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Donderdag 27 augustus
HERINNER-DINGEN-DOOSJE MAKEN, EEN
CREATIEVE MANTELZORGBIJEENKOMST
VAN DE SMOW

Aangeboden door de gemeente
Wassenaar vinden er maandelijks
2 mantelzorgbijeenkomsten plaats,
te weten op de 2de woensdagavond
en de laatste donderdagmiddag van
de maand. Aanstaande donderdag,

27 augustus, bent u van harte welkom om met andere mantelzorgers
onder het genot van een kopje thee
met wat lekkers een herinner-dingen-doosje te komen maken. Of u
komt alleen voor een goed gesprek.
De bijeenkomst vindt plaats in het
Van Heeckerenhuis in het UVV
lokaal en zal duren van 13.30 – 15.30

uur. Een Herinner-dingen-doosje is
een houten bewaardoosje waarin
je tastbare herinneringen, ofwel
herinner-dingen kunt bewaren. We
gaan een houten doosje beschilderen, beplakken of met de houtbrander bewerken.

Beste bingo-spelers van Kerkehout
e.o., vrijdagavond 28 augustus a.s.
gaan we weer van start met een
nieuw seizoen ‘Bingo’, waar gezelligheid voorop staat , maar ook met
leuke en mooie prijzen op de tafel.
Een hele avond meespelen kost u
slechts 11 euro!
U bent weer van harte welkom in
het Buurtcentrum, Charlottestraat
5, Wassenaar –Kerkehout. De zaal
gaat open om 19.30 uur en om

20.00 uur gaan de balletjes weer
rollen. De kofﬁe staat klaar en is
gratis en de toegang is ook gratis!
Graag tot zien op vrijdagavond 28
augustus a.s.
Het Bingo-team.

DE NACHT VAN DE VLEERMUIS
Elk jaar, in het laatste weekend
van augustus, vinden er excursies
plaats in het kader van de Nacht
van de Vleermuis. Daarom, op
vrijdag 28 augustus, van 21:00 tot
23:00 uur, speciale aandacht voor

de vleermuizen van Lentevreugd.
Met een zogenaamde ‘batdetector’
doen gidsen van Staatsbosbeheer
een poging de nachtelijke jagers op
te sporen. Met behulp van een lichtinstallatie, komen, tot slot, ook hun
prooien in beeld. Belangstellenden
kunnen zich aanmelden via www.
staatsbosbeheer.nl/vleermuislentevreugd. Start: parkeerterrein bij
de ingang van Lentevreugd, bij de
rotonde naast bloembollenbedrijf
Overdevest, Katwijkseweg 19A,
Wassenaar, 2242PB.

Zaterdag 29 augustus
ZOMERAVONDMARKT IN HET CENTRUM
VAN WASSENAAR!
Zaterdag 29 augustus zal in het
centrum van Wassenaar (in de
Langstraat en de Van Hogendorpstraat) veel te beleven zijn. Tijdstip:
tussen 18.00 en 22.00 uur. Onge-

Heeft u vragen over uw computer,
notebook, software of tablet? Kom
dan naar het Digitaal Spreekuur
in Bibliotheek Wassenaar. Dinsdag
1 september 14.00-16.00 uur staan
vrijwilligers van het Leercentrum
Wassenaar voor u klaar om al uw
vragen te beantwoorden. U kunt
bijvoorbeeld vragen stellen als: Hoe
moet ik mailen met mijn iPad? Hoe

ELKE DONDERDAG- CURSUS KUNSTGESCHIEDENIS OVER
ARCHITECTUUR 1990-2015 EN DE
OCHTEND
AMERIKAANSE SCHILDERKUNST 1900-1980

VRIJDAG
2 OKTOBER

EEN MIDDAG IN HET MESDAG MUSEUM IN
DEN HAAG

In het honderdste sterfjaar van Mesdag naar de Mesdagcollectie
in de Javastraat, voormalig woonhuis, atelier en museum van het
kunstenaarspaar Mesdag. Excursie per bus o.l.v. Peggie Breitbarth,
kunsthistorica.

ZATERDAG
3 OKTOBER

ZO’N TOON, EEN EERBEWIJS VAN MAURICE
HERMANS AAN ZIJN VADER TOON.

Korte dialogen, kleine anekdotes, ontroerende verhalen, nieuw
ontdekte en al lang bekende liedjes vanuit het bonte leven van
Toon Hermans.Warenar, Wassenaar 20.15 uur

MAANDAG
5 OKTOBER

NIEUWE NEDERLANDSE BOEKEN. LEESGROEP
O.L.V. NEERLANDICUS RUUD POORTIER

In zes bijeenkomsten komen zes jonge Nederlandse literatoren aan
bod. We starten het seizoen met ‘Kom hier dat ik U kus’ van Griet
op de Beeck. Eén bijeenkomst per maand. Bibliotheek Wassenaar
14.15 - 15.45 uur

ELKE WOENSDAG- CURSUS MUZIEKGESCHIEDENIS.
DE LAAT-ROMANTIEK
OCHTEND
veer vijftig kramen zullen door vele
ondernemers worden ingericht
met spectaculaire aanbiedingen,
oplopend naar meer dan 50%.
Daarnaast worden speciale zomeravondmenu’s aangeboden door
de Wassenaarse horeca en zijn er

heerlijke (zomer)drankjes verkrijgbaar. Het zomerfeest wordt extra
luister bijgezet door live music en
op het Evenementenplein bij Me
Gusta en Luciano’s draait een D.J.
eigentijdse zomerhits. Een mooie
afsluiting van een heerlijke zomer!

