9-14 augustus

36.) Haken en breien met Hoookedmaterialen

Haken en breien is een leuke bezigheid. Annelies
helpt u met de techniek, het materiaal is gratis.
Maandag 9 augustus (en ook 16 augustus)
10.00 uur tot 11.30 uur. Locatie: Wijkcentrum
Bezuidenhout West, Jan van Riebeekplein 90.
Leiding: Annelies

37.) Theater

KOO, Bibliotheek Den Haag en Ouderen in de Wijk
organiseren in de maand augustus een (online) Zomerschool kunstworkshops. U kunt workshops in drie
kunstdisciplines volgen: beelden maken, fotografie,
improvisatietheater. U volgt de lessen afhankelijk van
corona in de bibliotheek of via ZOOM. Dinsdag 10
augustus, 10.00 tot 12.00 uur. Locatie: Bibliotheek Escamp, Leyweg 811. Leiding: Docent KOO

38.) Tentoonstelling
‘Tijd en Eeuwigheid’ van
papierkunstenares Annita Smit

Korte lezing over de Kloosterkerk en de tentoonstelling met koffie of thee en vervolgens bezichtiging van
de tentoonstelling en de kerk. Woensdag 11 augustus, 14.00 tot 15.00 uur. Locatie: Kloosterkerk,
Lange Voorhout 4. Leiding: Emilie Schreuder ea
anderen

39.) Beelden maken

KOO, Bibliotheek Den Haag en Ouderen in de Wijk
organiseren in de maand augustus een (online) Zomerschool kunstworkshops. U kunt workshops in drie
kunstdisciplines volgen: beelden maken, fotografie,
improvisatietheater. U volgt de lessen afhankelijk van
corona in de bibliotheek of via ZOOM.
Donderdag 12 augustus 10.00 tot 12.00 uur.
Locatie: Bibliotheek Segbroek, Weimarstraat
353. Leiding: Docent KOO

40.) Muziek en leven van
Philip Glass - een kennismaking*

We maken kennis met de minimal music en theatermuziek van componist Philip Glass. In zijn leven en
muziek heeft hij veel invloeden ondergaan uit India.
Hij is geïnspireerd door belangrijke musici, maar ook
door bijvoorbeeld zijn yoga- en qigongleraren. Tussendoor drinken we thee en koffie met hapjes erbij.
Donderdag 12 augustus, 14.00 tot 16.00 uur.
Locatie: gemeentezaal Bosbeskapel, Bosbesstraat 5. Leiding: Ineke Rhebergen

41.) Fotografie

KOO, Bibliotheek Den Haag en Ouderen in de Wijk
organiseren in de maand augustus een (online) Zomerschool kunstworkshops. U kunt workshops in drie
kunstdisciplines volgen: beelden maken, fotografie,
improvisatietheater. U volgt de lessen afhankelijk van
corona in de bibliotheek of via ZOOM.
Vrijdag 13 augustus, 10.00 tot 12.00 uur.
Locatie: Bibliotheek Ypenburg, Schrabber 8.
Leiding: Docent KOO

42.) Minimal gym je lichaam wakker maken*

Zonder zweten en puffen en coronaproof op de stoel
kleine lichaamsoefeningen doen. Een combinatie van
kleine bewegingen uit gym, yoga en qi gong om lichaam (en geest) wakker te maken. Tussendoor
drinken we thee en koffie met hapjes erbij. (draag
makkelijk zittende kleren, neem warme sokken mee
als je het prettig vindt zonder schoenen te zitten)
Vrijdag 13 augustus, inloop 14.00 tot 16.00
uur. Locatie: gemeentezaal Bosbeskapel, Bosbesstraat 5. Leiding: Ineke Rhebergen

43.) Hartendief

Onder deze titel brengt het VIVA Ensemble een vrolijk, licht-klassiek programma met werken van o.a.
Wolfgang A. Mozart, George Gershwin en Kurt Weill.
Het VIVA Ensemble bestaat uit: Marjon van Es, zang,
Linda van Mil, zang, André Nolden, zang, en Jaap de
Wit, piano.
Zaterdag 14 augustus, 15.00 tot 16.00 uur.
Locatie: Abdijkerk, Willem III Straat 40. Leiding: Marjon van Es

