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Woensdag 2 september
ALZHEIMER CAFÉ WASSENAAR
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: 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 brengen. U hoeft
alleen maar telefonisch contact op
te nemen met de SWOW, telefoon
5112226.
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WAT IS ER TE DOEN IN WEEK 36

AANKOMEND PROGRAMMA:
WOENSDAG 23 SEPTEMBER

HANS LIBERG
Jazz & Comedy (UITVERKOCHT)

ZATERDAG 3 OKTOBER

Zaterdag 5 september
NA- ZOMERSE SFEER OP PUUR
NATUURMARKT

Hommage aan Toon Hermans

Rian Verbeek. Expositie: Op steigerhout. Plaats: hal Messiaskerk,
Zijllaan 57. Opening: zaterdag,
5 september, 14.00 uur. Overige
openingstijden: zaterdag 12 en 19
september, 15.00 – 17.00 uur.

OPEN DAG BRANDWEER WASSENAAR
Op zaterdag 5 september organiseert de brandweer in Wassenaar
een open dag. Van 11.00 tot 16.00
uur is iedereen welkom in de
brandweerkazerne aan de Johan
de Wittstraat. Tijdens de open dag
is er van alles te doen voor jong
en oud. Voor de kinderen is er
een springkussen en kunnen ze
‘brandjes’ blussen in spuithuisjes.
Natuurlijk kunnen verschillende
brandweervoertuigen van binnen
en buiten bekeken worden en zijn
er voldoende brandweermensen
die er iets over kunnen vertellen.
In de AED-stand kan iedereen eens
ervaren hoe je moet reanimeren.
Reanimeren met de AED kan op
een pop worden uitgeprobeerd.
Natuurlijk is er ook veel informatie
over de AED, het reanimeren en
de manier waarop de brandweer
wordt ingezet bij een AED melding.
De brandweer geeft vier keer een
uitgebreide demonstratie; om 12:30,
13:30, 14:30 en 15:30 uur.

KENNISMAKEN MET JEU DE BOULES
KUNST OP STEIGERHOUT: KERK & KUNST
In de openingsdienst van het
seizoen, op zondag 6 september,
hoopt ds. Kees Mos het komende
seizoen in de steigers te zetten. Er
is werk aan de winkel, de handen
kunnen weer uit de mouwen. De
opening van de tentoonstelling ‘Op
steigerhout’ op zaterdagmiddag
5 september, is een inspirerend
opstapje naar het komende seizoen.
De Commissie Kerk&Kunst nodigt
u van harte uit bij die feestelijke
opening aanwezig te zijn. Kijkt u
ook eens op www.steigerart.nl om
kennis te maken met het werk van

Wilt u kennismaken met het jeu
de boules-spel? Dan kunt u terecht
bij Jeu de boules vereniging W.P.C.
Kom aanstaande zaterdag 5 september naar het Jeu de boulespark
aan de Dr.Mansveltkade 5. U krijgt
gratis les vanaf 11.00 tot 12.30 uur.
U maakt kennis met het spel, u
ontspant, u beweegt en beleeft veel
plezier. Wenst u meer inlichtingen,
dan kunt u bellen naar: 06-18 21 49
82

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

NACHTGELUIDEN
Solotrompettist van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en
het Nederlands Blazers Ensemble
start zijn succesvolle serie Nachtgeluiden nu ook in Wassenaar op
zaterdag 5 september. De ontvangst
van deze avond vindt plaats op
het terras van de residentie van
de Braziliaanse ambassadeur aan
de Paauwlaan. Tickets te koop via:
tickets@andreheuvelman.com.
Voor meer informative: www.andreheuvelman.com

Zondag 6 september
ACCORDEONS IN MESSIASKERK

met enige stemmige muziek zal
ondersteunen. En, tijdens het
kofﬁe-samenzijn erna, zal zij nog
enige nummers spelen, die de
mogelijkheden en variatie van
accordeonmuziek laten horen.
De accordeon is onderdeel van de
Nederlandse cultuur en dit is een
mooie gelegenheid en setting om
dat bescheiden te onderstrepen.
Graag tot dan!

CONCERT IN DE SINT JOZEFKERK

De vakanties zijn voorbij en de
Messiaskerk wil de draad weer
oppakken, met enig accent in het
weekend van 5/6 september. De
kerk heeft het accordeonorkest
van DVS uitgenodigd op te treden
in haar kerk op zondagochtend
6 september. Het orkest is, met
plezier, op het verzoek ingegaan.
Er is afgesproken, dat zij de dienst

Barnabás Hegyi (1980) studeerde
directie, zang, kerkmuziek, compositie en orgel in Budapest. Hij
studeerde van 2007 tot 2011 aan
het Koninklijk Conservatorium
te Den Haag het hoofdvak Oude
Muziek-Zang bij Michael Chance,
Rita Dams, Jill Feldmann en Peter
Kooij. Momenteel studeert hij voor
zijn master Oude Muziek-Zang aan
de Fontys Hogeschool te Tilburg.
Hij won prijzen op verschillende

zangconcoursen,. Hij treedt veelvuldig op in binnen- en buitenland,
als solist in zowel operarollen als
soloconcerten. Op meer dan 30
Cd-opnamen is Barnabás te horen
als solist, ensemblezanger of begeleider. Naast zijn studie is Barnabás
verbonden aan het Nederlands
Kamerkoor, de Nederlandse Bachvereniging, Vox Luminis Early
Music Soloist Ensemble, Huelgas
Ensemble en Ensemble Pygmalion.
Barnabás is gehuwd en vader van
vier kinderen.
Op zondag 6 september a.s. om
15.00 uur kunt u deze formidabele
en aimabele zanger zien en horen in
de Sint Jozefkerk, Parklaan 28. Het
concert staat in het kader van de
viering van de dag van de H. Augustinus, patroon van de parochie. Na
afloop wordt aan u een vrijwillige
bijdrage in de kosten gevraagd. U
bent van harte welkom!
Emmy van der Wilk.