De grote componisten uit de periode 1880-1920. Bruckner, Mahler,
Wagner, Strauss, Zemlinsky. Bibliotheek, Wassenaar 10.00-12.00 uur

ZATERDAG
10 OKTOBER

werkt Facebook? Ik snap iets niet van
Windows 8.1. Wat zijn leuke apps?
Heb ik een virus op mijn laptop? Het
Digitaal Spreekuur is gratis en voor
iedereen die een vraag heeft omtrent
computer, software, iPad of Android
Tablet. U kunt gewoon binnenlopen,
iedereen is van harte welkom! Er is
(gratis) WIFI aanwezig.

KLAVERJASSEN BIJ O&O
Het klaverjassen begint 1 september weer in het buurtcentrum aan
de Zonneveldweg 55a. U bent van
harte welkom, al is het maar voor
een kopje kofﬁe of om te kijken.
Meespelen is natuurlijk het leukste.
Tot ziens dan maar.
Kaartcommissie;
Jeane Pas, Ruud Wisse

Data: 1 sept - 6 okt - 3 nov – 1 dec. Tijd:
14.00 – 16.00 uur. Gratis toegang.

UNA ODISSEA, MET HET NEDERLANDS BLAZERS
ENSEMBLE EN MARCO BEASLY, TENOR

Een klassieker uit de glorieuze geschiedenis van het Nederlands
Blazersensemble. Het verhaal van de omzwervingen van Odysseus
als metafoor voor de zoektocht naar onszelf. Monteverdi en volksmuziek komen samen. Nieuwe Kerk, Den Haag 20.15 uur

ZONDAG
11 OKTOBER

Dinsdag 1 september
DIGITAAL SPREEKUUR IN BIBLIOTHEEK
WASSENAAR

MET HET NUT BENT U GOED UIT!

Over beton, staal en glas, Edward Hopper en Andy Warhol
Bibliotheek, Wassenaar 10.00 - 12.00 uur

Vrijdag 28 augustus
BINGO IN KERKEHOUT!
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EERSTE VAN ZEVEN KAMERMUZIEKCONCERTEN
IN RAADHUIS DE PAAUW

Een klassieker uit de glorieuze geschiedenis van het Nederlands
Blazersensemble. Het verhaal van de omzwervingen van Odysseus
als metafoor voor de zoektocht naar onszelf. Monteverdi en volksmuziek komen samen. Nieuwe Kerk, Den Haag 20.15 uur

DONDERDAG
15 OKTOBER

BALLET ‘HENRY’ DOOR HET SCAPINOBALLET

Huischoreograaf Itamar Serussi maakte een speelse, lichte, elegante, brutale, humoristische en gekke voorstelling. Inventiviteit
aan bewegingen, variaties op modern en klassiek. Muziek: Richard
van Kruysdijk. Stadstheater, Zoetermeer 20.15 uur

ZATERDAG
17 OKTOBER

MARIKEN IN DE TUIN DER LUSTEN, MET
VERTELLER JOOP KEESMAAT EN OPERA2DAY

Woensdag 2 september

Het ontroerende verhaal van Mariken van Nieumeghen, het meisje
‘dat zeven jaar met de duivel leefde’. Van een hofje naar een tuin
der lusten, om dan te eindigen in een klooster. Hannah Hoekstra
speelt de hoofdrol. Koninklijke Schouwburg, Den Haag 20.15

ALZHEIMER CAFÉ WASSENAAR

WOENSDAG
28 OKTOBER

Het Alzheimer Café Wassenaar
heeft haar voorlichtingsactiviteiten
voor het seizoen 2015/2016 gestart.
U bent weer van harte uitgenodigd
om iedere eerste woensdag van
de maand de informatieavonden
over dementie mee te maken in het
Cultureel Centrum de Warenar aan
de Kerkstraat. U bent vanaf 19.00
uur (inloop) welkom. Woensdag
2 september 2015: Met geheugenklachten naar de huisarts. Als
je merkt dat het geheugen niet
meer goed werkt, kan dat komen
doordat je het druk hebt of even

niet zo geconcentreerd bent. Maar
wat nu als het meer dan incidenten
zijn, als het vaker gebeurt? Is het
misschien dementie? Hoe kom je
daar achter? En wat doe je er dan
mee? Over deze fase waarin er veel
onduidelijk is, spreken we met
huisarts B. Molenaar. Een kopje
kofﬁe staat voor u klaar. U hoeft
zich niet aan te melden. Voor vragen kunt u contact opnemen met
coördinator Michiel den Oudsten,
tel.: 06-42695799 of met de SWOW/
Infomaat, tel.: 5117576. De SWOW
biedt aan u gratis met de bijBus van
huis op te halen en weer thuis te

