
van… Bezuidenhout
Programmaboekje 2013
Onze Parels van Bezuidenhout stellen hun  
huis open voor iedereen die nieuwsgierig is 
naar hun talent, verzamelwoede of passie. 

Zaterdag 8 juni
12.00-16.00 uur



1 George Mens Johannes Camphuijsstraat 25
2 Zuster Emmanuelle Johannes Camphuijsstraat 25
3 Frederik Hoogerhoud Johannes Camphuijsstraat 25
4  Wim Engels Juliana van Stolberglaan 154
5  Joke Dekker Juliana van Stolberglaan 154
6  Janet Krause Juliana van Stolberglaan 154
7 Matthijs Winnubst Juliana van Stolberglaan 154
8 Bert Paulus van Pauwvliet Juliana van Stolberglaan 93
9 Eddie Crothers  Juliana van Stolberglaan 95
10 Norma de Jong Juliana van Stolberglaan 45
11 Will Snijders-Twilt Van Imhoffstraat 11
12 Familie Havelaar Van Imhoffstraat 28 
13 Marianne Aulman 2e Louise de Colignystraat 59
14 Josine R. Croin 3e Louise de Colignystraat 129
15 Anneloes Groot Carpentierstraat 45
16 LoCATiE oldtimers Carpentierstraat 
17 LoCATiE Save the Children Laan van N.O. Indië 14 
18 Peter Piket Laan van N.O. Indië 14 
19 Barbara Gelcich Laan van N.O. Indië 14
20 Renée van Rongen Laan van N.O. Indië 14 
21 Priscilla Stricker Laan van N.O. Indië 15 
22 Margje Tiemstra Bezuidenhoutseweg 265d

23 Hans van Dam  De Sillestraat 13 
24 Erik Klinge De Sillestraat 13
25 Katalin Kováts Theresiastraat 195 
26 Jos van Zaalen Theresiastraat 195 
27 Marjoline DelaHaye De Eerensplein 41 
28 Karin Kluijtmans Stuyvesantstraat 166 
29 Jan Timmer Stuyvesantstraat 271 
30 Cora van der Loos Jeu de boulesbaan Loudonstraat 95 
31 Het Groene oordtje IJsclubweg 2 
32 Amateur Tuin Vereniging Loolaan IJsclubweg 5
33 Hettie Wempe  Van Reesstraat 42
34 Marinus Schroevers Van Reesstraat 57
35 Gerda Klop Van Reesstraat 61
36 Silvia Sijses Van Reesstraat 73
37 Jolanda van Atteveld Juliana van Stolberglaan 246
38 Nico Piket Hendrik Zwaardecroonstraat 118
39 An Hamers 2e Joan Maetsuykerstraat 295
40 Carla Wolbersen 2e Joan Maetsuykerstraat 307
41 Jos van der Linden 2e Joan Maetsuykerstraat 333
42 Bibliotheek Haagse Hout Theresiastraat 195
43 Wijk en Dienstencentrum Johannes Camphuijsstraat 25pr
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Bezuidenhout heeft Pareltalent!
Houdt u van kunst en cultuur? En wilt u de talenten in 
uw wijk ontdekken? of wilt u uw buren ontmoeten? 
Dan is een bezoek aan de Parelroute in Bezuidenhout  
8 juni een must!
op deze middag zetten bewoners en organisaties 
graag hun deuren voor u open om kennis te maken 
met de passie, schoonheid en talent uit Bezuidenhout. 

Dit jaar vieren de Parels van Bezuidenhout hun eerste 
lustrum. Een prachtig project, waaraan door de inzet 
van wijkbewoners, actieve vrijwilligers in Bezuiden-
hout en het Wijkberaad Bezuidenhout dit jaar maar 
liefst 45 Parels deelnemen.

ook neemt dit jaar de organisatie Save the Children 
deel aan deze activiteit. Zij zijn gevestigd op de Laan 
van Noi en zijn de grootste organisatie ter wereld voor 
wat betreft kinderen. 

‘Geef toekomstige Parels (kinderen) de kans om hun 
talent te ontwikkelen’.
op meerdere plaatsen op de Parelroute kunt u geïnfor-
meerd worden over dit goede doel.
De Parels herkent u aan een vlag bij hun huis.

oPENiNG PARELRoUTE 
om 11.00 uur in het Wijk- en Dienstencentrum aan de 
Johannes Camphuijsstraat 25
Het Parelteam vindt het fijn dat dit jaar de opening 
wordt verricht door Lilianne Blankwaard-Rombouts en 
Sjaak Bral.
U kunt tevens genieten van een kopje koffie met 
Haagse Kakker….. 