16-21 augustus
44.) Haken en breien met Hoookedmaterialen

Haken en breien is een leuke bezigheid. Annelies
helpt u met de techniek, het materiaal is gratis.
Maandag 16 augustus, 10.00 uur tot 11.30 uur.
Locatie: Wijkcentrum Bezuidenhout West, Jan
van Riebeekplein 90. Leiding: Annelies

45.) Voorlichting inbraakpreventie

Wilt u meer weten over het verkleinen van de kans
op woninginbraak? En hoe om te gaan met babbeltrucs? Een preventie adviseur van de Gemeente Den
Haag zal u informeren over mogelijke inbraakrisico’s
en welke maatregelen u zelf kunt treffen.
Maandag 16 augustus, (ovb). 14.00 tot 16.00
uur. Locatie: Lukaskerk, Om en Bij 2.

46.) De kerktuin van de Vrijzinnigen
NPB Wassenaar

In 1993 is de NPB begonnen met het aanleggen van
een Bijbelse tuin. De beplanting bestaat uit bloemen,
struiken, bomen of kruiden, die in de Bijbel genoemd
worden. Daarnaast zochten we naar planten die een
rol speelden in de Christelijke cultuur, de zgn. symboolplanten. Zo staan er in de borders bij de kerk een
vijg, bloemen des velds en een wijnstok, naast planten die gewijd zijn aan God, Maria of heiligen. Achteraf is er een kopje koffie en thee met wat lekkers.
Dinsdag 17 augustus, 10.00 tot 12.00 uur. Locatie: de Vrijzinnigen, Lange Kerkdam 46. Leiding:
Hanneke Kastelein

47.) Aan de slag voor gezonde
hersenen

Tijdens deze informatieve sessie nemen we je mee
in de wonderlijke wereld van de hersenen en word je
letterlijk in beweging gebracht om dementie te voorkomen. We zijn namelijk zelf het medicijn!
Woensdag 18 augustus (en ook 24 augustus),
10.00 tot 11.30 uur. Locatie: De Paardenberg,
Paardenbergstraat 1. Leiding: Mandy Los

48.) Sieraden vilten**

Je leert de technische kant van het vilten en met
het resultaat daarvan ontwerp je een sieraad. Als je
mooie kralen hebt kun je die meenemen en erin verwerken. (handdoekje en plastic tas meenemen)
Donderdag 19 augustus, 10.00 tot 15.00 uur.
Locatie: Het Couvéehuis, Frankenslag 139, Leiding: Willemijn Peltenburg

y
Zomerstek
19 juli t/m
27 augustus

49.) Hartendief

Onder deze titel brengt het VIVA Ensemble een vrolijk, licht-klassiek programma met werken van o.a.
Wolfgang A. Mozart, George Gershwin en Kurt Weill.
Het VIVA Ensemble bestaat uit: Marjon van Es, zang,
Linda van Mil, zang, André Nolden, zang, en Jaap de
Wit, piano.
Zaterdag 21 augustus, 15.00 tot 15.45 uur.
Locatie: Bosbeskapel, Bosbesstraat 5. Leiding:
Marjon van Es

23-27 augustus
50.) Aan de slag voor gezonde
hersenen

Tijdens deze informatieve sessie nemen we je mee
in de wonderlijke wereld van de hersenen en word je
letterlijk in beweging gebracht om dementie te voorkomen. We zijn namelijk zelf het medicijn!
Dinsdag 24 augustus, 10.00 tot 11.30 uur. Locatie: De Paardenberg, Paardenbergstraat 1. Leiding: Mandy Los

51.) Letters op zoek naar geest
en geestigheid**

Verkenning van het Hebreeuwse alfabet en kennismaking met de oudste taal van de Bijbel.
Woensdag 25 augustus, 10.30 tot 12.00 uur.
Koffie vanaf 10.00 uur. Locatie: Bosbeskapel,
Bosbesstraat 5. Leiding: Martin Koster

Het kan weer
ontmoeten
leren
doen
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52.) De tranen bij
Rogier van der Weyden**

