Stek, 
Parkstraat 32. Leiding: Renske Visser

2. Wat at Jezus in zijn tijd?**
Hoewel eten en drinken in de Bijbel vaak worden ge-
noemd staan er geen kant-en-klare recepten in .
Wij gaan samen een Bijbelse lunch klaar maken en eten, 
met ingrediënten die al rond het begin van de jaartelling 
gebruikt werden. Graag schort, goed humeur en gezon-
de eetlust meenemen. 
Maandag 16 juli, 10.00 tot 14.00 uur. Locatie: Luk-
askerk, Om en bij 2. Leiding: Gonny Tafuni 

3. Schilderen** 
Vincent van Gogh, Rembrandt van Rijn en Mondriaan, 
wie kent ze niet? Kom je ook je eigen schilderij maken? 
Wat je schildert is naar eigen keuze. Uiteraard zijn er 
voorbeelden, stillevens en andere informatie die je nodig 
hebt. Wil je zo nodig je eigen schort meenemen? 
Maandag 16 juli, 13.00 tot 15.00 uur. Locatie: Mid-
din Waldeckstate, Strausslaan 590. Leiding: Liset-
te Paredes

4. Centrum voor Universeel 
Soefisme
Tussen het Vredespaleis en de Franse ambassade staat 
het monumentale pand van het Centrum voor Universeel 
Soefisme. Je kunt meedoen met een rondleiding door 
het pand, kennisnemen van de geschiedenis en kennis 
maken met het Universeel Soefisme. 
Dinsdag 17 juli, 10.30 tot 12.00 uur. Locatie: CUS, 
Anna Paulownastraat 78. Leiding: A.H. Rijerkerk

5. Gelukspicknick
Tijdens deze picknick leer je buurtgenoten kennen met 
wie je samen iets leuks kunt ondernemen (gezellig kof-
fiedrinken, naar het strand of een museum) in de zo-
mer. Ook ontmoet je buurtgenoten die elkaar helpen 
in praktische zin (denk aan een klus in huis of tuin of 
een boodschap bij ziekte) . Vraagelkaar en Burenhulp 
brengen jullie graag met elkaar  in contact tijdens deze 
sprankelende picknick. 
Dinsdag 17 juli, 12.00 tot 14.00. Locatie: www.de-
vlindertuinsegbroek.nl - Noorderbeekstraat 200A, 
achter het groene hek (met de gele bloem) Lei-
ding: Janet Turkstra en Sandra Menken. 

6. Bloemschikken** 
Vanmiddag gaan we een bloemstukje maken voor op ta-
fel.
Dinsdag 17 juli, 14.00 tot 15.30 uur. Locatie: WZH 
de Strijp/kooktheater, Polanenhof 525.
Leiding: Sharon Robbe en Andrea Vingerling

14. Schilderswijk Experience**
In de Lukaskerk willen we Samen eten, samen leven, 
samen vieren in Vrede met de mensen om ons heen. En 
laten kennismaken met de Schilderswijk. Wandelen door 
de wijk, boodschappen doen op de Haagse Markt. 
Maandag 23 juli, 10.30 tot 13.30 uur. Locatie: Luk-
askerk, Om en Bij 2. Leiding: ds. Trinette Verhoe-
ven en Margriet Quarles van Ufford 

15. ‘Meer geluk!’
Ben je benieuwd hoe je gelukkig(er) oud kunt worden? 
In een afwisselende workshop laten we je ervaren hoe je 
meer glans aan je leven kunt geven. Hoe blijf je licha-
melijk en geestelijk fit? Wat kun je doen om interessante 
contacten te krijgen? Wat kun je goed en hoe help je een 
ander daarmee?
Maandag 23 juli, 14.00 tot 16.00 uur. Locatie: Stek, 
Parkstraat 32. Leiding: Stefan Sandifort

16. Innerlijk Pelgrimeren
Schrijven door je innerlijk landschap. Een tocht door 
je eigen hart. Je krijgt kleine schrijfoefeningen om te 
proeven van het schrijvend pelgrimeren met je pen 
als reisgenoot. Graag zelf een pen of potlood en een 
schrift meenemen. 
Dinsdag 24 juli, 10.00 tot 12.30 uur. Locatie: Stek, 
Parkstraat 32. Leiding: Renske Visser

17. Basale stemvorming 
en lekker zingen*
Veel mensen denken van zichzelf dat ze niet kunnen zin-
gen. Laat mij je het tegendeel bewijzen. Vrijwillige bij-
drage voor koffie/thee. 
Dinsdag 24 juli, 14.00 tot 15.45 uur. Locatie: Luk-
askerk, Om en Bij 2. Leiding: Eric Kruit

18. Filmmiddag in onze Bioscoop 
Thalia** 
Vanmiddag kun je in onze bioscoop kijken naar de film 
Mama Mia.
Woensdag 25 juli, 14.00  tot ca. 16.00 uur. Locatie: 
WZH De Strijp/ Thalia, Polanenhof 525. Leiding: 
Natascha Janknegt en Melanie Bosman

