19) Haagse Herinneringen
in de bibliotheek!
De bibliotheek neemt u mee naar vervlogen tijden!
Aan de hand van korte filmpjes gaan we in gesprek
over vroeger. Met koffie en iets lekkers.
Maandag 1 maart, 10.00 tot 11.30 uur. Locatie:
Bibliotheek Nieuw Waldeck, Rossinilaan 141.
Leiding: Patricia Haimé

20) Workshop Gezonde Leefstijl
“Ik heb zoveel stress.” “Ik wil wel iets doen om gezonder te leven.” “Hoe houd ik mijn leefstijl gezond?”
Bij een gezonde leefstijl hoort gezonde voeding, voldoende bewegen, ontspanning, een gezonde nachtrust, positief denken en matig met alcohol.
Dinsdag 2 maart, 10.00 tot 12.00 uur. Locatie:
Bergkerk, Daal en Bergselaan 50A. Leiding:
Renato van der Geld, preventiedeskundige Indigo Preventie

21) Stamboomonderzoek voor
beginners (cursus 3 van 4)*
Zie beschrijving bij woensdag 3 februari. LET OP: 4
bijeenkomsten = € 4,00.
Woensdag 3 maart, 13.30 tot 15.30 uur (en
ook 17 maart). Locatie: Stek, Parkstraat
32. Leiding: Marja Bosman en Jacques Bergenhenegouwen

22) Haagse Herinneringen
in de bibliotheek!
De bibliotheek neemt u mee naar vervlogen tijden.
Aan de hand van korte filmpjes gaan we in gesprek
over vroeger. Met koffie en iets lekkers.
Vrijdag 5 maart, 10.00 tot 11.30 uur. Locatie:
Bibliotheek Transvaalkwartier, Hobbemaplein
30. Leiding: Patricia Haimé

23) Haagse Herinneringen
in de bibliotheek!
De bibliotheek neemt u mee naar vervlogen tijden.
Aan de hand van korte filmpjes gaan we in gesprek
over vroeger. Met koffie en iets lekkers.
Vrijdag 12 maart, 9.30 tot 11.00 uur. Locatie:
Bibliotheek Haagse Hout, Theresiastraat 195.
Leiding: Patricia Haimé

24) Film en vlaai
Faith like Potatoes (Aardappelgeloof) 112 min.
Deze film over liefde en hoop vertelt het levensverhaal van Angus Buchan, een Zambiaanse aardappelteler van Schotse komaf, die met zijn gezin naar
Zuid-Afrika trekt, op zoek naar een beter leven.
In zijn strijd om een nieuw bestaan op te bouwen,
krijgt hij een schijnbaar ongelooflijke serie tegenslagen te verwerken. Al snel wordt Buchans leven
beheerst door gevoelens van angst en woede. Maar
mede door zijn ongewone vriendschap met zijn boerenknecht, een Zulu, ondergaat Buchan een opmerkelijke transformatie.
NB: Koffie met vlaai aan begin van de film en een
korte pauze tussendoor.
Vrijdag 12 maart, aanvang 19.30 tot 22.00 uur.
Locatie: Goede Herderkapel, Meidoornstraat 9.
Leiding: Harry Carlier

2021

070-3181616

Maart

25) Stamboomonderzoek voor
beginners (cursus 4 van 4)*
Zie beschrijving bij woensdag 3 februari. LET OP: 4
bijeenkomsten = € 4,00.
Woensdag 17 maart, 13.30 tot 15.30 uur. Locatie: Stek, Parkstraat 32. Leiding: Marja Bosman en Jacques Bergenhenegouwen

26) Haagse Herinneringen
in de bibliotheek!
De bibliotheek neemt u mee naar vervlogen tijden.
Aan de hand van korte filmpjes gaan we in gesprek
over vroeger. Met koffie en iets lekkers.
Woensdag 24 maart, 10.00 tot 11.30 uur. Locatie: Bibliotheek Laakkwartier, Linnaeusstraat
2. Leiding: Lidy Münninghoff

27) Haagse Herinneringen
in de bibliotheek!
De bibliotheek neemt u mee naar vervlogen tijden.
Aan de hand van korte filmpjes gaan we in gesprek
over vroeger. Met koffie en iets lekkers.
Donderdag 25 maart, 10.00 tot 11.30 uur. Locatie: Bibliotheek Segbroek, Weimarstraat
353. Leiding: Patricia Haimé
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1) Luisteren naar je pen**

