Op 12 én 13 oktober
van 12.00 - 17.00 uur

Kunst- en cultuurroute

van de Flora- en Faunawijken
Programmaboekje 2019
Onze Parels van de Flora- en Faunawijken stellen
hun huis open voor iedereen die nieuwsgierig is
naar hun talent, verzamelwoede of passie.
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OPENING in wijkgebouw De Hyacint
Malena de Graaf The colour of live
Tosca Rossewij keramiek
José Damme Keramiek
Stichting Egelopvang Den Haag
Bert de Vries Schilder
Simone Kappeyne Poppentheater
Ria Smits de Bruin Open tuin ‘Lommerlust’
Jacques Bron Beeldhouwen
Hans Willebrands Bakker Krijttekeningen
Sint Albaanskerk
Manette Wils Zentangle tekenen
Wimke Steur Weven
Peter van Kessel Objecten van papier
Péronne Nusteling Handgemaakte Sieraden
Hanneke Veldhorst Keramiek
Debbie van Bruggen Faces and more
Loes Peters Zand, keramiek
René van Schie Filosofie en permacultuur
Ben Lochtenbergh Tai Chi
Bergkerk Een bezoekje waard
Mme Bouquet Cave et cuisine, Wijn
Evert de Vreugd Kunstschilder
Loukie Nak Rondleiding Papaverhof
Ank Bliek Schilderen met olieverf
Vera Holland Lampen en panelen van zijde
Bibliotheek Bomenbuurt Locatie
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Loes Meijer Gebakken sloﬀen
Eduard Bekker Trekharmonica, orkest in je rugzak
Jasper van der Gaag Meubelrestauratie
Marjolein Raaphorst De OPkikker, bijzondere objecten
Marion Mineur Shiatsu Therapie
Sunny Rays muziek in de Stamboom
Tweevliegentheater Dozen
Peter Houtsma Schelpen, vlinders, kevers
Nixniws Tassen en stoelen
Anneke Zwolsman Vilt!
Lammert Lap Arabische kalligrafie
Bert Vermeulen Elektrotechnisch museum
Martha Vermeulen Devotieplaatjes
Bob Schoutsen Aqua Artis Magistra, fotografie
Natalia Stefanova Beeldende kunst
Lenie de Bot Koelkastmagneetjes
Marion Sijnja v.d. Heijden Een grote kudde olifanten
René Sijnja Verzameling schilderijen
Marjolein Van der Sluis Kunstschilder
Ronald Dessaur Pixelhobby
Els Pet Dromenconsult
Ina Topman Beelden in steen
Coen Dubbelaar 3D geprinte sculpturen
Corien Lievens Mozaïek
The Pearls Muziek
Elly Poldervaart Ecoprinten

Parelroute

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

OPENING De Hyacint Anemoonstraat 25 ● ●
José Damme De Hyacint | Keramiek ● ●
Tosca Rossewij De Hyacint | keramiek ●
Malena de Graaf De Hyacint | Kunstschilder ●
Egelopvang Savornin Lohmanlaan/ Laan van Poot ●
Bert de Vries Kramsvogellaan 12 | schilder ●
Simone Kappeyne Laan van Poot 414 | Poppentheater ●
Ria Smits de Bruin Vliegevangerlaan 16 | Open tuin ●
Jacques Bron Pauwenlaan 83 | beeldhouwen ● ●
Hans Willebrands Bakker Rietzangerlaan 2 | Krijttekeningen ● ●
Vrij katholieke Kerk Rietzangerlaan 2A St. Albaan kerk ● ●
Manette Wils Sijzenlaan 47 | Zentangle tekenen ● ●
Wimke Steur Sijzenlaan 47 | Weven ● ●
Peter van Kessel Sijzenlaan 47 | Objecten van papier ● ●
Péronne Nusteling Sijzenlaan 47 | Handgemaakte Sieraden ● ●
Hanneke Veldhorst Sijzenlaan 47 | Keramiek ● ●
Debbie van Bruggen Laan van Poot 194B | Faces and more ●
Loes Peters Laan van Poot 194B | Zand, keramiek ●
René van Schie Sportlaan 93 | Filosofie en permacultuur ●
Ben Lochtenbergh Daal en Bergselaan 50A | Tia Chi ●
Bergkerk Daal en Bergselaan 50A | Locatie ●
Mme Bouquet Cyclaamstraat 43 | Cave et cuisine, Wijn ●
Evert de Vreugd Rozenstraat 81 | Kunstschilder ● ●
Loukie Nak Papaverhof 2 | Rondleiding Papaverhof ● ●
Ank Bliek Berberisstraat 19 | Schilderen met olieverf ●
Vera Holland Thomsonlaan 155 | Zijdekunst ● ●
Bibliotheek Bomenbuurt Fahrenheitstraat 707 ●
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Loes Meijer Bibliotheek Fahrenheitstraat 707 | Gebakken sloﬀen ●
Eduard Bekker Wilgstraat 61 | Trekharmonica ●
Jasper van der Gaag Thomsonplein 3 | Meubelrestauratie ●
Marjolein Raaphorst Beukstraat 18 | De OPkikker, sieraden ●
Marion Mineur Eikstraat 2a | Shiatsu praktijk ●
Sunny Rays De Stamboom, Eikstraat 1, muziek ● ●
2vliegentheater De Stamboom, Eikstraat 1 | Dozen ●
Peter Houtsma Valkenboskade 382 | Schelpen, vlinders, kevers ● ●
Nixniws Valkenboskade 338 | Tassen en stoelen ● ●
Anneke Zwolsman Valkenboskade 338 | Vilt ● ●
Lammert Lap Laan van Eik en Duinen 211 | Arabische kalligrafie ●
Bert Vermeulen Druivenstraat 41 | Elekstronisch museum ●
Martha Vermeulen Druivenstraat 41 | Bidprentjes ●
Bob Schoutsen Vlierboomstraat 261 | Aqua artis Magistra, fotografie ●
Natalia Stefanova Vlierboomstraat 261 | Beeldende kunst ●
Lenie de Bot Perenstraat 69 | Koelkastmagneetjes ●
Marion Sijnja v.d. Heijden Perenstraat 139 | Een grote kudde olifanten ●
René Sijnja Perenstraat 139 | Verzameling schilderijen ●
Marjolein Van der Sluis Meloenstraat 110 | Kunstschilder ● ●
Ronald Dessaur Abrikozenstraat 207 | Pixelhobby ● ●
Els Pet Abrikozenstraat 207 | Dromenconsult ●
Ina Topman Abrikozenstraat 228 | Beelden in steen ● ●
Coen Dubbelaar Abrikozenstraat 228 | 3d print ● ●
Corien Lievens Appelstraat 26 | Mozaïek ●
The Pearls Appelstraat 155 | Muziek ●
Elly Poldervaart Thorbeckelaan 220 | Ecoprinten ● ●