Van de grote schilder uit de Bourgondische tijd zien
we hoe hij emotie in zijn werk heeft weergegeven, tijdens een PowerPointpresentatie door kunsthistoricus
André Stek.
Donderdag 26 augustus, 14.00 tot 15.00 uur.
Locatie: oude kerkraadszaal, Bosbeskapel, Bosbesstraat 5-7. Leiding: André Stek

19/7

Zymerstek

27/8

19-23 juli

1.) Luisteren naar je Pen**

Ervaren en onervaren schrijvers maken kennis met
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 19 juli, 10.00 tot 12.30 uur. Locatie:
Abdijkerk, Willem III straat 40. Leiding: Renske
Visser

2.) Haken en breien met Hoookedmaterialen

Haken en breien is een leuke bezigheid. Annelies
helpt u met de techniek, het materiaal is gratis.
Maandag 19 juli (en ook 26 juli, 2 augustus, 9
augustus en 16 augustus), 10.00 tot 11.30 uur.
Locatie: Wijkcentrum Bezuidenhout West, Jan
van Riebeekplein 90. Leiding: Annelies

3.) Hoe houd ik mijn leefstijl
gezond?

“Ik heb zoveel stress.” “Ik wil wel iets doen om gezonder te leven.”
Bij een gezonde leefstijl hoort gezonde voeding, voldoende bewegen, ontspanning, een gezonde nachtrust, positief denken en matig met alcohol. Een ochtend vol informatie en tips.
Maandag 19 juli, 10.00 tot 12.00 uur. Locatie:
Christus Triumfatorkerk, Juliana van Stolberglaan 154. Leiding: Renato van der Geld, preventiedeskundige Indigo Preventie

4.) Spirituele ontmoetingstafel**

Een inspirerende middag met gesprek, muziek, inlevingsvermogen en verbeeldingskracht.
Maandag 19 juli (en ook maandag 26 juli.) 15.00
uur schenken we koffie en thee en we eindigen
om 16.30 uur.
Locatie: Lukaskerk, Om en Bij 2. Leiding: Frederik Ekkelboom.

5.) Lezing Het Gulden Vlies/
De Argonauten

Wat is het Gulden Vlies eigenlijk en wie zijn de Argonauten? Verrassend: dit oude verhaal is nog springlevend en heeft zijn invloed zelfs in de ruimtevaart.
Dinsdag 20 juli, 14,00 tot 16.00 uur. Locatie: de
Wissel (voorheen de Oase), van Meursstraat 1.
Leiding: Janny Jonkman

6.) Innerlijk Pelgrimeren**

Kilometers maken op papier. Via kleine schrijfoefeningen proeven van schrijvend pelgrimeren met de pen
als reisgenoot. (pen en papier meenemen) (soepteksten.nl)
Woensdag 21 juli, 10.00 tot 12.30 uur. Locatie:
Abdijkerk, Willem III straat 40. Leiding: Renske
Visser

7.) Tentoonstelling
‘Tijd en Eeuwigheid’ van
papierkunstenares Annita Smit

Korte lezing over de Kloosterkerk en de tentoonstelling met koffie of thee en vervolgens bezichtiging van
de tentoonstelling en de kerk.
Woensdag 21 juli (en ook 4 augustus en 11 augustus), 14.00 tot 15.00 uur. Locatie: Kloosterkerk, Lange Voorhout 4. Leiding: Emilie Schreuder en anderen

26-31 juli

8.) Schrijvend Bezinnen**

Kennismaken met Schrijfretraite De Herberg. Via eenvoudige schrijfoefeningen ontdekken wat erin je leeft.
Zonder commentaar of beperkingen inzicht krijgen in
wat je ervaart, gelooft en denkt. (pen en papier meenemen) (soepteksten.nl)
Maandag 26 juli, 10.00 tot 12.30 uur. Locatie:
Abdijkerk, Willem III straat 40. Leiding: Renske
Visser

9.) Workshop Meer Regie

“Hoe pak ik aan wat ik wil?” “Ik heb weinig controle
over mijn leven.” “Ik wil graag zoveel, maar ik weet
niet hoe ik het aan moet pakken.” “Ik wil graag een
doel hebben om naartoe te werken.” Een ochtend vol
informatie en tips.
Maandag 26 juli, 10.00 tot 12.00 uur. Locatie:
Christus Triumfatorkerk, Juliana van Stolberglaan 154. Leiding: Renato van der Geld, preventiedeskundige Indigo Preventie

