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38) Workshop lachen**
Voor ouderen geeft Antonia van Wijk lachworkshops 
waarbij de ouderen op hun stoel kunnen meedoen.
Het is goed voor hun lichamelijke en geestelijke fitheid. 
Door lachen gaan we dieper in- en uitademen en door 
de oefeningen worden stijve ledematen soepeler. Je 
wordt een vrolijker en gezelliger medemens. 
Dinsdag 25 februari (en ook 3 maart), 14.00 tot 
15.00 uur. Locatie: Stek, Parkstraat 32. Leiding: 
Antonia van Wijk

39) Filmmatinee
Onder het genot van een hapje en een drankje zullen 
wij een mooie film kijken. U bent van harte welkom! 
Woensdag 26 februari (en ook 25 maart), 14.30 
tot uiterlijk 16.30 uur. Locatie: Tabitha, Mozart-
laan 280. Leiding: Iverna van Houwelingen

40) Wat at Jezus in zijn tijd** 
De Bijbel bevat geen recepten, maar desondanks gaan 
we met elkaar een 3-gangen menu bereiden en eten 
dat 2000 jaar geleden in het Heilige Land dagelijks op 
tafel zou kunnen staan. Graag schort, goed humeur en 
gezonde eetlust meenemen.
Donderdag 27 februari, 13.30 tot 17.00 uur Loca-
tie: Lukaskerk, Om en Bij 2. Leiding: Gonny Tafuni

41) In de voetsporen van Trijntje Fop
Zie beschrijving bij 31 januari.
Vrijdag 28 februari, 14.00 tot 16.30 uur incl. pau-
ze. Locatie: Buurthuis Schroeder Kerketuinen, 
Kerketuinenweg 21. Leiding: Martijn Breeman

42) Inspirerende Ontmoeting**
Gesprek, verbeeldingskracht, persoonlijke ervaring en 
muziek. Maandagochtend 2 maart, 11.00 tot 12.30 
uur. Locatie: Lunchroom ‘het Achterommetje’, 
Achterom 71 (de Passage naast Nespresso win-
kel).  Leiding: Frederik Ekkelboom

43) Workshop lachen**
Zie beschrijving bij 25 februari.
Dinsdag 3 maart, 14.00 tot 15.00 uur. Locatie: 
Stek, Parkstraat 32. Leiding: Antonia van Wijk

44) Koffieochtend met muziek*  
Woensdag 4 maart, 10.00 tot 11.45 uur. Locatie: 
Maranathakerk, 2e Sweelinckstraat 156. Leiding: 
Mary Beuk

45) Koersbal 
Koersbal is een spel dat lijkt op Jeu de Boules. In twee 
groepen wordt er een spel tegen elkaar gespeeld. 
Donderdag 5 maart (en ook 20 maart), 10.30 tot 
11.30 uur. Locatie: Tabitha, Mozartlaan 280. Lei-
ding: Jenny vd Boom 
 
46) Avondje uit in Bioscoop Thalia**
Vanavond wordt er gekeken naar The Greatest Show-
man. Vrijdag 6 maart, 18.45 tot 21.00 uur. Loca-
tie: WZH de Strijp, Polanenhof 525. Leiding: Nata-
scha Janknegt en Andrea Vingerling

47) Wandeling door het bos**
Vandaag gaan we een wandeling maken naar en door 
het Overvoorde bos. Met als afsluiting een beker war-
me chocolademelk met slagroom. Paraplu meenemen 
bij slecht weer. Dinsdag 10 maart, 10.30 tot 12.30 
uur. Locatie: WZH de Strijp, Polanenhof 525. Lei-
ding: Sharon Robbe en Natascha Vingerling

48) Koempoelan**
Zie beschrijving bij 11 februari.
Dinsdag 10 maart, 14.30 tot 16.00 uur. Locatie: 
Tabitha, Mozartlaan 280. Leiding: Myra Duijkers 

49) Kunt u zingen, zing dan mee!
Zie beschrijving bij 12 februari.
Woensdag 11 maart, 10.30 tot 11.30 uur. Loca-
tie: Tabitha, Mozartlaan 280. Leiding: Iverna van 
Houwelingen