U bent van harte welkom op de opening  
van de Parelroute. 

Tot ziens! 
Lilianne Blankwaard-
Rombouts Directeur 

Stadsdeel Haagse Hout

Sjaak Bral
cabaretier



George Mens 

Eigen liederen, gedichten en voordrachten 
George kunt u tegenkomen bij binnen-  
en buiten-optredens in bejaardenhuizen, 
openingen van exposities e.d. Vaak in sa-
menwerking met zangeres en/of pianist. 
Voor deze gelegenheid zingt hij o.a. aan de 
deur het door hem geschreven ‘Parel-lied’. 
Tijd: 10.45, 12.45 - 13.15 uur
Bij de Oldtimers: 14.15 tot 15.00 uur
WDC Johannes Camphuijsstraat 25

‘Parel-lied’

refrein

Hier zijn de Parels
‘T is Pareldag
Talent te over

Hang uit die vlag
Zij hebben allen veel talent

Hang uit die vlag
‘T is Pareldag, hang uit die vlag

‘T is Pareldag

George, juni 2013

couplet 
Een maal per jaar
Talenten kuren
Het is echt waar!
Gewoon je buren
Kom toch allen uit de wijk!
Talent te over
Schatje rijk, schatje rijk
Talent te over.......... 

Zuster Emmanuelle

Pelgrimstocht per fiets naar Jeruzalem
In juni 2010 fietste zuster Emmanuelle, 
parochiane van de RK Church of Our 
Saviour 3390 km naar Jeruzalem. Zuster 
Emmanuelle werd gesponsord voor de ver-
bouwing van een dagkapel in het nieuwe 
gemeenschapscentrum van de Church of 
Our Saviour. www.parish.nl
WDC Johannes Camphuijsstraat 25
Tijd: 14:00 uur

Frederik Hoogerhoud

Volksliederen  Frederik zingt traditionals 
uit Nederland en Engeland. Volksliederen 
die veelal tijdens het werk overgedragen 
werden. Het hanteren van een begelei-
dingsinstrument was niet handig en dus 
werd er ‘á capella’ gezongen. Als afsluiting 
kunnen we samen enkele canons zingen.

WDC Johannes Camphuijsstraat 25
Tijd: 12.00-12.30, 13.30-14.00, 15.00-15.30
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Matthijs Winnubst 

Schilderijen Matthijs Winnubst schildert 
stadsgezichten en landschappen met Den 
Haag vaak als model. Stralend zonlicht 
en intense schaduwen maar vooral stille 
schilderijen, geworteld in zijn andere 
grote passie: zijn Tai Chi-praktijk. Herkent 
u uw stad? Ontmoet Matthijs en zijn werk 
in de Christus Triumfatorkerk.

Juliana van Stolberglaan 154 

76 Janet Krause, Sandra  
en Patrick, concert 

Janet Krause is violiste bij Het Residentie 
Orkest en docent op het Conservatorium 
in Den Haag en Amsterdam. Haar dochter 
Sandra studeerde viool en haar zoon  
Patrick studeert cello. Samen geven zij 
op de Pareldag een concert in de Christus 
Triumfatorkerk.
Juliana van Stolberglaan 154
Tijd: 14.30 en 15.30 uur

4 Maak kennis met de 
Christus Triumfatorkerk 

Wim Engels geeft een korte rondleiding 
door de verrassende kerkzaal, ontworpen 
door architect G. Drexhage. Wil van der 
Vlist vertelt vervolgens over de activiteiten 
in de kerk.  
Bezoek ook de website www.ctkerk.nl. 

Juliana van Stolberglaan 154 
Tijd: 12.00, 13.00, 14.00 en 15.00 uur

Muziekensemble 

Dwarsfluit, viool en piano 
Een muziekensemble, samengesteld uit: 
Jacqueline Eshuis, Ingeborg Steijlen en 
Joke Dekker. Zij spelen muziek van de 
17e-20e eeuw. Kom meegenieten in de 
Christus Triumfatorkerk. 