Theu Boermans brengt met Solness een meesterwerk van Ibsen
op de planken, waarin hij de crisis in het leven van de gevierde
architect Halvard Solness ontleedt. Koninklijke Schouwburg, Den
Haag 20.15 uur
Dit zijn de evenementen voor de leden en hun introducés van het Nut Wassenaar in de
maand oktober. Boeking kan in het algemeen tot een maand voor de voorstelling. Voor
voorstellingen buiten Wassenaar wordt aan in Wassenaar woonachtige leden busvervoer
van huis naar theater aangeboden. Voor cursussen is een kennismakingsbezoek mogelijk.
Het complete aanbod, meer informatie en de mogelijkheid tot boeken treft u aan op: www.
nutwassenaar.nl. Daar kunt u zich ook aanmelden als lid van de vereniging, want met het
Nut bent u goed uit!

brengen. U hoeft alleen maar telefonisch contact op te nemen met de
SWOW, telefoon 5112226.

3 september: Dagtocht ANBO-KBO
BEZOEK ARK VAN NOACH EN RONDVAART
BIESBOSCH
Wij starten deze dag met een
bezoek aan de Ark van Noach
welke aangemeerd ligt in de haven
van Dordrecht. Hier worden we
ontvangen met kofﬁe en gebak. De
Ark is een machtig houten schip
van enorme afmeting. 30 meter
breed 23 meter hoog en 135 meter
lang. Aanwezig in de ark zijn een
groot aantal kunststof beesten,
maar ook levende exemplaren,. U
ervaart hoe het gezin van Noach
waarschijnlijk zal hebben geleefd.
Na dit ongetwijfeld interessante
bezoek brengt de bus ons naar
Wagenberg waar we het driegangendiner zullen gebruiken. We

vervolgen de dagtocht richting
Biesbosch. Hier schepen we in voor
een twee uur durende vaartocht
door het grootste en meest waardevolle natuurgebied van ons land.
De bekendheid heeft de Biesbosch
gekregen door zijn smalle kreken
en vele spaarbekkens. Met wat
geluk zien we misschien wel een
aantal bevers.
Om 17.00 uur ontschepen we en
brengt de bus ons terug naar Wassenaar. Het tijdstip van thuiskomst
wordt verwacht met uitzondering
van ﬁles om ongeveer 18.30 uur.
De prijs van deze dagtocht is 60.00
euro p.p.. Eerst opgeven, alvorens
te betalen. Opgeven vanaf 20

SOLNESS VAN HENDRIK IBSEN, MET MARK
RIETMAN

augustus tussen 18.00 uur en 19.00
uur bij Elly Binnendijk, tel. 5146814
mail bramel@scarlet.nl. ANBO
KBO leden hebben voorrang.
Uw betaling zien we bij voorkeur
graag
tegemoet
voor
28 augustus. Let op iban.
NL38INGB0001290503.t.n.v. reisfonds ANBO of het geld in envelop
met naam erop, afgeven bij Gre
Schmal, Oostdorperweg 113. Dieetwensen graag tijdig doorgeven. Let
op! Vertrektijd in verband met de
boottocht:
Opstapplaatsen: 08.00 uur: Aldi,
08.10 uur: Albert Heijn, 08.20 Ter
Weerlaan.

5 september: Clinic Canicross
(hardlopen met hond)
Canicross is hardlopen in de natuur
met een aangelijnde hond die naar
hartenlust mag trekken zodat baas
en hond samen zo snel mogelijk
een parcours over onverharde
paden afleggen. Zaterdag 5 september 2015 organiseert Canicross
Den Haag e.o. in samenwerking
met Canicross Breda een clinic
canicross. Tijdens deze clinic krijg
je de gelegenheid om kennis te
maken met canicross. Je ervaart
hoe het is om samen met je hond
te lopen en oefent bijvoorbeeld met
het nemen van bochten. Uiteraard
is er uitgebreide gelegenheid tot het
stellen van vragen. De clinic wordt
gehouden in duingebied Meijendel
te Wassenaar. Tijdens de clinic kan
je dus ook al kennis maken met het

gebied waar de wedstrijd canicross
gehouden gaat worden. Start: 10.00
(meld je rond 09.45, zeker als je
materiaal wil lenen). Einde: ± 11.15
uur. Locatie: parkeerplaats bij
Boerderij Meijendel Kosten: gratis.
Voorwaarden: Om deel te kunnen
nemen aan de clinic moet je (zonder
hond) op een rustig tempo een half
uur kunnen hardlopen. Wanneer
dit niet het geval is, vermeld dit dan
bij je aanmelding. Bij voldoende
aanmeldingen zal er een tweede
clinic georganiseerd worden vanaf
11.30.
Voor meer info: http://canicrossdenhaag.weebly.com/clinic.html
of mail naar canicross.denhaag@
gmail.com