50) Bloemstukje maken** 
Vandaag kunt u een bloemstukje komen maken.  
Woensdag 11 maart, 11.00 tot 12.00 uur. Locatie: 
WZH de Strijp, Polanenhof 525. Leiding: Sharon 
Robbe en Natascha Janknegt

51) Bewegen op muziek 
Met vrolijke muziek gezamenlijk bewegen.  
Donderdag 12 maart, 10.30 tot 11.30 uur. Loca-
tie: Tabitha, Mozartlaan 280. Leiding: Jenny vd 
Boom 

52) Film en Vlaai    
The Shack: over een bijzondere uitnodiging na een 
familietragedie. (12 jr.) In de pauze koffie met vlaai.  
Vrijdagavond 13 maart, 19.30 tot 22.30 uur. Lo-
catie: Goede Herderkapel, Meidoornstraat 9. Lei-
ding: Harry en Jannie Carlier

53) Macramé Veer**
Super makkelijk en fantastisch als decoratie. Met deze 
Do-it-yourself Macramé Veer maak jij in de kortste ke-
ren zelf zo’n fantastische veer. Je kunt er één maken en 
gebruiken als decoratie aan de muur of aan een tas. Als 
je er meer maakt, heb je snel een echte blikvanger in 
huis. Je kunt deze Macramé Veer maken in de kleuren 
die jij wilt, waardoor hij in ieder interieur zal passen. 
Woensdag 18 maart, 12.30 tot 17.00 uur. Locatie: 
Buurthuis Schroeder Kerketuinen, Kerketuinen-
weg 21. Leiding: Aisha Madarie

54) Koersbal 
Koersbal is een spel dat lijkt op Jeu de Boules. In twee 
groepen wordt er een spel tegen elkaar gespeeld. 
Donderdag 20 maart, 10.30 tot 11.30 uur. Loca-
tie: Tabitha, Mozartlaan 280. Leiding: Jenny vd 
Boom 

55) Liefde voor mijzelf
Hoe is het om liefdevol met je lichaam, met jezelf en 
met de ander om te gaan? Leer luisteren naar je lichaam 
en wat je emoties je vertellen. Sloffen meenemen. 
Donderdag 20 maart, 19.30 tot 21.00 uur. Loca-
tie: Javastraat 32c. Leiding: Mariyanne Voets

56) Luistercursus klassieke muziek
Luister met andere oren naar populaire klassieke mu-
ziek, waarbij de vraag onderzocht wordt hoe het toch 
komt dat klassieke muziek eeuwen na het schrijven er-
van nog steeds gespeeld en beluisterd wordt. 
Woensdag 25 maart, 14.00 tot 16.00 uur. Locatie: 
Bosbeskapel, Bosbesstraat 7. Leiding: Kjell Wag-
ner

57) Filmmatinee
Onder het genot van een hapje en een drankje zullen 
wij een mooie film kijken. U bent van harte welkom! 
Woensdag 25 maart, 14.30 tot uiterlijk 16.30 uur. 
Locatie: Tabitha, Mozartlaan 280. Leiding: Iverna 
van Houwelingen

58) Kaarsen versieren**
Met gekleurde wasplaatjes kun je blanco kaarsen 
prachtig versieren. Er zijn sjablonen aanwezig, maar 
deelnemers kunnen ook zelf met kleine mesjes hun ei-
gen versieringen snijden. Ieder neemt zijn/haar eigen 
versierde kaars mee naar huis, leuk voor de Paasdagen!  
Donderdag 26 maart, 14.00 tot 16.30 uur. Loca-
tie: Pastorie van de RK Antonius Abt kerk, Sche-
veningseweg 233. Leiding: Greet Kappers

59) Avondje uit in bioscoop Thalia**
Vanavond word er gekeken naar Willeke Alberti, een 
leven als een lied. 
Vrijdag 27 maart, 18.45 tot 21.00 uur. Locatie: 
WZH de Strijp, Polanenhof 525. Leiding: Natascha 
Janknegt en Andrea Vingerling
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1) Inspirerende ontmoeting** 
Gesprek, verbeeldingskracht, persoonlijke ervaring en 
muziek. 
Maandagochtend 20 januari (en ook 2 maart), 
11.00 tot 12.30 uur. Locatie: Lunchroom ‘het 
Achterommetje’, Achterom 71 (de Passage naast 
Nespresso winkel). Leiding: Frederik Ekkelboom

