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21.) DIY Creatief met hout** 
Heb jij liefde voor de natuur, breng die dan tot leven 
in je huis of tuin met deze decoratieve elementen ge-
maakt van natuurlijke materialen. Creëer een rustge-
vende sfeer in jouw persoonlijke ruimte.
Maandag 24 augustus, 13.30 tot 17.00 uur. Lo-
catie: Paardenberg, Paardenbergstraat 1. Lei-
ding: Aisha Madarie 

22.) Workshop Goede Nachtrust
Tijdens deze workshop krijg je tips, trucs en in-
formatie aan de hand van stellingen rondom beter 
kunnen slapen. Je leert hoe onze slaap werkt, wat 
helpt en wat juist tegenwerkt voor een betere nacht-
rust. Wordt verzorgd door Indigo Preventie.
Dinsdag 25 augustus, 9.30 tot 11.30 uur. Loca-
tie: Stek, Parkstraat 32. Leiding: Stefan Sandi-
fort (preventiedeskundige Indigo Preventie)

23.) Vrouwelijke kunstenaars** 
(cursus 2 van 2)
(zie beschrijving bij 19 augustus).
Woensdag 26 augustus, 10.00 tot 12.00 uur. 
Locatie: Buurt-en-kerkhuis Bethel, Thomas Sch-
wenckestraat 30. Leiding: Marion Jongens

24.) Letters op zoek naar geest 
en geestigheid**
Verkenning van het Hebreeuwse alfabet en kennis-
making met de oudste taal van de Bijbel.
Woensdag 26 augustus, 10.30 tot 12.00 uur. 
Koffie vanaf 10.00 uur. Locatie: Bosbeskapel, 
Bosbesstraat 5. Leiding: Martin Koster

25.) Maak een zomers bloemstuk**
Vul een kleine houder met verse zomerbloemen.
Donderdag 27 augustus, 14.00 tot 16.00 uur. 
Locatie: Abdijkerk, Willem IIIstraat 41. Leiding: 
Petra Keppler

 

16.) Boho houten indoor botani-
sche centerpiece**
Met deze decoratieve woonaccessoires geef je je huis 
een finishing touch! Zo creëer je een interieur dat 
tijdloos is, waarvan je lang plezier kunt hebben. Ook 
leuk om cadeau te geven. Kortom een super duur-
zame manier om een nieuwe look te geven aan je 
interieur.
Dinsdag 18 augustus 13.30 tot 17.00 uur. Loca-
tie Paardenberg, Paardenbergstraat 1. Leiding: 
Aisha Madarie

17.) Vrouwelijke kunstenaars** 
(cursus 1 van 2)
Kijken en natekenen van bijzondere werkstukken 
van vrouwelijke kunstenaars, met (pastel)-potlood of 
krijt. Bijv. Nikki de Saint Phalle, Käthe Kollwitz, Maria 
Sibylla Meriam, Hélène Scherfbeck,  Frieda Kahlo. Of 
neem zelf een voorbeeld mee.
Woensdag 19 augustus (en ook op 26 augus-
tus), 10.00 tot 12.00 uur. Locatie: Buurt-en-
kerkhuis Bethel, Thomas Schwenckestraat 30. 
Leiding: Marion Jongens

18.) Tunisch haken, een aparte 
techniek**
(zie beschrijving bij 28 juli.)
Donderdag 20 augustus, 10.00 tot 12.30 uur. 
Locatie: Schroeder Kringloopwinkel, Loosduin-
sekade 156. Leiding: Elsa Riem

19.) Do-it-yourself (DIY) 
Macramé Plantenhanger** 
Super trendy en leuk om te leren, direct een mooi en 
sfeervol resultaat. Het is ook leuk om verschillende 
kleuren te maken om je huiskamer, balkon en tuin op 
te vrolijken. Er zijn veel varianten te bedenken. Met 
deze basis macramétechniek kun je alle kanten op.
Vrijdag 21 augustus 13.30 tot 17.00 uur. Loca-
tie: Paardenberg, Paardenbergstraat 1. Leiding: 
Aisha Madarie 