● op zaterdag te bezoeken

● op zondag te bezoeken
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Even voorstellen… De werkgroep!
Het oorspronkelijke idee van de parelroutes komt van
Stichting Boog. Dit was een stedelijke organisatie voor
samenlevingsopbouw in Den Haag en omgeving.
Sinds 2012 is de organisatie van de route in handen van
de parels zelf. De werkgroep Parelroute Flora- en Faunawijken is ondergebracht bij het wijkberaad Vruchtenbuurt.
We hebben er alles aan gedaan om ook dit jaar weer een
gevarieerd programma samen te stellen met voor ieder
wat wils.

Parels 2020 vervolg…
Vindt u dit project leuk en had u zelf ook graag als Parel meegedaan of kent u mensen die een parel zijn?
Volgend jaar willen we opnieuw een Parelroute in de Floraen Faunawijken organiseren. De trekker daarvan is de eerder
genoemde werkgroep.
U kunt zich bij hen aanmelden via de website of via de voorzitter René Sijnja: groeneparels@yahoo.com
U kunt ons verder ook vinden op:
www.parelsvandefloraenfaunawijken.nl
en op Facebook!

I N L E I D I N G
Sinds 2009 wordt de parelroute in onze wijken georganiseerd. Nog steeds hebben we
deelnemers van het eerste uur, daarnaast
komen er ieder jaar nieuwe parels bij.
Ook dit jaar hebben we weer een mooi gevarieerd programma samengesteld. Onder het
genot van een kopje koﬃe en een taartje zullen
we de route om 11.00 uur openen in wijkgebouw
De Hyacint aan de Anemoonstraat 25.
Vanaf 12.00 uur bent u welkom bij de parels!

Opening Pareldag
Zaterdag 12 oktober 11.00 uur

Aanvang Parelroute
Zaterdag en zondag 12.00 uur

De Flora- en Faunawijken komen
met oud en nieuw Pareltalent!
Op zaterdag 12 en zondag 13 oktober kunt u alle Parels uit dit boekje persoonlijk bewonderen. Op deze dagen stelt een grote groep bewoners uit de Vogelwijk en de
Bloemen-, Bomen-, Heester- en Vruchtenbuurt tussen 12.00 en 17.00 uur hun huis open
voor iedereen die nieuwsgierig is naar hun talent, verzamelwoede of passie(s). Neem de
benen-wagen of de fiets, want in alle wijken zitten Parels. Opnieuw vele interessante en
aantrekkelijke presentaties. Maak een keuze en laat u verrassen door de verhalen van de
verschillende Parels, die u herkent aan een vlag bij hun huis. Achter in deze brochure zit een
plattegrond, waarop u kunt zien waar de Parels te vinden zijn. U zult hier ook zien welke
Parels zaterdag (●), welke zondag (●) en welke op beide dagen (● ●) te bezoeken zijn.