2) ‘Mystiek voor dummies’
Inhoud: We kennen bijna allemaal wel iets van een-
heidservaringen bij het zingen in een koor, wandelen 
in de natuur enzovoort. Een voorproefje van mystiek. 
Wim Davidse vertelt hier meer over vanuit zijn boek: 
Er is meer in ons/leren van de mystici.   
Dinsdag 21 januari, 14.15 tot 16.00 uur. Locatie: 
Stek, Parkstraat 32. Leiding: Wim Davidse

3) Verjaardagskalender maken**
Zelf uw verjaardagskalender maken. U krijgt een 
kalender die u zelf kunt versieren met verschillende 
knutselmaterialen. 
Woensdag 22 januari, 10.30 tot 12.30 uur. Lo-
catie: WZH de Strijp, Polanenhof 525. Leiding: 
Sharon Robbe en Angelique Luiten

4) Workshop gezonde nachtrust 
“Ik val zo slecht in slaap.” “Mijn lichaam vraagt om 
rust!” Wat als lekker slapen niet lukt? Slaappillen, al-
cohol en andere middelen lossen het probleem niet op.   
Donderdag 23 januari, 10.00 tot 12.00 uur. Lo-
catie: Stek, Parkstraat 32. Leiding: Renato van 
der Geld, preventiedeskundige Indigo Preventie

5) Mandala tekenen*
De mandala staat symbool voor oneindigheid en veel 
mensen zeggen dat ze rustig worden van het maken 
van een mandala. Tegenwoordig kun je ook kleur-
boeken kopen waarin al mandala’s staan, maar deze 
middag maken we zelf onze eigen mandala. Passers 
en kleurpotloden zijn aanwezig. Eigen kleurpotloden 
meebrengen als u dat wenst.  
Donderdag 23 januari, 14.00 tot 16.30 uur. Lo-
catie: Pastorie van de RK Antonius Abt kerk, 
Scheveningseweg 233. Leiding: Laura Ten Bok-
kel Huinink

6) Liefde voor mijzelf
Hoe is het om liefdevol met je lichaam, jezelf en met 
de ander om te gaan? Leer luisteren naar je lichaam 
en wat je emoties je vertellen. Sloffen meenemen. 
Donderdag 23 januari (en ook 19 maart) 19.30 
tot 21.00 uur. Locatie: Javastraat 32c. Leiding: 
Mariyanne Voets

7) Avondje uit in bioscoop Thalia**
Vanavond word er gekeken naar André Rieu in Won-
derland  Vrijdag 24 januari, 18.45 tot 20.30 uur. 
Locatie: WZH de Strijp, Polanenhof 525. Leiding: 
Natascha Janknegt en Andrea Vingerling

8) Winterwandeling**
Vandaag gaan we een wandeling maken naar en door 
het Overvoorde bos. Met als afsluiting een beker war-
me chocolademelk met slagroom. Paraplu meenemen 
bij slecht weer.   
Dinsdag 28 januari, 10.30 tot 12.30 uur. Locatie: 
WZH de Strijp, Polanenhof 525. Leiding: Sharon 
Robbe en Natascha Janknegt

9) Klimopochtend:Licht.
We gaan op een verbindende manier aan de slag met 
het thema Licht. Een verhaal, gedicht, meditatie, een 
verdiepend gesprek, creatieve opdracht en delen van 
elkaars ervaring zitten in het programma verweven.   
Woensdag 29 januari, 10.00 tot 11.30 uur. Lo-
catie: Stek, Parkstraat 32 (kapel). Leiding: Ma-
rianne Stahlie

10) Indisch koken**  
Donderdag 30 januari, 13.30 tot 15.30 uur. Loca-
tie: Lukaskerk, Om en Bij 2. Leiding: Sonja Pierie