Juliana van Stolberglaan 154 
Tijd: 12.30 en 13.30 uur

5

www.matthijswinnubst.nl



Eddie Crothers 

Airbrush-, olieverfschilderijen en penteke-
ningen Op 8 juni wil ik mijn pentekenin-
gen, olieverf-en airbrush schilderijen to-
nen. Mijn onderwerpen zijn voornamelijk 
fantasie- en sprookjesfiguren. Ook maak ik 
meubels op maat, waarvan ik er twee kan 
laten zien. Voor andere meubels en projec-
ten kunt u op mijn website kijken. 

Juliana van Stolberglaan 95

Will Snijders-Twilt 

Sieraden, Sjaals, Schilderijen Will werkt 
met meerdere materialen en technieken 
op zoek naar mooie combinaties. Haar 
sieraden maakt zij van (half)edelstenen 
en parels. Zij schildert met gebruik van 
schorsen, textiel en acrylverf en creëert 
zijde/vilt sjaals en tassen met prachtige 
kleurcombinaties. 

Van Imhoffstraat 11 

9

Cabaret Rijp! 

Norma de Jong en Hans Ruitenberg 
vormen samen duo RIJP! Zij treden op met 
eigen nummers. Norma schreef de teksten 
en Hans componeerde de muziek. Laat u 
verrassen door spitsvondige, grappige en 
gevoelige liedjes. 

Juliana van Stolberglaan 45
Tijd: 13.00, 14.00 en 15.00 uur 

10 11

www.atelierwillt.nl

www.mad-ed.nl

Bert Paulus Van Pauwvliet 

Keramische objecten  In 2000 begon ik 
met een kleicursus en sindsdien maak ik  
allerlei keramische objecten, geen kunst-
objecten. Naast het glazuren maak ik ook 
gebruik van verschillende andere decora-
tietechnieken wat een zekere spanning 
toevoegt aan het object. Op mijn site 
staan vele werken.

Juliana van Stolberglaan 93

8

www.bertpaulus.nl



Marianne Aulman 

Schilderijen/sieraden De overblijfselen van 
oude culturen die Marianne op haar reizen 
tegenkomt, vertaalt ze in grote vormen 
gecombineerd met teksten en tekens in 
frisse, heldere kleuren in haar litho’s en 
schilderijen. Voor de sieraden en tassen 
worden knopen, kralen en medaillons van 
historische afbeeldingen met fijn haak-
werk aan elkaar gezet.
2e Louise de Colignystraat 59 

Anneloes Groot Schilderes 

Anneloes woont in Mariahoeve. Zij is van 
beroep beeldend kunstenaar en werkt in 
opdracht voor bedrijven en particulieren. 
Thema’s voor haar werk zijn o.a. portret, 
de werkende mens, de veranderlijke stad 
en de natuur. Anneloes geeft workshops 
op locatie. 

De Carpentierstraat 45

13

Josine Croin Beeldhouwen 

Josine is professioneel beeldhouwster met 
een nationale en internationale reputatie. 
Zij geeft beeldhouwles. Onder het genot 
van een drankje beantwoorden Josine en 
haar leerlingen met plezier uw vragen 
over het ‘vak’ en hun werk. 
Kom een kijkje nemen in Galerie Tijdloos.

3e Louise de Colignystraat 129
hoek Van der Parrastraat 

14 15

Johan en Zenobia Havelaar

Bezichtiging huis en sieraden Johan en 
Zenobia wonen al 36 jaar in het huis aan 
de Van Imhoffstraat 28, ontworpen door 
architect J.J. Hellendoorn, bouwjaar ca. 1917. 
Het is mogelijk dit huis te bezichtigen.  
Tevens kunt u de Pomme’s Originals be-
wonderen, sieraden van edelsteen, parels 
en edelmetaal, ontworpen door Zenobia.
 
Van Imhoffstraat 28  

12

www.josinecroin.nl www.anneloesgroot.nl



oude Parels op Wielen 

Het parkeerterrein van Meeùs aan de  
Carpentierstraat is op Pareldag het ver-
zamelpunt van oude, nog oudere en erg 
oude auto’s die in onze wijk wonen. 
Van Chevrolet, Triumph, BMW, Cadillac, 
Citroën, MGA, Austin Healey, Daimler  
en meer.

De Carpentierstraat Parkeerplaats Meeùs

De eigenaren o.a. de heren: Devilee, Gordijn, Kuijpers, Leeflang,  
van der Loos, van der Meer en Net, kunnen u alles vertellen over  
deze machtig mooie klassiekers.