10.) Mindfulness (cursus 1 van 5)

Inhoud: met behulp van eenvoudige yoga- en meditatieoefeningen zorgeloos zomers ontspannen. Er zit
een opbouw in de oefeningen waardoor tussentijds
instromen niet mogelijk is.
Maandag 26 juli (en ook 27, 28, 29 en 30), 10.00
tot 12.00 uur (m.u.v. 29 juli 14.00 tot 16.00
uur). Locatie: Lukaskerk, Om en Bij 2. Leiding:
Paula Weeda

Locatie: Lukaskerk, Om en Bij 2, Leiding: Frederik Ekkelboom.

13.) Writefulness*

Vóór de boekdrukkunst werden alle teksten met de
hand overgeschreven. Monnikenwerk! In deze workshop schrijven wij met aandacht meditatief een (spirituele) tekst over. Met de hand. En gaan er daarna met
elkaar over in gesprek.
Maandag 26 juli, 16.00 tot 17.30 uur. Locatie:
Lutherse kerk, Lutherse Burgwal 7-9. Leiding:
Jannet van der Spek

14.) Theater

KOO, Bibliotheek Den Haag en Ouderen in de Wijk
organiseren in de maand augustus een (online) Zomerschool kunstworkshops. U kunt workshops in drie
kunstdisciplines volgen: beelden maken, fotografie,
improvisatietheater. U volgt de lessen afhankelijk van
corona in de bibliotheek of via ZOOM.
Dinsdag 27 juli, (en ook 3 en 10 augustus),
10.00 tot 12.00 uur. Locatie: Bibliotheek Escamp, Leyweg 811. Leiding: Docent KOO

15.) Op verhaal komen**

Inhoud en betekenis geven aan spirituele teksten via
eenvoudige schrijfoefeningen die een opening bieden
om geraakt te worden door een personage of passage. De moeite waard voor zowel ervaren als onervaren schrijvers. (pen en papier meenemen) (soepteksten.nl)
Dinsdag 27 juli, 10.00 tot 12.30 uur. Locatie:
Abdijkerk, Willem III straat 40. Leiding: Renske
Visser

16.) Mindfulness (cursus 2 van 5)

Zie beschrijving bij 26 juli
Dinsdag 27 juli (en ook 28, 29 en 30 juli), 10.00
tot 12.00 uur (m.u.v. 29 juli 14.00 tot 16.00
uur). Locatie: Lukaskerk, Om en Bij 2. Leiding:
Paula Weeda

17.) Wandeling langs beelden
in het Zuiderpark

Haken en breien is een leuke bezigheid. Annelies
helpt u met de techniek, het materiaal is gratis.
Maandag 26 juli (en ook 2 augustus, 9 augustus
en 16 augustus), 10.00 uur tot 11.30 uur.
Locatie: Wijkcentrum Bezuidenhout West, Jan
van Riebeekplein 90. Leiding: Annelies

Het gebouw van het Apostolisch Genootschap ligt aan
de rand van het Zuiderpark. Na ontvangst voor of in
het gebouw maken wij een wandeling langs de verschillende beelden die het park rijk is. Bij de diverse
prachtige beelden geven wij een korte toelichting. De
wandeling gaat over gebaande wegen en is ook geschikt voor rollator of scootmobiel.
Dinsdag 27 juli, vertrek 14.00 uur. Locatie: gebouw Apostolisch Genootschap Loevesteinlaan
170 t.o.v. Almeloplein. Leiding: Joke en Hans
Wolthuizen

12.) Spirituele ontmoetingstafel**

18.) Mindfulness (cursus 3 van 5)

11.) Haken en breien met Hoookedmaterialen

Een inspirerende middag met gesprek, muziek, inlevingsvermogen en verbeeldingskracht. Maandag 26
juli, 15.00 uur schenken we koffie en thee en
we eindigen om 16.30 uur.