19. Koersbal
Koersbal is een spel dat lijkt op Jeu de Boules. In twee 
groepen wordt er een spel tegen elkaar gespeeld. 
Donderdag 26 juli (ook op 9 augustus), 10.30 tot 
11.30 uur. Locatie: Tabitha, Mozartlaan 280. Lei-
ding: Jenny vd Boom

20. Stamboomonderzoek 
voor beginners (Cursus 2 van 4)*
Zie beschrijving bij 19 juli. LET OP: 4 bijeenkomsten= 
€ 4,00.
Donderdag 26 juli, 13.30 tot 15.30 uur (ook op 2 en 
9 augustus). Locatie: Stek, Parkstraat 32. Leiding: 
Marja Bosman en Jacques Bergenhenegouwen

21. (Schijn)vliegveld Ockenburg 
in de Tweede Wereldoorlog
Onderwijl kijken we ook naar vogels. Een wandeling rond 

de sportvelden van Ockenburg met het verhaal wat zich 
daar afspeelde in de vroege ochtend van 10 mei 1940. 
Het strijdgewoel, de jonge reservisten die van zich af-
beten en de evolutie van het terrein naar een schijn-
vliegveld van de Duitsers. We kijken ook naar vogels en 
proberen ze te herkennen. Mocht je in het bezit zijn van 
een veldkijker, neem deze mee.
Vrijdag 27 juli, 09.30 verzamelen en koffie drinken 
op de startlocatie: Richard Wagnerlaan 22, 
10.00 start wandeling. Leiding: Henk Baars

22. Optreden van het Indisch zang-
koor Suara Kita**
Suara Kita zingt naast vele bekende Indonesische tradi-
tionals en lekkere (line)-dansbare poco-poco nummers, 
ook enkele Nederlandse en Engelse liedjes van vroe-
ger; mogelijkheid om mee te zingen. Zaterdag 28 juli, 
14.00 tot 16.00 uur. Locatie: De Goede Herder Ka-
pel, Meidoornstraat 9. Onder genot van een hapje 
en een drankje. Leiding: Jannie Carlier

16-20 juli
34. Paaskaars versieren**
In de kerk steken we het licht van Christus aan. In de 
Lutherse Kerk/Lukaskerk wordt elk jaar een Paaskaars 
versierd en krijgen dopelingen een zelf versierde doop-
kaars. In deze workshop versieren we een kaars voor bij 
jou thuis. Om aan te steken in blije en droeve momen-
ten. Denk thuis vast na over hoe je je kaars zou willen 
versieren.
Maandag 6 augustus, 13.30 tot 15.30 uur. Locatie: 
Gemeentecentrum Lutherse Kerk, Boekhorststraat 
8. Leiding: ds. Trinette Verhoeven en Margriet 
Quarles van Ufford

35. “Quilten is sharen”*
Houd je van stoffen, naald en draad en gezelligheid? 
Kom dan praten en kijken bij de dames van Quiltgroep 
Bezuidenhout-West. Ze geven geen les, maar je kunt 
hun vragen hoe je begint en verder gaat met het maken 
van een quilt.
Dinsdag 7 augustus, 10.00 tot 12.00 uur. Locatie: 
VóórWelzijn Bezuidenhout, Jan Rietbeekplein 90. 
Leiding: Jaap de Wit

36. Leven en werk van 
Hildegard van Bingen
Hans Wilbrink vertelt over de twaalfde-eeuwse mystica, 
theologe, componiste en kruidendokter Hildegard van 
Bingen. Hij bespreekt aan de hand van een PowerPoint-
presentatie een aantal prachtige miniaturen uit het eer-
ste boek van Hildegard en hij laat ook een lied horen uit 
haar grote repertoire.
Dinsdag 7 augustus, 14.00 tot 16.00 uur. Locatie: 
Stek, Parkstraat 32. Leiding: Hans Wilbrink

37. Een wandeling op eigen 
gelegenheid op locatie Dorrepaal
Woensdag 8 augustus, 13.00 tot 14.00 uur. Loca-
tie: Buitengoed Dorrepaal, Westvlietweg 115. 
Leiding: Debbie Jumelet en Conny Korving.