16



Save the Children 

‘Pareltjes van nu zijn de Parels van de toe-
komst’  Save the Children redt wereldwijd 
de levens, de dromen en de toekomst van 
kinderen met medische zorg, onderwijs  
en betere leefomstandigheden. Deze  
’s werelds grootste onafhankelijke kinder-
rechtenorganisatie heeft haar kantoor 
in het Bezuidenhout. Samen met drie 
kunstenaars en muziek, uitgevoerd door 
kinderen uit Bezuidenhout, opent zij haar 
deuren. In de openbare bibliotheek kunt u 
de bijzondere tentoonstelling ´De kracht 
van Dromen´ bewonderen. 
www.savethechildren.nl

Muziek door kinderen De Pareltjes, 
Joana-Luisa Fortes Cook 10 jaar en 
Renske Ubink en Oliwka Mietlicz 9 jaar 
komen zingen en gitaar spelen.

Joana tussen 12.00 en 16.00 uur, Renske 
en Oliwka tussen 12.00 en 14.00 uur

Laan van Nieuw oost-indië 1417

Kunstenaars bij Save:
Renee van Rongen
Peter Piket
Barbara Gelcich



Peter Piket 

Tekeningen, houten objecten 
Peter Piket (1944, Arnhem) heeft de zater-
dagochtendcursus op de KABK gedaan. 
Hij tekent een pure, snelle lijn, zonder zich 
iets voor te nemen. Ook maakt hij houten 
objecten.

LOCATIE: Save The Children
Laan van Nieuw Oost-Indië 14 

Renée van Rongen

Renée van Rongen schildert vooral portret-
ten en natuurabstracties, met diverse ma- 
terialen. Afgestudeerd als lerares tekenen 
en textiele werkvormen wil zij een sociaal 
aspect toevoegen aan het maken van 
kunst. www.kunstvooreenander.nl is haar 
nieuwe project: verkoop van kunst ten 
behoeve van goede doelen.
LOCATIE: Save The Children
Laan van Nieuw Oost-Indië 14 

Barbara Gelcich Schilderijen 

Haar werk is in beginsel figuratief, veelal 
stadsgezichten, mensen, dieren en bloe-
men. Barbara zet de onderwerpen graag 
fors en krachtig aan en zoekt de warme 
nuance in de kleuren. Ze werkt daarbij met 
olieverf, acryl en pastel. www.kunstpost-
mariahoeve.nl/barbara-gelcich/ 

LOCATIE: Save The Children
Laan van Nieuw Oost-Indië 14 

Priscilla Stricker Sieraden

Sinds enige jaren maakt Priscilla handge-
maakte sieraden. Daarbij maakt ze ook 
zelf kralen- en glashangers. Haar uit-
gangspunt voor het maken van een  
sieraad is niet alleen de materialen, de 
kleuren en combinaties. Het sieraad is 
altijd een onderdeel van een creatie waar-
mee je beoogt de schoonheid te verhogen. 

Laan van Nieuw Oost Indië 15
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Margje Tiemstra Voice Dialogue 

Werken met je innerlijke stemmen 
Zin in een korte, inspirerende training die 
jouw eigen handelen én jouw contact met 
de relaties om je heen verheldert en ver-
rijkt? Laat je verrassen door deze Parel.
www.familieopstellingendenhaag.nl

Bezuidenhoutseweg 265D 
Tijd: 12.00-12.45, 13.30-14.15, 15.00-15.45 uur 

‘Stadsverlichting’ 

Meditatie in Bezuidenhout Uit onderzoek 
blijkt dat mensen die samen stil zijn, hun 
omgeving harmoniseren. Op deze Parel-
dag willen wij u daar graag iets meer over 
vertellen. Ervaring met meditatie of yoga 
niet nodig. Deelname is gratis. 
Kijk voor meer informatie op:  
www.haagsyogacentrum.nl.