11) Inspiratie voor innerlijke vrede
In 7 stappen naar de vrede in jezelf. Kennis maken 
met vrede  als een eigenschap die je van nature hebt, 
als een kracht die je bewust kunt inzetten en als een 
innerlijke rijkdom waar je altijd op kunt terugvallen. 
Op een praktische manier leer je de stappen naar 
vrede kennen en word je geïnspireerd en geactiveerd 
om daar zelf iets mee te doen. Daardoor gaat vrede 
leven…  en creativiteit en scheppende kracht worden 
aangesproken om meer uit je leven te halen.
Donderdag 30 januari, 15.00 tot 17.00 uur. Lo-
catie: Spirituele Academie, Zeestraat 50. Lei-
ding: Marie-Lisette Derks en Els Heringa

12) In de voetsporen van Trijntje Fop
Kees Stip (1913-2001) schreef onder het pseudo-
niem Trijntje Fop honderden korte, grappige dieren-
versjes, die bij andere dichters navolging kregen. We 
gaan deze gedichtjes bestuderen en proberen zelf zo’n 
versje te schrijven. Vrijdag 31 januari (en ook 28 
februari), 14.00 tot 16.30 uur incl. pauze. Loca-
tie: Buurthuis Schroeder Kerketuinen, Kerketui-
nenweg 21. Leiding: Martijn Breeman

13) Gedichten 
Tijd besteden aan een gedicht. We gaan met elkaar 
luisteren naar onze favoriete gedichten. Na een in-
leiding met een aantal gedichten ben je uitgeno-
digd om te volgen met jouw gedicht! Heb je (een) 
dichtbundel(s), neem deze gerust mee.
Maandag 3 februari, 14.00 tot 16.00 uur. Loca-
tie: Stek, Parkstraat 32. Leiding: Rita Hoenders 

14) Klimopochtend: thema Engelen 
We gaan op een verbindende manier aan de slag met 
het thema Engelen. Het programma bestaat uit het 
delen van je eigen ervaring, een verhaal, meditatie, 
je eigen ervaring opdoen en een creatieve opdracht.   
Woensdag 5 februari, 10.00 tot 11.30 uur. Loca-
tie: Stek, Parkstraat 32 (kapel). Leiding: Mari-
anne Stahlie

15) Workshop meer geluk
Benieuwd naar hoe u gelukkig oud(er) kunt worden en 
meer kunt genieten van het leven? Hoe blijft u licha-
melijk en geestelijk fit? Wat kunt u goed en hoe kunt 
u daar een ander mee helpen?  
Woensdag 5 februari, 10.00 tot 12.00 uur. Loca-
tie: Stek, Parkstraat 32. Leiding: Renato van der 
Geld, preventiedeskundige Indigo Preventie

16) Workshop Glas-in-loodramen** 
Van Marc Chagall (Cursus 1 van 2)  
Met pastelpotlood kan je een voorbeeld van een glas-
in-loodraam of schildering van Chagall natekenen op 
gekleurd pastelpapier. Chagall heeft veel Bijbelse ver-
halen in heldere kleuren afgebeeld. In twee kunstzin-
nige workshops. LET OP: 2 bijeenkomsten = € 5,00.
Woensdag 5 februari (en ook 19 februari), 10.00 
tot 12.00 uur. Locatie: buurt-en-kerkhuis Bethel, 
Thomas Schwenckestraat 30. Leiding: Marion 
Jongens

17) Vegetarisch Bistro koken** 
Een vegetarische maaltijd en een goed en gezellig ge-
sprek. Met dieetwensen wordt rekening gehouden… 
flesje wijn/sap meenemen mag (de locatie is op de 
tweede verdieping met trappen).  
Woensdagavond 5 februari, 17.30 (inloop) tot 
21.00 uur. Locatie: Richard Wagnerlaan 22. Lei-
ding: Henk Baars

18) Mandala vilten**
Door de zachte vezels van de wol in vorm te leggen, in 
te zepen, wrijven en rollen, ontstaat onder je handen 
een kleurrijk vilten lapje, met als versiering een man-
dala naar keuze, te verwerken tot een gebruiksvoor-
werp. Handdoekje en plastic tas meenemen. 
Donderdag 6 februari, 10.00 tot 15.00 uur. Loca-
tie: Het Couvéehuis, Frankenslag 139. Leiding: 
Willemijn Peltenburg