Zie beschrijving bij 26 juli
Woensdag 28 juli (en ook 29 en 30 juli), 10.00
tot 12.00 uur (m.u.v. 29 juli 14.00 tot 16.00
uur). Locatie: Lukaskerk, Om en Bij 2. Leiding:
Paula Weeda

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

Samen leren: We leren eerst de kneepjes van het koken van een Indische maaltijd onder de knie te krijgen. Indisch koken hoeft niet moeilijk te zijn. In 2
uur maken we een kleine rijsttafel met 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 doorpratend over
diepzinnige vragen van het leven.
Woensdag 28 juli, 16.00 tot 20.00 uur. Locatie:
Woudenbergstraat 141. Leiding: Jannie Carlier

20.) Beelden maken

KOO, Bibliotheek Den Haag en Ouderen in de Wijk
organiseren in de maand augustus een (online) Zomerschool kunstworkshops. U kunt workshops in drie
kunstdisciplines volgen: beelden maken, fotografie,
improvisatietheater. U volgt de lessen afhankelijk van
corona in de bibliotheek of via ZOOM.
Donderdag 29 juli (en ook 5 en 12 augustus),
10.00 tot 12.00 uur. Locatie: Bibliotheek Segbroek, Weimarstraat 353. Leiding: Docent KOO

21.) Mindfulness (cursus 4 van 5)

Zie beschrijving bij 26 juli
Donderdag 29 juli (en ook 30 juli), 14.00 tot
16.00 uur. Locatie: Lukaskerk, Om en Bij 2. Leiding: Paula Weeda

22.) Fotografie

KOO, Bibliotheek Den Haag en Ouderen in de Wijk
organiseren in de maand augustus een (online) Zomerschool kunstworkshops. U kunt workshops in drie
kunstdisciplines volgen: beelden maken, fotografie,
improvisatietheater. U volgt de lessen afhankelijk van
corona in de bibliotheek of via ZOOM.
Vrijdag 30 juli (en ook 6 en 13 augustus), 10.00
tot 12.00 uur. Locatie: Bibliotheek Ypenburg,
Schrabber 8. Leiding: Docent KOO

23.) Mindfulness (cursus 5 van 5)

Zie beschrijving bij 26 juli
Vrijdag 30 juli, 10.00 tot 12.00 uur. Locatie:
Lukaskerk, Om en Bij 2. Leiding: Paula Weeda

24.) Auld Lang Syne
(voor oude en nieuwe vrienden)

Onder deze titel brengt Ensemble Vivace een vrolijk,
licht-klassiek programma met werken van o.a. Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven en Fritz Kreisler.
Ensemble Vivace bestaat uit: Marjon van Es, zang en
piano, Harry van der Meer, viool, Marije Beckers, cello
en Jaap de Wit, piano.
Zaterdag 31 juli, 15.00 tot 16.00 uur. Locatie:
Buurt en kerkhuis Bethel, Thomas Schwenckestraat 28-30. Leiding: Marjon van Es

2-6 augustus

25.) Haken en breien met Hoookedmaterialen

Haken en breien is een leuke bezigheid. Annelies
helpt u met de techniek, het materiaal is gratis.
Maandag 2 augustus, (en ook 9 augustus en
16 augustus) 10.00 uur tot 11.30 uur. Locatie:
Wijkcentrum Bezuidenhout West, Jan van Riebeekplein 90. Leiding: Annelies

26.) 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? Een ochtend vol
informatie en advies.
Maandag 2 augustus, 10.00 tot 12.00 uur, Locatie: Christus Triumfatorkerk, Juliana van Stolberglaan 154. Leiding: Renato van der Geld,
preventiedeskundige Indigo Preventie

27.) Schatkistje maken*

Hoe ziet jouw persoonlijke schatkist eruit? En wat
gaat erin? Welke verhalen, overtuigingen, herinneringen…? We gaan met elkaar in gesprek en creatief aan
de slag over wat jij wil bewaren en aan het eind van
de middag neem je je schatkistje mee.
Maandag 2 augustus, 14.00 tot 16.30 uur.
Locatie: Lutherse kerk, Lutherse Burgwal 7-9.
Leiding: Jolien Dekker en Jannet van der Spek