DONDERDAG 8 OKTOBER

BASTIAAN RAGAS & ANNE-MARIE JUNG
Zij is de baas!

Dit zijn de eerstvolgende evenementen/voorstellingen van ons
programma. Bekijk het complete aanbod op www.warenar.nl
Warenar Kerkstraat 75, 2242 HE Wassenaar, Tel: 070 - 511 83 82
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Zaterdag vindt op de van Hogendorpstraat de Puur Natuurmarkt
plaats . Overvloedig liggen de witte,
paarse en groene bonen, courgettes en pompoenen naast de eerste
appels en peren te pronken. Uit het
Westland is de kraam met de Frankenthalers en andere biologisch
gekweekte druiven weer present.
Er is een stand waar verleidelijke
sappen bereid worden. De oogst
van de zomer is verwerkt in pesto’s,
chutney’s en jams, maar ook in het
meel voor de broden, de gedroogde
hammen en de ecologische en
biologische kazen. Koeien die
buiten staan en het beste gras eten
geven nu eenmaal lekkerdere melk.
Dat proef je. Voor de stand met de
natuurlijke cosmetica zijn ontelbare rozen deze zomer gedistilleerd
voor hun onovertrefbare rozenwater. Hun geur blijft nog lang hangen in je badkamer. Peer zorgt met
zijn Franse chansons en andere
ballades voor een prettige sfeer
. Ontmoet zaterdag tussen 10.00
en 17.00 uur de gepassioneerde
standhouders en kom kijken wat
je met de wol van de schapen uit
onze regio kunt maken, doe je
boodschappen, proef de zomer en
ontmoet je dorpsgenoten.
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SEPTEMBER 2015
SPORT & SPELCLUB 55+

Info: F.H. Heemskerk 5118487

Sporthal Dr. Mansveltkade elke woensdag van 10.30 – 11.30 uur.
SPORT & SPEL Bloemcamp

Info: H. v.d. Kooij 5118945

Bloemcamplaanschool - maandag -14.30-15.30 en van 15.45-16.45 uur.
SPORT & Spel Huibregtsegroep

Info: Mw. L. van Zanten, 7850185

Weth. Huibregtseschool - woensdag 19.30-20.30 uur.
GYMNASTIEKCLUB voor OUDEREN

Info: Mw. W. Meijer, 5113990

Buurtcentrum Oostdorp, Zonneveldweg elke maandag van 11.00-12.00 uur.
FIETSCLUB

Info: Mw. van Puffelen, tel. 5119100

vertrekpunt t/o Gezondheidscentrum - donderdag om 13.30 uur
NORDIC WALKINGCLUB

Info: Mw. C. Danen, 5118242

wisselende vertrekpunten - dinsdag- en vrijdagmorgen
WANDELCLUB: maandag - 10.30 uur
07 sept.:
14 sept.:
21 sept.:
28 sept.:

Strand Duinwandeling (*)
Voorlinden (2)
Clingendaal
Meijendel (1)

Info: G.A.A. de Jong, 06-14934998
Parkeren:
Parkeren:
Parkeren:
Parkeren:

BEWEGINGSTOESTEL a/d Hofcampweg

Wassenaarse slag (Kuil)
Terrein Voorlinden
v. Brienenlaan
Rotonde

Info: Mw. E. Binnendijk, tel. 5146814

elke woensdagmorgen van 10.30 -11.15 uur.
ZWEMMEN: Sport Plaza Sterrenbad

Info: Mw. E. Weijnen, tel. 5115229

Watergymnastiek in het Doelgroepenbad, van maandag t/m vrijdag van 09.30 - 10.30 uur
Trimzwemmen in het wedstrijdbad: dinsdag van 10.30 - 11.15 uur,
Banenzwemmen in het wedstrijdbad: dinsdag 11.15 - 12.00 uur.
Een entreekaartje kost t 5,15, een 12-badenkaart kost t 51,50 en 25 badenkaart t 103,-Attentie: voor deelname is vertoon van een geldige lidmaatschapkaart 2015 á 5,- verplicht. De WOB staat
voor een betere conditie voor alle 55-plussers, in een vriendschappelijke sfeer. Heeft u bewegingsplannen? Bel voor inlichtingen een der hier bovengenoemde Clubleiders Bel voor inlichtingen een der hier
bovengenoemde Clubleiders.

Met het Nut bent u goed uit!
De agenda van het Nut Wassenaar,
vorige week in deze krant, miste de
goede toelichting bij het volgende
evenement. Daarom deze herplaatsing:

ZONDAG 11 OKTOBER:
Eerste van zeven kamermuziekconcerten in Raadhuis De Paauw. Het
Nut biedt u een abonnement met
korting voor zeven kamermuziekconcerten. Dicht bij huis, prachtige
muziek in een stijlvolle omgeving.
Deze zondag: Dido en Aeneas van
Henry Purcell door koor, orkest en
solisten van het Ensemble Archipel.

Raadhuis De Paauw, Wassenaar
12.00 uur