20.) ’Mozart Rondom’ - concert 
van het het Viva Ensemble**
Marjon van Es (zang en piano), André Nolden (zang), 
Linda van Mil (zang) en Jaap de Wit (piano) hebben 
een sprankelend zomers programma, dat gaat van 
Mozart tot musical en voor iedere muziekliefhebber 
wat wils biedt.
Zaterdag 22 augustus, 15.00 tot 16.00 uur. Lo-
catie: Buurt-en-kerkhuis Bethel, Thomas Sch-
wenckestraat 30.
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5.) Tunisch haken, een aparte 
techniek**
Veel vrouwen weten wel hoe ‘gewoon’ haken gaat, 
maar Tunisch haken is minder bekend. Wil je deze 
techniek leren? Materialen zijn aanwezig, maar je ei-
gen haakpen mag u ook meenemen.
Dinsdag 28 juli, (en donderdag 20 augustus) 
10.00 tot 12.30 uur. Locatie: Schroeder Kring-
loopwinkel, Loosduinsekade 156. Leiding: Elsa 
Riem

6.) Stamboomonderzoek voor 
beginners (cursus 2 van 4)*
(zie beschrijving bij 22juli) LET OP: 4 bijeenkom-
sten= € 4,00.
Woensdag 29 juli, 13.30 tot 15.30 uur (en ook 
op 5 en 12 augustus). Locatie: Stek, Parkstraat 
32. Leiding: Marja Bosman en Jacques Bergen-
henegouwen

7.) Workshop 
Ontspanningstechnieken 
Tijdens deze workshop worden verschillende ont-
spanningstechnieken behandeld. Je krijgt hiermee 
meer inzicht in verschillende manieren van ontspan-
ning, waardoor er voor iedereen iets passends bij kan 
zitten. Wordt verzorgd door Indigo Preventie.
Donderdag 30 juli, 09.30 tot 11.30 uur. Locatie: 
Stek, Parkstraat 32. Leiding: Stefan Sandifort 
(preventiedeskundige Indigo Preventie) 

8.) Do-it-yourself (DIY) 
Macramé Veer**
Super makkelijk en fantastisch als decoratie. Met 
deze DIY Macramé Veer maak jij in de kortste keren 
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 blikvan-
ger in huis. Je kunt deze DIY Macramé Veer maken in 
de kleuren die jij wilt, waardoor hij in ieder interieur 
zal passen.
Vrijdag 31 juli, 13.30 tot 17.00 uur. Locatie: 
Paardenberg, Paardenbergstraat 1. Leiding: 
Aisha Madarie

1.) Workshop Positief Denken
Tijdens deze workshop worden verschillende technie-
ken behandeld rondom positief denken. Je krijgt hier-
mee inzicht hoe je je eigen gedachten positief kunt 
beïnvloeden. Wordt verzorgd door Indigo Preventie.
Maandag 20 juli, 13.30 tot 15.30 uur. Locatie: 
Stek, Parkstraat 32. Leiding: Stefan Sandifort 
(Preventiedeskundige Indigo Preventie)

2.) 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.
Woensdag 22 juli, 13.30 tot 15.30 uur (ook 
op 29 juli, 5 en 12 augustus). Locatie: Stek, 
Parkstraat 32. Leiding: Marja Bosman en Jac-
ques Bergenhenegouwen

3.) 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. Daar-
door gaat vrede leven… Je creativiteit en scheppende 
kracht worden aangesproken om meer uit je leven 
te halen. Deelnemers ontvangen gratis het Inspiratie-
boek over innerlijke vrede.
Donderdag 23 juli, 15.00 tot 17.00 uur. Locatie: 
Spirituele Academie Brahma Kumaris. Leiding: 
Marie-Lisette Derks en Els Heringa