Haags Yogacentrum, De Sillestraat 13 

Hans van Dam Fotografie 

In mijn vrije werk zoek ik de kunstzinnige 
kant van de fotografie. Een boeiende 
ervaring waarbij ook tekst en poëzie het 
daglicht ziet in combinatie met het beeld. 
Altijd ben ik op zoek naar de ziel van alles. 
De plek waardoor het beeld tot leven komt. 
Geniet!! www.werkaandemuur.nl/in-
dex/77/nl/FOTOGRAFIE---HANSVANDAM/
profile/2322. 
Haags Yogacentrum, De Sillestraat 13 

Katalin Kováts 

Esperanto, de mooiste brugtaal. Deze 
internationale taal is een echte taal, ge-
nuanceerd en expressief, maar bijzonder 
simpel te leren. Met Internet beleeft het 
nu een revival. Katalin Kováts (Hongarije) 
en Sylvain Lelarge (Frankrijk) spreken het 
elke dag aan de keukentafel en nodigen u 
uit voor een leuke interactieve cursus. 
LOCATIE: Bibliotheek, Theresiastraat 195
Tijd: 12.15 en 14.15 uur.

22 23
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www.stadsverlichting.nu



Jos van Zaalen 

Planten en kruiden langs de weg 
In onze hoogmoed spreken we van on- 
kruiden alsof al die wilde plantjes die er 
zomaar bloeien geen kruiden zijn. We 
vergeten dat al onze cultuurplanten hun 
oorsprong vinden in wat wij onkruiden 
noemen. Op Pareldag zingen we de lof  
van het onkruid van de parels. 
LOCATIE: Bibliotheek, Therersiastraat 195 
Tijd: 13.15 en 15.15 uur

Karin Kluijtmans Tenenlezen 

Geen handlijnkunde, maar tenenlezen! 
Geen toekomst, wel aanleg en mogelijk- 
heden. Nieuwsgierig? 
Uitleg en eventuele korte analyse op de 
Pareldag. Tot ziens, 
Karin Kluijtmans. 

Stuyvesantstraat 166

Marjoline Delahaye 

Marjoline schildert abstracte emoties die 
raken. Haar complexe schilderijen zijn uit 
vele lagen opgebouwd. De textuur, de 
snelheid van schilderen en de materialen 
waarmee geëxperimenteerd is zoals brui-
sende coca-cola en verschillende alcohols. 
Ook filmt zij, dit kunnen documentaires 
zijn, muziek, videos met satirisch com-
mentaar, of een korte film. 
De Eerensplein 41

Jan Timmer

Muziek in de kamer Muziek neemt een 
centrale plaats in mijn leven in, mijn vleu-
gel staat dan ook midden in de kamer. Ik 
speel klassieke muziek, van barok tot  
modern, in diverse ensembles. Op de 
Pareldag wil ik dat graag laten horen. Met 
een aantal muzikale vrienden verzorg ik 
een aantal kleine kamerconcertjes.
Stuyvesantstraat 271
Tijd: 12.30, 13.30, 14.30 en 15.30 uur

26 27
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www.marjoline.com 

www.pedicurekarin.nl 



Jeu de boules

Een Parel in het Bezuidenhout ligt op de 
hoek Van Heutszstraat/Loudonstraat 
(naast het Stadsdeelkantoor) en wel het 
‘Boulodrome sous les platanes’. Hier 
spelen wij Jeu de boules op di-, do- en 
zondagmiddag van 14:00 tot 17:00 uur. 
Iedereen is van harte welkom om ook eens 
een balletje te komen gooien.
 
Hoek Van Heutzstraat/Loudonstraat

Amateur Tuin Vereniging 
Loolaan 

Volkstuincomplex ATV-Loolaan ligt aan de 
Schenkstrook bij de Nieuwe Veenmolen. 
Wij bieden u een gratis kopje koffie of thee 
aan in onze kantine, waarna u een wande-
ling kunt maken over ons complex. Er is 
een diversiteit aan sier- en moestuinen  
te bekijken. Onze volkstuinders staan klaar 
om uw vragen te beantwoorden. 
IJsclubweg 5 

Het Groene oordtje 

Het Groene Oordtje: een unieke wandel- 
en rustplek tussen groen, bloemen en  
water, gelegen aan de Schenk met de 
Nieuwe Veenmolen als decor. De grote 
biodiversiteit schept een aangenaam thuis 
voor vele insecten, andere kleine dieren en 
ook voor de mens. www.opentuinenzuid-
holland.nl en www.de-aanschuiftafel.nl. 

IJsclubweg 2 

Hettie Wempe 

Als kind was zij altijd bezig met potlood en 
papier. Uiteindelijk duurde het tot 2001, 
nadat zij afgestudeerd was aan de Konink-
lijke Academie voor Beeldende Kunsten, 
dat zij zichzelf ‘Beeldend Kunstenaar’ 
mocht noemen. Ze schildert vrij, portret-
ten, maar ook muurschilderingen. 