U bent van harte welkom,
zon
graag tot ziens op 12 en 13 oktober! zat
Bekijk onze website: www.parelsvandefloraenfaunawijken.nl
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zat De Hyacint Opening Pareldag
Tijdens de opening op zaterdag om 11.00 uur in de Hyacint kunt u genieten van koﬃe en
taart. De Parelroute start vervolgens om 12.00 uur. Op de locatie de Hyacint zijn direct
een drietal Parels te bewonderen. U bent op 12 oktober van harte welkom.
Bekijk onze website: www.parelsvandefloraenfaunawijken.nl

De Hyacint
Anemoonstraat 25

zon Malena de Graaf The colour of life
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www.mavyruart.nl
De Hyacint, Anemoonstraat 25

Ik ben een schilderes van kleurrijke werken, vaak met een verhaal. Abstract en figuratief
zijn mijn favoriete stijlen, hoewel ik me ook wel eens aan een portret waag. Ik exposeer
vaak en graag: ziekenhuizen, bibliotheken, de Albert Heijn en twee keer in Florence.
Naast schilderen maak ik ook sieraden en recycling art. Jullie zijn van harte welkom om
te komen kijken.

zat Tosca Rossewij Keramiek
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Bij mijn eerste aanraking met klei wist ik het; ik heb mijn bestemming gevonden. Al snel kwam ik er achter dat met de hand gebouwde vormen het best
bij mij passen. In mijn beelden ben ik opzoek naar harmonie, ruimte, uitdrukking en expressie. Mijn inspiratie haal ik uit mijn omgeving en uit de natuur.

Tosca Rossewij
De Hyacint, Anemoonstraat 25

zat zon José Van Damme Keramiek
Keramiek is voelen tasten, bouwen enz. In de jaren dat ik mij met kleien bezighoud
blijft het mij fascineren wat de mogelijkheden hier mee zijn. De laatste 2 jaar ontwerp
en maak ik sculpturen. Vanwege de strakke ontwerpen is het gebruik van glazuren
minimaal in tegenstellingen tot bijvoorbeeld bij het maken van objecten, dozen, gebruiksvoorwerpen. Met mijn deelname toon ik mijn werken. U kunt daarbij ook
de toegepaste technieken zien.
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www.joseevandamme.exto.nl
De Hyacint, Anemoonstraat 25
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zat Egelopvang De egel verdient onze hulp
Omdat wij mensen het de egel wel heel moeilijk maken en nu ook het klimaat flink aan
het veranderen is en de egel daar echt last van ondervindt, is onze hulp des te gewenster.
Graag leiden wij u rond, vertellen wij wat wij doen en geven tips wat u kunt doen.

www.egelopvangdenhaag.nl Hoek
Savornin Lohmanlaan/Laan van Poot

Volg het bordje egelopvang de duinen in.
Open van 12.00-16.00 uur.

zon Bert de Vries schilder
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Bert de Vries
Kramsvogellaan 12

Ik tekende al jong en ben dat altijd naast studie en werk blijven doen. In mijn vrije tijd
ontwikkelde ik me als amateur-kunstenaar. Deels autodidact, maar ik volgde ook vele cursussen. In 2011 werd ik lid van Atelier Sint Lucas waar ik me bekwaamde in de klassieke
schildertechnieken. Na mijn pensioen schilder ik alle dagen. Ik maak naast stillevens ook
regelmatig portretten in opdracht. In 2017 ontving ik het Certificate of Excellence en in
2018 de Special Prize Painting van het Duitse Palm Art Award.

zon Simone Kappeyne Poppentheater
‘Sammie Slang en de Spiegel’ is een muzikale, interactieve poppentheater-voorstelling
voor kinderen van 2 tot 4 jaar, naar een verhaal dat Simone Kappeyne schreef samen
met haar zoontje Bas, toen hij twee jaar oud was. Sammie ontdekt een spiegel in het
bos en ziet zichzelf voor het eerst. Wat vindt hij van zijn uiterlijk? En hoe reageert hij
als er een vreemde kikker op bezoek komt? Na de voorstelling kunnen de kinderen hun
eigen Sammie versieren.
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Simone Kappeyne
Laan van Poot 414

zat Ria Smits Open Tuin ‘Lommerlust’
In 30 jaar is met gebruik van oude materialen en voornamelijk gestekte planten
een romantische Cottagetuin ontstaan. Van Geoﬀ Hamilton en het programma
Gardeners World, iedere vrijdagavond op BBC 2, leerde ik de kneepjes van het vak.
Een lustoord voor mens en dier, waar altijd wat bloeit, zelfs in diepe schaduw en
droge hoekjes. En al 3 maal uitgeroepen tot mooiste tuin van Den Haag. Ik laat u
er graag van meegenieten op zaterdag 12 oktober.
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Ria Smits-De Bruin
Vliegenvangerlaan 16
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Jacques Bron & Nellie Declemy
Pauwenlaan 83

zat zon Jacques & Nellie Beeldhouwen
Jacques Bron en Nellie Declemy zijn beiden lid van een beeldhouwgroep die eens per
week samenkomt, op donderdagochtend. Wij helpen elkaar, er is geen leraar. Er wordt
zowel abstract als figuratief werk gemaakt. Het is heel spannend om te doen. Je koopt
een steen en bij het betasten ontstaat een gevoel wat jij met die steen wilt doen.
Interesse? Er kunnen nog leden bij. Naast beelden zijn er ook schilderijen te zien van
Jacques waar de beeldende vorm reeds zichtbaar wordt in reliëfs.