4.) Gedichten lezen*
We gaan het eerste deel van de middag met elkaar 
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 24 juli, 14.00 tot 16.00 uur. Locatie: 
Shalomkerk, Vrederustlaan 96. Leiding: Suze 
Mulder

20-24 juli
9.) Kleinkunst in de Kloostertuin*
Dubbel kleinkunstprogramma met: “Overmorgen 
wordt het beter” – Rolfien Folkersma. 
Coronacantate – Martijn Breeman. Afhankelijk van de 
weersverwachting;
Maandag 3 of dinsdag 4, of woensdag 5 of don-
derdag 6 augustus, 14.00 tot 16.00 uur. Loca-
tie: Kloostertuin, Westeinde 101. Leiding: Mar-
tijn Breeman en Rolfien Folkersma

10.) Stamboomonderzoek voor 
beginners (cursus 3 van 4)*
(zie beschrijving bij 22 juli) LET OP: 4 bijeenkom-
sten= € 4,00.
Woensdag 5 augustus, 13.30 tot 15.30 uur (ook 
op 12 augustus). Locatie: Stek, Parkstraat 
32. Leiding: Marja Bosman en Jacques Bergen-
henegouwen

11.) Mandala vilten**
Door de zachte vezels van de wol in vorm te leggen, 
in te zepen, te wrijven en te rollen, ontstaat onder je 
handen een kleurrijk vilten lapje, met als versiering 
een mandala naar keuze, te verwerken tot een ge-
bruiksvoorwerp. Eigen lunch, handdoekje en plastic 
tas meenemen.
Donderdag 6 augustus, 10.00 tot 15.00 uur. 
Locatie: het Couvéehuis, Frankenslag 139. Lei-
ding: Willemijn Peltenburg

12.) 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.
Vrijdag 7 augustus, 14.00 tot 16.00 uur. Loca-
tie: Stek, Parkstraat 32. Leiding: Rita Hoenders 

13.) Do-it-yourself (DIY) Decoratie-
ve Zomerse Krans**
Tijdens deze workshop leer je een krans maken, geen 
traditionele krans, maar een met een speelse en luch-
tige look, een onmiddellijk blikvanger en kan in elke 
stijl gemaakt worden eco, avant-garde, natuurlijk, 
kleurrijk. Je gaat naar huis met een zelfgemaakte 
duurzame krans. Restanten stukjes stof, wol,lintjes 
oude t-shirts, broeken: materialen die gerecycled 
kunnen worden.
Maandag 10 augustus, 13.30 tot 17.00 uur. Lo-
catie: Paardenberg, Paardenbergstraat 1. Lei-
ding: Aisha Madarie

14.) Stamboomonderzoek voor 
beginners (cursus 4 van 4)*
(zie beschrijving bij 22 juli) LET OP: 4 bijeenkom-
sten= € 4,00.
Woensdag 12 augustus, 13.30 tot 15.30 uur. 
Locatie: Stek, Parkstraat 32. Leiding: Marja 
Bosman en Jacques Bergenhenegouwen

15.) ‘Zeven kruiden ten hemel 
opgenomen’**
De maaltijd staat het in het teken van Maria Hemel-
vaart, want de datum is dicht bij 15 augustus. Het 
feest wordt ook wel ‘Onze Lieve Vrouw halfoogst’ ge-
noemd. Een zevenkruidenmaaltijd en er zal het een 
en ander aan speciaal brood worden gebakken. Met 
uiteraard een goed en gezellig gesprek. Met diëet-
wensen wordt rekening gehouden… Flesje wijn/sap 
meenemen mag (de locatie is op de tweede verdie-
ping met trappen).  
Woensdagavond 12 augustus, 17.30 (inloop) 
tot 21.00 uur. Locatie: Richard Wagnerlaan 22. 
Leiding: Henk Baars
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