19) Carnaval met de Jolige Druif**
Vanavond wordt er in ons huis carnaval gevierd met 
carnavalsvereniging de Jolige Druif. 
Vrijdag 7 februari, 19.00 tot 21.00 uur. Locatie: 
WZH de Strijp, Polanenhof 525. Leiding: Nata-
scha Janknegt en Andrea Vingerling

20) Stamboomonderzoek* 
Voor gevorderden (cursus 1 van 3)
Je weet wie je voorouders zijn? Je hebt een begin van 
een kwartierstaat? Nu wil je meer weten en verder 
zoeken. Wat was hun beroep? Hoe was de gezinssa-
menstelling? Op al deze vragen gaan we een antwoord 
vinden. Ook gaan we je wegwijs maken in diverse ar-
chieven en werken met het gratis computerprogram-
ma Aldfaer. Graag pen en papier meenemen, mogelijk 
een laptop en zoveel mogelijk verzamelde gegevens 
van je familie. LET OP: 3 bijeenkomsten = € 3,00
Maandag 10 februari, 13.30 tot 15.30 uur (en 
ook 17 en 24 februari). Locatie: Stek, Parkstraat 
32. Leiding: Marja Bosman en Jacques Bergen-
henegouwen

21) Wandeling door het bos**
Vandaag gaan we een wandeling maken naar en door 
het Overvoorde bos. Met als afsluiting een beker war-
me chocolademelk met slagroom. Paraplu meenemen 
bij slecht weer.   
Dinsdag 11 februari, 10.30 tot 12.30uur. Loca-
tie: WZH de Strijp, Polanenhof 525. Leiding: Sha-
ron Robbe en Natascha Janknegt

22) Koempoelan**
De Koempoelan is een gezellige Indische middag met 
een Indisch hapje en drankje. Bekende Indische lied-
jes passeren de revue en we halen oude verhalen op.  
Dinsdag 11 februari (en ook 10 maart), 14.30 tot 
16.00 uur. Locatie: Tabitha, Mozartlaan 280. Lei-
ding: Myra Duijkers 

23) Kunt u zingen, zing dan mee!
Zingen… wordt u er ook altijd zo vrolijk van? En doet u 
het zelf ook graag? Schroom niet, maar laat uw stem 
horen en doe gezellig met ons mee!  
Woensdag 12 februari (en ook 11 maart), 10.30 
tot 11.30 uur. Locatie: Tabitha, Mozartlaan 280. 
Leiding: Iverna van Houwelingen 

24) Filmmatinee
Onder het genot van een hapje en een drankje gaan 
wij een mooie film kijken. U bent van harte welkom! 
Woensdag 12 februari (en 26 februari & 25 
maart), 14.30 tot 16.30 uur. Locatie: Tabitha, 
Mozartlaan 280. Leiding: Iverna van Houwelin-
gen

25) 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 piz-
zabakken ontdekt. Als de pizza’s klaar zijn, eten we 
ze samen op met een glaasje wijn erbij. Donderdag 
13 februari, 13.30 tot 17.00 uur. Locatie: Lukas-
kerk, Om en Bij 2. Leiding: Gonny Tafuni

26) Gedichten lezen*
We gaan het eerste gedeelte van de middag met el-
kaar gedichten lezen of declameren. Hierbij leren we 
van elkaar. De tweede helft van de middag houden wij 
ons bezig met het maken van haiku’s. Dit zijn driere-
gelige gedichtjes, waarbij het niet nodig is te kunnen 
rijmen. Haiku’s maken is een oorspronkelijk Japanse 
dichtkunst. Vrijdag 14 februari, 14.00 tot 16.00 
uur. Locatie: Shalomkerk, Vrederustlaan 96. Lei-
ding: Suze Mulder