28.) Theater

KOO, Bibliotheek Den Haag en Ouderen in de Wijk
organiseren in de maand augustus een (online) Zomerschool kunstworkshops. U kunt workshops in drie
kunstdisciplines volgen: beelden maken, fotografie,
improvisatietheater. U volgt de lessen afhankelijk van
corona in de bibliotheek of via ZOOM.
Dinsdag 3 augustus (en 10 augustus), 10.00 tot
12.00 uur. Locatie: Bibliotheek Escamp, Leyweg
811. Leiding: Docent KOO

29.) Diner in augustus

Een gezellig diner aan huis met gesprek over het leven. Je mag iets te drinken meenemen.
(iedereen dient gevaccineerd te zijn)
Dinsdag 3 augustus, 18.00 u inloop. 18.30 start
diner. Locatie: Richard Wagnerlaan 22. Leiding:
Henk Baars

30.) Auld Lang Syne
(voor oude en nieuwe vrienden)

Onder deze titel brengt Ensemble Vivace een vrolijk,
licht-klassiek programma met werken van o.a. Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven en Fritz Kreisler.
Ensemble Vivace bestaat uit: Marjon van Es, zang en
piano, Harry van der Meer, viool, Marije Beckers, cello
en Jaap de Wit, piano.
Woensdag 4 augustus, 10.00 tot 12.00 uur.
Locatie: Maranathakerk, 2e Sweelickstraat 156.
Leiding: Marjon van Es

31.) Tentoonstelling
‘Tijd en Eeuwigheid’ van
papierkunstenares Annita Smit

Korte lezing over de Kloosterkerk en de tentoonstelling met koffie of thee en vervolgens bezichtiging van
de tentoonstelling en de kerk.
Woensdag 4 augustus (en ook 11 augustus),
14.00 tot 15.00 uur. Locatie: Kloosterkerk, Lange Voorhout 4. Leiding: Emilie Schreuder en anderen

32.) Beelden maken

KOO, Bibliotheek Den Haag en Ouderen in de Wijk
organiseren in de maand augustus een (online) Zomerschool kunstworkshops. U kunt workshops in drie
kunstdisciplines volgen: beelden maken, fotografie,
improvisatietheater. U volgt de lessen afhankelijk van
corona in de bibliotheek of via ZOOM.
Donderdag 5 augustus (en 12 augustus), 10.00
tot 12.00 uur. Locatie: Bibliotheek Segbroek,
Weimarstraat 353. Leiding: Docent KOO

33.) Rondleiding nieuwe
Distributiecentrum Voedselbank
Haaglanden

Hoe komt het wekelijkse voedselpakket voor klanten
eigenlijk tot stand? Een inleiding en een rondleiding
door het bedrijfsgebouw. Neem zelf een pak rijst of
pasta, of blik soep mee voor de krat. (iedereen dient
gevaccineerd te zijn. Mondkapje verplicht) In gewoon
tempo is het vanaf centrum Den Haag een goed half
uur fietsen. Bereikbaar met tram 16.
Donderdag 5 augustus, 10.00 tot 11.30 uur.
Locatie: Lierseweg 2b, Wateringen. Leiding:
Henk Baars (vice voorzitter bestuur)

34.) Fotografie

KOO, Bibliotheek Den Haag en Ouderen in de Wijk
organiseren in de maand augustus een (online) Zomerschool kunstworkshops. U kunt workshops in drie
kunstdisciplines volgen: beelden maken, fotografie,
improvisatietheater. U volgt de lessen afhankelijk van
corona in de bibliotheek of via ZOOM.
Vrijdag 6 augustus (en 13 augustus) 10.00
tot 12.00 uur. Locatie: Bibliotheek Ypenburg,
Schrabber 8. Leiding: Docent KOO

35.) Thee in de Salon, zoete pianoklanken**

‘Met zulke rozen, als op jouw wangen, zou ik mijn kamer willen behangen…’, het tere Edelweiss, een wilde
orchidee, nog meer rozen, uit Tirol: nostalgische pianomuziek, gespeeld door Caroline Wassenaar. Natuurlijk zal de Tearoomtango niet ontbreken… Iedereen welkom!
Vrijdag 6 augustus, 14.00 tot 15.30 uur.
Locatie: WZH De Strijp, Polanenhof 525.
Leiding: Caroline Wassenaar