6) Sieraden vilten**

10) Schrijvend Bezinnen**

14) Spirituele Ontmoetingstafel*

Of je daarin nu ervaren bent of niet, hier kun je kennismaken met een cursus creatief dagboekschrijven. Via een variatie aan schrijfoefeningen leer je
op een andere manier naar je eigen belevingswereld kijken. Heel belangrijk: Alles wat je schrijft, is
goed. Niemand leest het, je mag wat je geschreven
hebt aan elkaar voorlezen, als je wilt. Pen en papier
meenemen.
Maandag 25 januari, 10.00 tot 12.30 uur. Locatie: Stek, Parkstraat 32. Leiding: Renske
Visser

Je leert de technische kant van het vilten en met
het resultaat daarvan ontwerp je een sieraad. Als
je nog mooie kralen hebt, kun je die meenemen en
daarin verwerken. Handdoekje en plastic tas meenemen.
Donderdag 28 januari, 10.00 tot 15.00 uur.
Locatie: Het Couvéehuis, Frankenslag 139,
Leiding: Willemijn Peltenburg

Kennismaken met Schrijfretraite De Herberg. Via
eenvoudige schrijfoefeningen ontdekken wat er in
je leeft. Zonder commentaar of beperkingen inzicht
krijgen in wat je ervaart, gelooft en denkt. Pen en
papier meenemen
Woensdag 10 februari, 10.00 tot 12.30 uur.
Locatie: Stek, Parkstraat 32. Leiding: Renske
Visser

Bezinning, gesprek, verbeeldingskracht, persoonlijke ervaring en muziek. Aanmelden is noodzakelijk
via voicemail: 070-7370447.
Maandag 15 februari, 14.30 tot 16.00 uur. Locatie: Lukaskerk, Om en Bij 2. Leiding: Frederik Ekkelboom

11) Vrouwelijke kunstenaars**
(cursus 1 van 2)

Samen leren: We leren eerst om de kneepjes van
het koken van een Indische maaltijd onder de knie
te krijgen. Indisch koken hoeft niet moeilijk te zijn.
In 2 uur een kleine rijsttafel: sajoer, tempé, atjar,
ajam, kroepoek en rijst.
Samen eten: We eten gezellig met elkaar wat we
klaargemaakt hebben.
Samen vieren: We vieren door aandacht voor elkaar en een goed gesprek. Misschien doorpraten
over diepzinnige vragen van het leven.
Dinsdag 16 februari, 16.00 tot 20.00 uur. Locatie: Woudenbergstraat 141. Leiding: Jannie
Carlier

2) Spirituele Ontmoetingstafel**
Bezinning, gesprek, verbeeldingskracht, persoonlijke ervaring en muziek. Aanmelden is noodzakelijk
via voicemail: 070-7370447.
Maandag 25 januari (en ook 15 februari),
14.30 tot 16.00 uur. Locatie: Lukaskerk, Om
en Bij 2. Leiding: Frederik Ekkelboom

3) Workshop Minder Piekeren
Juist in de coronatijd kunnen wij extra veel last
hebben van piekeren. Maak het niet erger dan
het is. Krijg inzicht in de relatie tussen gedachten,
emoties en gedrag en leer hoe je meer greep kunt
krijgen op je gedachten.
Dinsdag 26 januari, 10.00 tot 12.00 uur. Locatie: Bergkerk, Daal en Bergselaan 50A. Leiding: Renato van der Geld, preventiedeskundige Indigo Preventie

4) Kennismaken met Christelijke
meditatie in de Lutherse kerk
Tijdens Winterstek bent u welkom bij ons, op anderhalve meter, voor een middag kennismaken met
christelijke meditatie, in de Lutherse kerk.
Dinsdag 26 januari, 14.00 tot 16.00 uur (inloop 13.30 uur). Locatie: Lutherse kerk, Lutherse Burgwal 7. Leiding: Jannet van der
Spek

5) Op verhaal komen**
Zowel ervaren als onervaren schrijvers kunnen in
deze schrijfworkshop inhoud en betekenis geven
aan spirituele teksten. Eenvoudige schrijfoefeningen bieden een opening om geraakt te worden door
een personage of passage. Pen en papier meenemen.
Woensdag 27 januari, 10.00 tot 12.30 uur.
Locatie: Stek, Parkstraat 32. Leiding: Renske
Visser