zat zon Hans Willebrands Bakker Krijttekeningen

10

Hans Willebrands Bakker
Rietzangerlaan 2

Krijttekeningen en Collages 2019 en ouder werk uit het atelier. Dit jaar zal mijn nieuwe
collectie krijt tekeningen en collages tentoongesteld worden in de koﬃeruimte bij de
Vrij Katholieke Kerk aan de Rietzangerlaan. Ook zijn er dit jaar een aantal mappen met
‘ouder werk’ aanwezig. Deze werken zijn afkomstig uit mijn atelier en werden niet eerder
getoond.
Zondag vanaf 13.00 uur

zat Welkom in de St. Albaanskerk
Welkom in de Vrij-katholieke Kerk. Het woord Vrij betekent, laat mensen vrij in wat men
kan en wil geloven. Jezus leerde zijn apostelen innerlijk weten te ontwikkelen m.b.v.
meditatie. De methode die zij leerden bracht hun bewustzijn in contact met hun eigen
goddelijke bron. Het gebruik van meditatie die Jezus hen leerde vormde de basis van het
christendom. Pas later maakte hij hen bekend met de Eucharistieviering. De meditatie is
door mondelinge overdracht verloren gegaan.
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www.vkk.nl
Rietzangerlaan 2a

zat zon Marette Wils Zentangle tekenen
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Sinds mijn vroege jeugd teken ik en schilder ik met
acryl en in aquarel. Op dit moment ben ik gericht op
Zentangle tekenen, zowel in zwart/wit als ingekleurd
werk. Behalve kaarten maak ik ook groter werk.

Marette Wils
Sijzenlaan 47
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Wimke Steur
Sijzenlaan 47

zat zon Wimke Steur Weven
In 1997 kocht ik mijn eerste weefgetouw en heb toen een aantal
jaren lessen gevolgd op de Vrije Academie in Vlaardingen. Daar heb
ik veel verschillende technieken geleerd en ook hoe je je eigen stijl kan
ontwikkelen. Daarna heb ik nog een aantal cursussen gevolgd bij andere
weefdocenten. In het begin heb ik veel huishoudelijk textiel en stof voor kleding
geweven, nu weef ik veel shawls en de laatste 10 jaar ook kunst voor aan de muur.

zat zon Peter van Kessel Papier-maché
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Peter van Kessel
Sijzenlaan 47

Bij het maken van mijn objecten van papier-maché gaat mijn voorkeur uit naar
hergebruik van papier en verpakkingsmaterialen, daarbij laat ik mij
inspireren door de natuur. Ik exposeerde o.a. in het Nutshuis,
het Newtonfestival in Naaldwijk, in het kader van Nederland 3
in Wateringen en deed mee aan de open atelierroute van het
Gemeentemuseum.

zat zon Péronne Nusteling Sieraden
Ambachtelijk werken en creatief vormgeven met zilver en goud metaal.
Handgemaakte sieraden, vanuit inspiratie uit de natuur. De geschenken van
moeder Aarde (mineralen en edelstenen) verwerken in een ring, hanger,
broche of oorsieraad. Fairtrade metaal of recyclen van oude sieraden. In overleg met iemand, persoonlijke wensen verwerken tot iets unieks en draagbaars.
Hoe ik dat doe, en waar dit toe leidt, laat ik graag zien tijdens de parelroute.
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Péronne Nusteling
Sijzenlaan 47

zat zon Hanneke Veldhorst Keramiek
Uit een klomp klei op de draaischijf een kom of een vaas maken blijft steeds weer spannend. Maar ook ‘handgevormd’ opbouwen uit klei is boeiend. Je heb hiermee meer vrijheid
dan op de draaischijf. Je kunt namelijk iets toevoegen en er ook weer van afhalen. Ik maak
graag een serie, meestal gebruiksgoed: dozen, vazen, kommen. Na het drogen volgt de
eerste stook (biscuit). Je voorwerp is nog poreus, dan volgt het glazuren. Glazuur dat zoveel Hanneke Veldhorst
toevoegt en steeds weer als een geschenk/verrassing van de oven wordt ervaren.
Sijzenlaan 47
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zon Debbie Van Bruggen Faces and More
Klei. Je begint met een homp. Dan kneden, vormen, snijden, schrapen, bakken, glazuren
en uiteindelijk… BAM! Resultaat. Kom zondag 13 oktober kijken en geniet.

www.facesandmore.nl
Laan van Poot 194B

‘Limitations live only in our minds.
If we use our imagination, our possibilities become limitless’
Jamie Paolinetti

zon Loes Peters Zand
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Loes Peters
Laan van Poot 194B

Zo dicht bij het strand en zand. Langs het strand slenteren en het zand zien opwaaien en
aanspoelen in mooie golvende patronen. Zandkastelen maken en die door de volgende
vloed weer laten meenemen terug naar zee. In de zomer is er de strandbibliotheek, ik
maak de zandbibliotheek. Een haiku, een sonnet, een Art Nouveau omslag en de golven
aan het strand met in de verte een meeuw. De mogelijkheden zijn oneindig net zoals de
oneindige beweging van golven en zand.

zat René van Schie Filosofie en permacultuur
Bij Hettie en René van Schie kunt u kennismaken met Praktische Filosofie en/of de tuin.
U bent welkom voor een gesprek, tuinbezichtiging, hapje en drankje.
De tuin is interessant door de gevarieerde beplanting en toepassing van permacultuur.
De School biedt filosofiecursussen van 5 of 10 weken, inloopochtenden, lezingen en
dergelijke. Begin oktober en januari start een introductiecursus van 10 weken.
Desgewenst is plaatsing in een hogere groep bespreekbaar.