Van Reesstraat 42
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www.atvloolaan.nl  www.hettiewempe.nl

www.lesamisdefanny.
wordpress.com

www.HetGroeneOordtje.
blogspot.nl



Marinus Schroevers Schrijver 

Marinus Schroevers (86 jaar) heeft zijn 
hele werkzame leven lang geschreven. Hij 
was een succesvol journalist, publiceerde 
reisboeken en schreef redelijk veeleisende  
cultuurhistorische studies. Maar hij schreef 
ook sprookjes. En hij is dol op het kwatrijn, 
het vierregelig gedicht. Hij kan ook onder-
houdend over zijn schrijverschap vertellen. 
Van Reesstraat 57
Tijd: 13.00 uur

Silvia Sijses Schilderijen 

Schilderen is sinds 3,5 jaar haar hobby en 
dat doet zij vooral omdat het zo heerlijk 
ontspannend werkt. Haar werk is heel ver-
schillend, met acryl, olieverf en soms krijt. 

Elke keer moet zij weer struisvogels 
maken, die kijken je tijdens het werk zo 
ondeugend aan met die koppies. 

Van Reesstraat 73 

Gerda Klop Schilderijen 

Altijd al een passie gehad voor tekenen 
maar in eerste instantie nooit iets mee 
gedaan. Later voorzichtig begonnen met 
aquarel, in het buurthuis ‘de Wijckplaats’. 

Na enkele aquarelcursussen in het 
Koorenhuis en daarna bij een kun-
stenares met acryl en soft pastel te 
hebben gewerkt, heb ik ook abstract 

geschilderd.
Van Reesstraat 61 

Jolande Van Atteveld 

Glasfusing Via glasfusing worden glas-
objecten in/op elkaar versmolten. De ge- 
bruikte glasbewerkingstechnieken zijn: 
versmelten van lagen gekleurd glas, ver-

vormingen door gebruik van een mal 
en vlechttechniek. Naast glasfusing 

boetseert Jolande modellen en 
portretten in klei. 
 

Juliana van Stolberglaan 246 
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Nico Piket Glas in lood 

Als 7-jarig jongetje zat Nico al bij zijn 
grootvader op de tafel om van de restjes 
ramen te maken. Nico is de derde genera-
tie op rij, die glas in loodramen maakt en 
restaureert. Laat u verrassen om alles over 
glas in lood te weten te komen.

Hendrik Zwaardecroonstraat 118 

Carla Wolbersen 

Handwerken en sieraden Carla is dol op 
handwerken. Van ‘niets’ maakt ze ‘iets’. 
Met restjes wol creëert ze tassen, mand-
jes, boekenleggers en kaarsenstandaards. 
Borduren, breien, alle technieken beheerst 
ze. Daarnaast maakt Carla hele aparte 
sieraden van kralen of lint. Een bezoekje 
aan deze enthousiaste dame van 91 jaar is 
absoluut de moeite waard.
Maetstate, 3e Joan Maetsuyckerstraat 275

An Hamers Schilderijen 

Kleuren hebben An altijd getrokken. En 
kleurrijk zijn de schilderijen van haar dan 
ook. Haar onderwerpen, bloemen, blade-
ren, maar ook dieren en landschappen  
lenen zich voor een prachtig palet. Voor-
heen werkte ze met olieverf, maar tegen-
woordig aquarelleert An meestal. Gaat u 
vooral een kijkje nemen. 

Maetstate, 3e Joan Maetsuyckerstraat 275

Jos van der Linden 

Poppenhuizen Als jongen van 14 begon Jos 
met figuurzagen met een paar vrienden. 
Van sigarenkistjes maakt hij fantastische 
poppenhuizen. Alles is handwerk en op 
maat gemaakt. Met zijn grote en vaardige 
handen zorgt hij dat zelfs de allerkleinste 
onderdeeltjes werken. Een bezoekje meer 
dan waard.