7) Workshop ‘Meer geluk’
Benieuwd naar hoe u gelukkig oud(er) kunt worden
en meer kunt genieten van het leven? Hoe blijft u
lichamelijk en geestelijk fit? Wat kunt u goed en
hoe kunt u daar een ander mee helpen?
Dinsdag 2 februari, 10.00 tot 12.00 uur. Locatie: Bergkerk, Daal en Bergselaan 50A. Leiding: Renato van der Geld, preventiedeskundige Indigo Preventie

8) Stamboomonderzoek voor
beginners (cursus 1 van 4)*
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
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, mogelijk een laptop en zoveel mogelijk
verzamelde gegevens van je familie. LET OP: 4 bijeenkomsten = € 4,00.
Woensdag 3 februari, 13.30 tot 15.30 uur (en
ook 17 februari, 3 en 17 maart). Locatie: Stek,
Parkstraat 32. Leiding: Marja Bosman en Jacques Bergenhenegouwen

9) Innerlijk Pelgrimeren**
Kilometers maken op papier. Via kleine schrijfoefeningen proeven van het schrijvend pelgrimeren
met de pen als reisgenoot. Pen en papier meenemen.
Maandag 8 februari, 10.00 tot 12.30 uur. Locatie: Stek, Parkstraat 32. Leiding: Renske
Visser
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Met pastelpotlood of gewoon kleurpotlood kun je
een voorbeeld van een schildering , beeld of tekening van een vrouwelijke kunstenaar natekenen
op wit of gekleurd pastelpapier. Voorbeelden zijn
aanwezig of neem zelf een afbeelding mee die je
favoriet is. In twee kunstzinnige workshops.
Woensdag 10 februari (en ook 17 februari),
10.00 tot 12.00 uur. Locatie: Buurt en Kerkhuis Bethel, Thomas Schwenckestraat 30. Leiding: Marion Jongens

12) Muziek en leven van Philip
Glass - een kennismaking*
Inhoud: We maken kennis met de muziek van de
moderne componist Philip Glass. In zijn leven en
muziek heeft hij veel invloed ondergaan van India.
Hij is geïnspireerd door belangrijke musici, maar
ook door bijvoorbeeld zijn yoga- en qigongleraren.
Tussendoor drinken we thee/koffie met hapjes erbij.
Woensdag 10 februari, start/inloop 14.00 tot
16.00 uur. Locatie: Bosbeskapel, Bosbesstraat
5, (gemeentezaal). Leiding: Ineke Rhebergen

13) Alpha info zoomavond
Meer weten over het christelijk geloof? Welkom bij
de Alpha cursus. Doe een eerste les online en kijk
of Alpha iets voor je is. Een Alpha cursus is normaal: eerst eten, filmfragment bekijken en vragen
stellen. Door de beperkende maatregelen van Covid-19 willen we kijken of we een Zoom-Alpha kunnen opstarten. Kijk of het wat voor je is, dan kunnen we je uitnodigen om meer avonden met ons
mee te maken. Christengemeenschap de Goede
Herder. Kijk ook op https://cghdenhaag.nl
Woensdag 10 februari via Zoom (via emailuitnodiging) 19.45 tot 21.00 uur, Leiding: Siem
van Pelt

15) Samen leren, eten en vieren
met een workshop Indisch koken

16) Vrouwelijke kunstenaars**
(cursus 2 van 2)
Zie beschrijving bij woensdag 10 februari.
Woensdag 17 februari, 10.00 tot 12.00 uur.
Locatie: Buurt en Kerkhuis Bethel, Thomas
Schwenckestraat 30. Leiding: Marion Jongens

17) Stamboomonderzoek voor
beginners (cursus 2 van 4)*
Zie beschrijving bij woensdag 3 februari. LET OP: 4
bijeenkomsten = € 4,00.
Woensdag 17 februari, 13.30 tot 15.30 uur (en
ook 3 en 17 maart). Locatie: Stek, Parkstraat
32. Leiding: Marja Bosman en Jacques Bergenhenegouwen

18) Haagse Herinneringen
in de bibliotheek!
De bibliotheek neemt u mee naar vervlogen tijden.
Aan de hand van korte filmpjes gaan we in gesprek
over vroeger. Met koffie en iets lekkers.
Dinsdag 23 februari, 14.00 tot 15.30 uur. Locatie: Bibliotheek Escamp, Leyweg 811. Leiding: Suzanne van de Kerk
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