19

www.praktischefilosofie.nl
Sportlaan 93

zat Benjamin Lochtenbergh Tai Chi
Tai Chi is een rustige maar zeer geconcentreerde manier van bewegen. Het wordt dan
ook wel mindfulness in bewegen genoemd. Het is geschikt voor iedereen, dus alle leeftijden en alle vormen van (on)gezondheid. Veel cursisten geven aan dat hun concentratie toeneemt, maar ook hun evenwicht er wel bij vaart. Bij pijn, burnout en ziekte kan
het tot verlichting van klachten leiden.
Kom eens meedoen tijdens de parelroute!
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www.healingtaichi.nl
Bergkerk, Daal en Bergselaan 50a
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zat Bergkerk Het bezoeken waard
Niet meteen een opvallend gebouw, maar de moeite waard om eens binnen te lopen
en u te laten verrassen door het spel van licht, kleur en ruimte. Er staat een mooi
Klop-orgel in de kerkzaal. Op de Pareldag zullen er Ikonen te bewonderen zijn, muziek
en zang zullen de ruimte vullen. De Bergkerk is een goede plek voor een pauze op uw
parelroute want er is koﬃe, thee, limonade en iets lekkers.

Bergkerk
Daal en Bergselaan 50A

zat Mme Bouquet Cave et Cuisine
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Een kleine proeverij van heerlijke biologische wijnen uit alle gebieden van La Douce
France. Smaakvolle bijpassende hapjes uit eigen keuken, dàt vind je bij Mme Bouquet,
de gehele zaterdagmiddag door. Dus: welkom, of liever gezegd:
“Bienvenue chez Mme Bouquet Cave et Cuisine”!

www.mmebouquet.com
Cyclaamstraat 43

zat zon Evert de Vreugd
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Kunstschilder
Vorig jaar bleek mijn belangrijkste schilderij onverwacht de ster
van de Najaarssalon van Pulchri en kon daarom niet tijdens de
Parelroute bij mij thuis te zien zijn, maar dit jaar wel!
Samen met ander bekend en nieuw werk.

www.evertdevreugd.nl
Rozenstraat 81

zat zon Loukie Nak Rondleiding Papaverhof
De Papaverhof is een Rijksmonument en wordt gerekend tot de honderd meest waardevolle
monumenten van Nederland. Het is gebouwd naar een ontwerp van architect Jan Wils. Wils
heeft deze stadstuin samen met Mondriaan, Van Doesburg, Huszar en Rietveld ontworpen. In
de woningen zijn details terug te vinden van deze leden van De Stijl-groep. Onder leiding van
Loukie Nak krijgt u een rondleiding van ± 35 minuten met informatie over de achtergronden Loukie Nak
van de bouw van dit hof. Bij één woning kunt u een kijkje binnen nemen (max. 10 deelnemers). Papaverhof ter hoogte van nr. 2
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Ank Bliek
Berberisstraat 19

zon Ank Bliek Schilderen met olieverf
Schilderen is een fijne hobby, waarbij je je gevoel laat stromen en omzet in
kleur en vorm. Kleuren werken helend. Ik ben begonnen met de aquareltechniek,
de moeilijkste techniek. Soms gebruik ik dit in combinatie met andere materialen,
zoals inkt of pastel. Tegenwoordig schilder ik met olieverf.
Ik heb vele jaren lesgegeven aan groepen leerlingen, volwassenen en kinderen.
Ook op scholen zoals Lycée Francais en de Internationale School.

zat zon Vera Holland Lampen en panelen
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Al jaren heb ik een passie voor zijde en wol. De laatste jaren maak ik hiervan lampen,
wanddoeken en installaties. De zee, bloemen, mooie luchten, innerlijke roerselen;
dit alles inspireert me. Transparant, teder, kleurrijk en poetisch zijn woorden die
passen bij mijn werk.

www.veraholland.nl
Thomsonlaan 155

zat Bibliotheek Bomenbuurt
Op zaterdag 12 oktober staan de deuren van Bibliotheek Bomenbuurt open!
Loop gerust binnen om een kijkje te nemen als u deze bibliotheek nog niet kent, of als
opnieuw kennis wilt maken. De bibliotheek biedt bezoekers informatie over cultuur,
literatuur en lezen. Maak kennis met activiteiten als de peuterochtend, lezingen en
landelijke evenementen als de Kinderboekenweek. Of neem een kopje koﬃe en bekijk
de collectie boeken, kranten of tijdschriften. De bibliotheek is open tot 16.00 uur.
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Bibliotheek Bomenbuurt
Fahrenheitstraat 707
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Loes Meijer
Fahrenheitstraat 707
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www.harmonicahoek.nl
Wilgstraat 61

zat Eduard Bekker Orkest in je rugzak
Vanaf het begin van de Parels krijgt Eduard Bekker veel bezoek. Dat is namelijk een unieke
ervaring. Hoewel je ooit in vrijwel elke Haagse muziekwinkel een trekharmonica kon
huren, is het instrument nu vrijwel onbekend. Het wordt zelfs regelmatig verward met
de bandoneon. In zijn kantoor zal Eduard Bekker graag vertellen over het instrument en
haar sfeer. En uiteraard zal hij met plezier enkele nummers spelen uit zijn repertoire van
traditionele Nederlands, Italiaanse, Scandinavische en Baskische muziek.