Maetstate, 3e Joan Maetsuyckerstraat 275
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Bibliotheek Haagse Hout 
informatieparel in de wijk 

Tijdens de Pareldag bent u van harte 
welkom in Bibliotheek Haagse Hout, de 
informatieparel van de wijk! Bij ons kunt 
u terecht voor leesboeken, informatieve 
boeken en dvd’s. Maar ook voor tijdschrif-
ten en kranten, inclusief de Press Display 
met kranten uit de hele wereld. Ook geven 
wij computercursussen. 
www.bibliotheekdenhaag.nl 

Katelin Kovats: Esperanto
Jos van Zaalen: lezing over  
de plantjes om ons heen

Save the Children informatie  
en tentoonstelling droomfoto’s

Exposerende Kunstenaar:  
Yun Xie kunstschilder

LoCATiE: Theresiastraat 195

Openingstijden  van tot
Maandag 12:00 20:00
Dinsdag  11:00 17:00
Woensdag 11:00 17:00
Donderdag 11:00 17:00
Vrijdag  11:00 17:00
Zaterdag  11:00 17:00
Zondag  Gesloten 
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Wijk- en Dienstencentrum 
Bezuidenhout 

Wijk- en Dienstencentrum Bezuidenhout 
biedt vandaag ruimte aan 3 Parels:  
Frederik Hoogerhoud, George Mens en 
Zuster Emmanuelle. De opening en de  
afsluiting van de Parelroute vinden plaats 
in dit gebouw. Gedurende het hele jaar 
staat het Wijk- en Dienstencentrum open 
voor buurtbewoners van alle leeftijden 
voor hulp, informatie en het (zelf) organi-
seren van activiteiten. 

Kinderen van de van Hoogstratenschool 
hebben naar aanleiding van Save the 
Children kunstwerkjes gemaakt.

Kunstenaars, WDC:
George Mens 
Zuster Emmanuelle
Frederik Hoogerhoud
Kunst van kinderen

LoCATiE: Johannes Camphuijsstraat 2543



Afsluiting Pareldag 

Om 16.00 uur sluiten de Parels hun 
deuren. De deelnemende Parels worden 
in het zonnetje gezet! Voor de Parels staat 
een hapje en drankje klaar, dit wordt ver-
zorgd door de familie Weijers, onze Parel 
van de uitgaansgroep.

De afsluiting wordt muzikaal opgeluisterd 
met old jazz door pianist Barthold van 
Riemsdijk.

Wilt u al wat meer weten over onze Parels 
of de route? Kijk voor meer informatie op 
www.bezuidenhout.nl en klik daar op 
het kopje Parels van Bezuidenhout.

Wijk- en Dienstencentrum
Johannes Camphuijsstraat 25

www.bezuidenhout.nl 



Het Wijkberaad bestaat uit een groep vrijwilligers, die zich inzet om de belangen 
te behartigen van alle bewoners van Bezuidenhout. De plannen die de Gemeente 
en andere instanties hebben voor onze wijk worden door het Wijkberaad nauw-
gezet gevolgd, zodat zij hierop invloed kunnen uitoefenen.
Het Wijkberaad organiseert en stimuleert tevens projecten voor en door de bewoners 
zelf, zoals de jaarlijkse vrijmarkt, de straatfeesten en dus ook de jaarlijkse route Parels 
van Bezuidenhout.

Glanzende Parels
Wij zijn als Wijkberaad erg trots op de diversiteit aan creatieve Parels, die zich met 
veel enthousiasme hebben aangemeld voor deze dag. Afgelopen jaren hebben meer 
dan 800 mensen de Parelroute gevolgd en we zien ook een groeiende belangstelling 
voor dit evenement. Dit project steunen wij dan ook graag.
 
Parels 2014 vervolg…
Vindt u de Parelroute leuk, wilt u helpen in de organisatie of wilt u zich ook opgeven 
als Parel? Volgend jaar organiseert de werkgroep opnieuw een Pareldag. 
U kunt zich alvast aanmelden via: parels@bezuidenhout.nl  
of telefonisch via 070 315 09 02

Stichting Wijkberaad BezuidenhoutColofon

HET PARELTEAM:  
Bert Carati, Frederik Hoogerhoud,  

Gerda Klop, Imre Kortbeek, Jacob Snijders,  
Nico Piket, Rachel van der Veen,  

Wan Yueh Wong, Will Snijders-Twilt

MET DANK AAN: 
Alle Parels voor hun deelname, durf, 

eigenheid en enthousiasme.  
Bibliotheek Haagse Hout, Christus  
Triumfatorkerk, Save the Children,  

Wijk- en Dienstencentrum,  
Wijkberaad Bezuidenhout, Het Parelteam.

Vormgeving Marianne de Vin  
Drukwerk Bestenzet