38. 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 ‘spel-
middag’. Doe je met ons mee? Met sjoelen, een quiz of 
bordspellen? Wij zorgen voor koffie of thee!
Woensdag 8 augustus, 14.00 tot 15.00 uur. Loca-
tie: Restaurant woonzorgcentrum ‘Jonker Frans’, 
Newtonplein 100. Leiding: begeleiding Dagactivi-
teiten Ouderen Middin

23. Zomerwandeling**
Vandaag gaan we een wandeling maken naar en door 
het Overvoorde bos. Met een lekker ijsje.
Maandag 30 juli, 10.45 tot 12.00 uur. Locatie: WZH 
de Strijp, Polanenhof 525. Leiding: Sharon Robbe 

24. Zomerlunch**
Wil je je lekker laten verwennen tijdens een lekkere zo-
merlunch? Verse aardbeien, vers gebakken broodjes, 
lekker beleg en nog veel meer. We hebben een binnen-
tuin met terras waar we, als de zon het toelaat, lekker 
van het mooie weer kunnen genieten. Zorg voor zon-
nebrandcrème, zonnebril, petje of andere bescherming 
tegen de zon.
Maandag 30 juli, 13.00 tot 15.00 uur. Locatie: Mid-
din Waldeckstate, Strausslaan 590. Leiding: Liset-
te Paredes 

25. Gedichten 
Tijd besteden aan een gedicht. We gaan met elkaar luis-
teren naar onze favoriete gedichten. Na een inleiding 
met een aantal gedichten ben je uitgenodigd om te vol-
gen met jouw gedicht! Of kom alleen  luisteren. Heb je 
(een) dichtbundel(s), neem deze gerust mee. 
Dinsdag 31 juli, 14.00 tot 16.00 uur. Locatie: Stek, 
Parkstraat 32. Leiding: Rita Hoenders 

26. Muzikale koffieochtend 
in de Maranathakerk*
Er is weer een koffieochtend met muziek. Deze keer met 
Guido van de Meent, een chansonnier die prachtig pi-
ano speelt en een Franse prijs heeft gekregen voor zijn 
mooie vertolking van Franse en Nederlandse chansons. 
Entree en koffie gratis. Een kleine bijdrage is welkom. 
Woensdag 1 augustus, 10.00 tot 12.00 uur. Loca-
tie: Maranathakerk, 2e Sweelinckstraat 156. Lei-
ding: Mary Beuk

23 juli-28 juli
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27. Kun je zingen, zing dan mee!
Zingen… wordt u er ook altijd zo vrolijk van? En doe je 
het zelf ook graag? Schroom niet, maar laat je stem ho-
ren en doe gezellig met ons mee! 
Woensdag 1 augustus, 10.30 tot 11.30 uur. Loca-
tie: Tabitha, Mozartlaan 280. Leiding: Iverna van 
Houwelingen

28. Rondleiding 
Museumgeheimen**
Hoe komt het grootste stadsgezicht van bijna 5 bij 2 
meter het museum in, gaan de tong en vinger van de 
gebroeders De Witt wel eens op reis en wat is het derde 
oog van de schutter? Al deze vragen en meer worden be-
antwoord tijdens de rondleiding Museumgeheimen. (LET 
OP! Niet in combinatie met andere kortingskaarten) 
Woensdag 1 augustus, 11.00 tot 12.00 uur. Loca-
tie: Haags Historisch Museum, Korte Vijverberg 7. 
Leiding: Gids 

29. Filmmatinee
Onder het genot van een hapje en een drankje zullen wij 
een mooie film kijken. Je bent van harte welkom! 
Woensdag 1 augustus (ook op 15 augustus), 14.30 
tot 16.30 uur. Locatie: Tabitha, Mozartlaan 280. 
Leiding: Iverna van Houwelingen

30. Kaars maken bij AC Waldeck** 
Kom gezellig een kaarsje maken met onze cliënten voor 
een fijne zomeravond in de tuin of op je balkon! Leer 
de stappen van kaarsen maken in onze Kaarsenmakerij, 
onder het genot van een kopje koffie of thee. Zorg voor 
kleren die vies mogen worden, i.v.m. kaarsvet. 
Donderdag 2 augustus (ook op 23 augustus), 
10.00 tot 11.00 uur. Locatie: AC Waldeck, Billie Ho-
lidaystraat 100. Leiding: Stephanie Meijners

31. Bewegen op muziek 
Met vrolijke muziek gezamenlijk bewegen. 
Donderdag 2 augustus (ook op 16 augustus), 
10.30 tot 11.30 uur. Locatie: Tabitha, Mozartlaan 
280. Leiding: Jenny vd Boom.

32. Stamboomonderzoek 
voor beginners (Cursus 3 van 4)*
Zie beschrijving bij 19 juli. LET OP: 4 bijeenkomsten= 
€ 4,00 Donderdag 2 augustus, 13.30 tot 15.30 
uur. (ook op 9 augustus). Locatie: Stek, Parkstraat 
32. Leiding: Marja Bosman en Jacques Bergenhe-
negouwen

33. 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 je op veel in-
teressante details. 
Vrijdag 3 augustus, 10.00 tot 12.30 uur. Locatie: 
Begin- en eindpunt: Lukaskerk, Om en Bij 2. Lei-
ding: Marian Hoek van Dijke of Willem van der Mei-
den

30 juli-3 aug

6-10 augustus