zat Jasper Antiekrestauratie en meubelstoﬀering
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www.jjvandergaag.nl
Thomsonplein 3

Al meer dan 40 jaar is J.J. van der Gaag antiekrestauratie en Meubelstoﬀering gevestigd
aan het Thomsonplein. Als zoon heb ik het vakmanschap vanuit de wieg meegekregen.
Antiekrestauratie, meubelstoﬀering op ambachtelijke wijze en meubels op maat maken
is mijn vak. Het was mij snel duidelijk dat ik dit vak wilde voorzetten en daarbij een leerbedrijf ben voor de vakscholen. Samen met mijn vrouw Stephanie willen wij het
ambachtswerk in stand houden en uitdragen hoe mooi dit werk is.

zon Marjolein Raaphorst De OPkikker
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De OPkikker verkoopt via haar webshop bijzondere meubels en accessoires, serviezen en
vrolijke kunst van ver over de grens maar ook veel moois van eigen bodem. Zoals stoere
tassen, bijzondere objecten en sieraden van Nederlandse ontwerp(st)ers en ook recoloured kleden uit Turkije en servies uit Kopenhagen. Puur, origineel, stoer en vrolijk. Voor de
Parels tover ik mijn woonkamer voor één dag om tot een showroom van Opkikkers.

www.deopkikker.nl
Beukstraat 18

zat Marion Mineur Shiatsu Therapie
Altijd al willen weten wat Shiatsu nu eigenlijk is? Kenmerkend voor deze Japanse massagetechniek is de aangename werkwijze: duim- en handdruk brengen een diepe ontspanning teweeg, waardoor lichaam en geest meer in evenwicht komen. Wilt u meer weten
over deze therapievorm, dan kunt u mijn praktijk bezoeken. Samen met collega’s uit andere disciplines zet ik de deuren voor u open in het ‘Centrum voor Gezondheid en Welzijn’
in de Eikstraat, op de hoek van de Thomsonlaan in het markante huis met het torentje.
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www.marionmineur.nl
Eikstraat 2A
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De Stamboom
Eikstraat 1

zat Sunny Rays in De Stamboom
Sunny Rays is een opkomende reggae/ska band uit Den Haag. Met hun diepe teksten en
lekkere warme sound brengen ze overal waar ze komen goeie vibes en weten ze op een
positieve manier het publiek goed te raken! Met Ramon Potter als tekstdichter ondersteund door de warme zachte stem van Jana Huijgen en de muzikaliteit van Thomas
Gelling die wisselt tussen bas, gitaar en percussie en met af en toe ritmische ondersteuning van Emma Groen op drums zijn ze een band die je zeker in de gaten moet houden!
Zaterdag vanaf 15.00 uur

zon 2Vliegen Dozen
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Cabaretduo 2Vliegen, Hilde ter Laak en Greetje Jansen, pakt uit
(unboxing) met gedichten, liedjes, verhalen en dialogen.
Dat leidt tot verrassingen.

2vliegentheater.nl
De Stamboom, Eikstraat 1

Optreden in De Stamboom van 12.00 tot 17.00 uur.
Elk heel en half uur een blokje van ongeveer 20 minuten

zat zon Peter Houtsma Schelpen, vlinders
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en kevers: Je blijft kijken!
Bent u geïnteresseerd in insecten zoals vlinders en kevers? Vindt u het leuk om te zien
wat er allemaal aan de Nederlandse kust leeft? Kom dan langs om mijn verzameling te
bekijken. Deze bestaat inmiddels uit meer dan 7000 stuks, waaronder geprepareerde
insecten, mineralen en fossielen. Maar ook preparaten op sterk water zoals visjes,
hagedissen, wormen, kakkerlakken en spinnen. U kunt mij hierover alles vragen!
Om genoeg tijd te hebben om uw vragen te beantwoorden kunt u mij zaterdag én
zondag bezoeken.

Peter Houtsma
Valkenboskade 382
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zat zon Anneloes Prins

NIXNIWS Tassen en stoelen
Onder de naam NIXNIWS maak ik tassen van hergebruikt materiaal. Daarnaast
ben ik meubelstoﬀeerder en krijgen ook stoelen een tweede ronde.

www.nixniws.nl
Valkenboskade 338

zat zon Anneke Zwolsman Vilt!
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www.viltflexplek.nl
Valkenboskade 338

Vilten is fysiek bezig zijn met natuurlijke materialen, meditatief, loslaten, gewoon doen,
genieten, je laten verrassen door wat er onder je handen ontstaat ...
Wolvezels die gaan klitten door ze heen en weer te bewegen met warm zeepwater. Zo
ontstaat een lap vilt – het oudste textiel ter wereld. Nieuwsgierig naar de vele mogelijkheden? Kom kijken, voelen en ervaren wat het eﬀect van vilt is in een woon-/werkruimte; de warme sfeer en verbetering van de akoestiek.