27) Film en Vlaai
The Letter Writer, over wat je met je talenten en gaven 
kunt doen. Een film voor jong en oud die tot naden-
ken stemt. De film heeft diverse internationale prijzen 

gewonnen. Gelegenheid om na te praten. In de pauze 
koffie met vlaai.  
Vrijdagavond 14 februari, 19.30 tot 22.30 uur. 
Locatie: Goede Herderkapel, Meidoornstraat 9. 
Leiding: Harry en Jannie Carlier

28) Stamboomonderzoek* 
Voor gevorderden (cursus 2 van 3)
Zie beschrijving bij 10 februari.
Maandag 17 februari, 13.30 tot 15.30 uur (en 
ook 24 februari). Locatie: Stek, Parkstraat 
32. Leiding: Marja Bosman en Jacques Bergen-
henegouwen

29) Bloemstukje maken** 
Vandaag kunt u een bloemstukje komen maken. 
Dinsdag 18 februari, 11.00 tot 12.00 uur. Loca-
tie: WZH de Strijp, Polanenhof 525. Leiding: Sha-
ron Robbe en Natascha Janknegt

30) Workshop Glas-in-loodramen** 
Van Marc Chagall (Cursus 2 van 2)  
Zie beschrijving bij 5 februari.
Woensdag 19 februari, 10.00 tot 12.00 uur. Lo-
catie: buurt-en-kerkhuis Bethel, Thomas 
Schwenckestraat 30. Leiding: Marion Jongens

31) De Matthäus Passion van Bach 
Reis door het grootste muzikale monument van de 
Westerse beschaving. Aan de hand van beeld en ge-
luid wordt u wegwijs gemaakt in de Matthäus Passion 
van Bach. Een bezoek aan een ‘echte’ uitvoering wordt 
daardoor een nog mooiere ervaring. Woensdag 19 
februari, 14.00 tot 16.00 uur. Locatie: Bosbeska-
pel, Bosbesstraat 7. Leiding: Kjell Wagner

32) Workshop Gezonde Leefstijl 
“Ik heb zoveel stress.” “Ik wil wel iets doen om gezon-
der te leven.” Hoe houd ik mijn leefstijl gezond? 
Bij een gezonde leefstijl hoort gezonde voeding, vol-
doende bewegen, ontspanning, een gezonde nacht-
rust, positief denken en matig met alcohol.
Donderdag 20 februari, 10.00 tot 12.00 uur. Lo-
catie: Stek, Parkstraat 32. Leiding: Renato van 
der Geld, preventiedeskundige Indigo Preventie

33) Koersbal 
Koersbal is een spel dat lijkt op Jeu de Boules. In twee 
groepen wordt er een spel tegen elkaar gespeeld. 
Donderdag 20 februari (en ook 5 & 20 maart), 
10.30 tot 11.30 uur. Locatie: Tabitha, Mozart-
laan 280. Leiding: Jenny vd Boom

34) Indisch koken vegetarisch**  
Donderdag 20 februari, 13.30 tot 15.30 uur. Lo-
catie: Lukaskerk, Om en Bij 2. Leiding: Sonja 
Pierie

35) Avondje uit in Bioscoop Thalia**
Vanavond wordt er gekeken naar Toen was geluk heel 
gewoon.   
Vrijdag 21 februari, 18.45 tot 21.00 uur. Locatie: 
WZH de Strijp, Polanenhof 525. Leiding: Nata-
scha Janknegt en Andrea Vingerling

36) Kan ik dat?**
Een speciaal thema alléén voor vrouwen. Een pro-
gramma met Marianne Grandia over bestemming en 
voldoening in je leven. Aansluitend een lunch en mo-
gelijkheid om na te praten. Zaal open om 9.30 uur, 
programma begint om 10.00 uur.  
Zaterdag 22 februari, 10.00 tot 14.00 uur. Lo-
catie: Goede Herderkapel, Meidoornstraat 9. Lei-
ding: An van Pelt en Jannie Carlier

37) Stamboomonderzoek* 
Voor gevorderden (cursus 3 van 3)
Zie beschrijving bij 10 februari.
Maandag 24 februari, 13.30 tot 15.30 uur. Loca-
tie: Stek, Parkstraat 32. Leiding: Marja Bosman 
en Jacques Bergenhenegouwen
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