zat Lammert Lap Arabische kalligrafie
Het fascineert me nog steeds, Arabische kalligrafie. Het spelen met letters, hun
vormen en hiervan een harmonisch kunststuk maken. Van een vriend uit Iran kreeg
ik gedichten versierd met aquarellen. En dit werd uiteindelijk de aanleiding om alles
met alles te combineren. Zo ontstond als eerste werk mijn Arabische ‘aap noot mies’:
losse letterplaatjestekst. Van daaruit heb ik mijn eigen stijl ontwikkeld. Graag laat ik
u op 12 oktober de resultaten zien en vertel er over.
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Lammert Lap
Laan van Eik en Duinen 211

zat Bert Vermeulen Elektrotechnisch museum
Al vanaf zijn vroegste jeugd is Bert geïnteresseerd in elektrotechniek. Thuis verzamelt
hij, zoals hij dat noemt, alles wat oud is en waar een snoer aan zit. Hij heeft een collectie oude radio’s, maar er is ook een overzicht van schakelmateriaal, opengewerkte
kabels, en isolatoren in alle soorten en maten. Daarnaast heeft hij ook bijzondere stukken, die je niet in het gemiddelde rijtjeshuis zult aantreﬀen, zoals een hoogspanningsschakelaar en een liftpaneel.
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Bert Vermeulen
Druivenstraat 41
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zat Martha Vermeulen Devotieplaatjes
Uit het ‘rijke Roomsche leven’ zijn veel zaken verloren gegaan. Bij de familie Vermeulen
kunt u echter nog een klein stukje van dit religieuze erfgoed aantreﬀen. Het bestaat
uit een bescheiden collectie van heiligenbeeldjes, rozenkransen, kruisbeelden, devotieplaatjes en penningen. Naast voorwerpen uit Katholieke kringen zijn ook enkele
voorwerpen uit Protestantse kringen uitgestald.

Martha Vermeulen
Druivenstraat 41

zat Bob Schoutsen Aqua Artis Magistra
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bobschoutsen.exto.nl
Vlierboomstraat 261

In de jaren zestig was ik lid van de Nederlandse zwemploeg. Bij een wedstrijd in Rusland
ruilde ik mijn spijkerbroek voor een Zenitcamera, waarna ik enthousiast startte met
fotograferen. Ik mocht geen fotograaf worden, maar bleef doorgaan. Met de komst van
de elektronische camera werd water (Aqua Artis Magistra) de bron van mijn inspiratie.
Water is een spiegel met veel kunstzinnige variaties. Daardoor geïnspireerd gebruik ik
mijn camera ook als kwast, maar ook bijzondere natuur leg ik graag vast.

zat Natalia Stefanova Kunst als universele taal
Kunst als universele taal van gevoelens en associatie. Ik kreeg als kind mijn eerste
schilderlessen van Galina Zavjalova en Olga Schult in Chimky, bij Moskou. Na een
architectenopleiding in Moskou aan de Staats Academie, inclusief teken- en schilderlessen, werkte ik eerst als architect en daarna als interieurarchitect. Sinds 2005 woon ik in
Den Haag en begon ik te schilderen. Ik schilder met acryl op canvas realistische stillevens
en figuratieve composities, met gevoel van mystiek of magisch realisme.
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stefanova.exto.nl
Vlierboomstraat, 261

zat Lenie de Bot Koelkastmagneetjes
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Ik was in Spanje en kocht een paar magneetjes. Een verzameling was
geboren. Familie en vrienden die met vakantie gaan, brengen een
magneetje voor me mee. Ook mensen die de pareldag bezoeken komen
magneetjes brengen. En zo blijft mijn verzameling zich uitbreiden!

Lenie de Bot
Perenstraat 69
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zat Marion Sijnja Een GROTE kudde olifanten
Het plezier van verzamelen, is steeds verrast te worden door”nieuwe”. Ik ben heel blij
met mijn olifantenverzameling, maar er kunnen geen nieuwe meer bij.
Kom gerust kijken. Het zijn er wel 1000, of meer

Marion Sijnja
Perenstraat, 139

zat René Sijnja Man heeft genoeg schilderijen
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René Sijnja
Perenstraat, 139

Elf jaar parelroute, geen hond meer om mee op stap te gaan, het muuroppervlak te
klein, en er komen nog steeds schilderijen bij. Ik kan ze echt niet meer aan de huiskamermuur kwijt dus wordt het nu selecteren. Waren het er in 2015 nog 20, nu zijn het er
45 en nog een paar meer elders in het huis. Het zijn er veel, maar wel de moeite waard
om te bekijken op zaterdag 12 oktober.

zat zon Marjolein van der Sluis Schilderijen
In mijn olieverfschilderijen verwerk ik symboliek, ervaringen en schoonheid. Sprookjes,
mooie objecten, fantasieën en dromen. Ik debuteerde met mijn eerste solotentoonstelling in 1999 in Miami, Florida. Daarna exposeerde ik o.a. in Den Haag, Roermond,
Parijs en Japan. In New York wordt mijn werk vertegenwoordigd door Belen Moreno Art.
Ik geef kunstlessen in het basisonderwijs en privéles. Ik ben afgestudeerd Beeldend
Therapeut. Graag nodig ik u uit in mijn atelier aan de Meloenstraat 110.

zat zon
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www.vandersluis.com
Meloenstraat 110

Ronald Dessaur Pixelhobby

Heeft u wel eens van Pixelhobby gehoord? Nee? Ik beoefen deze hobby al zo’n 10 jaar,
heb al vele objecten gemaakt en kan u er alles over vertellen. Van de werken van oude
meesters tot foto’s, en van sleutelhanger tot schilderij. Om mijn hobby te kunnen betalen
verkoop ik ze ook, maar het belangrijkste is dat ik deze hobby graag wil delen en de fantastische en mooie resultaten wil laten zien. Kom tijdens de parelroute bij mij langs in de
Abri, het buurthuis van de Vruchtenbuurt. Ik ben op beide pareldagen te bezoeken.
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Ronald Dessaur
Abrikozenstraat 207
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www.dromencoach.nl
Abrikozenstraat 207

zat Els Pet Dromenconsult
Iedereen droomt. Soms blijft een droom je bij … Ben je benieuwd wat
dromen je vertellen? In je slaap communiceert je onbewuste via dromen. Dromen maken
je (werk)relaties, wensen en zorgen zichtbaar. Dromencoach Els Pet helpt je om meer
zicht op een droom(deel) te krijgen. Elke 15 minuten een individueel dromenconsult.
Els werkt sinds 1996 met dromen. Ze coacht mensen in hun persoonlijke en professionele
ontwikkeling en communicatie. Els geeft opleidingen (Energetisch) Coachen en dromenworkshops.

zat zon Ina Topman Beelden in steen
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Ina Topman
Abrikozenstraat 228

Beeldhouwen is een belangrijk onderdeel van mijn leven. Het is fijn om uit
een ruwe steen een beeld te maken en te zien hoe de vlakken en het lijnenspel zich
ontwikkelen tot een (abstracte) vorm. Daar krijg ik energie van, want het gaat om
spanning en beweging. Heel leuk om daarover te vertellen. Naast beelden van steen
(albast, serpentijn en marmer) heb ik ook van dopjes en dekseltjes reliëfschilderijen
gemaakt, ‘rondschappen’, met een knipoog naar de circulaire economie.

zat zon Coen Dubbelaar 3D-geprinte sculpturen
Sinds mijn jeugd ben ik al geïntrigeerd door geometrie en elementaire vormen. Dit heb ik
in mijn werk als CAD-tekenaar verder ontwikkeld en ik geef hier nu uiting aan door middel
van printbare 3D-modellen. Ik ga uit van wiskundige principes met name geïnspireerd
door origami en zogenoemde “heilige geometrie” waarbij de uiteindelijk vorm als het ware
een resultaat is van vooraf bepaalde kaders. Een kleine expositie van 3D-geprinte sculpturen en kunstobjecten is het resultaat.
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Coen Dubbelaar
Abrikozenstraat 228

zon Corien Lievens Mozaïek
Corien maakt mozaieken van keramiek tegels of glasstukjes die ze zelf in
elke gewenste vorm snijdt of knipt. Vaak in een bloemenpatroon.
Ze maakt de mooiste spiegels, vrouwen of kindertorso’s. De laatste jaren verwerkt
ze ook vaak kralen en allerlei vintage spulletjes in haar werk. Ze geeft ook graag een
workshop aan groepjes.
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www.uniekmozaiek.nl
Appelstraat 26
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zat Hans Joop en René The Pearls
Ook dit jaar zijn wij er weer bij. Joop, René en Hans beter bekend als The Pearls, zijn dit
jaar weer te vinden in de gezellige ambiance van lunchcafé Appels en Peren op de hoek
van de Appelstraat. Voor sommigen misschien tevens een mooie gelegenheid om met
dit lunchcafé kennis te maken. Hopelijk tot ziens op 12 oktober!!
Optreden op zaterdag van 13.30 tot 16.00

The Pearls
Appelstraat 155

zat zon Elly Poldervaart Ecoprinten
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Elly Poldervaart
Thorbeckelaan 220

Ecoprint en natuurlijke verf (oa meekrap en indigo) is wat ik gebruik om een dialoog
aan te gaan met de natuur die overal is. Een momentopname, het vangen van de stilte.
En de kwetsbaarheid, de eenmaligheid in de wereld van eeuwige opvraagbaarheid van
bestanden. Het in kaart brengen van mijn omgeving en van mijn gevoelens en emoties.
Ecoprinten is voor mij ook een proces van waarnemen en herkennen en durven vertrouwen. Zoals de natuur ervan uitgaat dat het altijd weer voorjaar wordt.

Colofon
Werkgroep Parelroute Flora en Fauna:

Met dank aan:

> Sjaak Blom

> Alle Parels voor hun deelname, durf, eigenheid en enthousiasme

> Marit de Mooij

> Alle locaties

> Yoke Rietbroek-Nijssen

> Bibliotheek Bomenbuurt

> René Sijnja

> Wijkberaad Vruchtenbuurt
> Wijkberaad Bloemenbuurt
> Alle bewoners voor hun tips en voor hun hulp bij verspreiden van

> Vormgeving Marianne de Vin
> Drukwerk BMG bv
> Website Eduard Bekker (www.layout.nl)

posters en het parelboekje.

