't Koetshuis
Westvlietweg 148
2495 AG Den Haag
070 336 82 24
koetshuis@stichtingantonconstandse.nl
Openingstijden
maandag t/m vrijdag: 09:00 tot 16:00 uur
Bereikbaarheid: Tram 1 of 15 (halte Hoornbrug of halte Broekpolder)
Bus 23 (halte Bickhorstlaan)
Op dinsdag, donderdag en vrijdag hebben wij een chauffeur die bezoekers kan ophalen
(tussen 08:30 - 10:00 uur) en thuisbrengen (tussen 13:00 - 14:00 uur).
NIEUW vanaf heden rijdt de chauffeur ook op dinsdagmiddag. En is er ook op woensdag
mogelijkheid om gebruik te maken van een chauffeur.
Lunch
Wij lunchen tussen 12:00 uur en 13:00 uur.
Maandag, woensdag en donderdag: Tosti of boterham
Dinsdag en vrijdag:
Warme lunch
Iedereen is welkom bij de lunch. Graag wel even van te voren doorgeven.
Kosten €0,75 voor een tosti of boterham
€1,50 voor een koude lunch
€2,50 voor een warme lunch

Activiteiten
In het atelier van 't Koetshuis werken bezoekers in de creatieve werkplaats. Onder
begeleiding worden er mooie cadeauartikelen gemaakt die vervolgens verkocht kunnen
worden in de winkel.
De creatieve werkplaats bestaat uit keramiek, textiel & weven, schilderen, tekenen en
druktechnieken en crea. Bezoekers van 't Koetshuis kunnen werken binnen die 4 thema’s
die verdeeld zijn in een weekprogramma.
Creatieve werkplaats Textiel & weven
Bij het onderdeel textiel & weven worden er o.a. kindersjaaltjes geweven op een weefgetouw
en kunnen bezoekers aan de slag met breien, haken en naaien op de naaimachine en vilten.
Wanneer
Woensdag en vrijdag van 13:00 tot 16:00 uur.
Donderdag van 09:00 tot 12:00 uur.
Aanmelden
Voorlopig niet nodig!
Creatieve werkplaats Keramiek
Bij het onderdeel keramiek worden er beelden van klei, servies en gebruiksgoed gemaakt op
creatieve wijze.
Wanneer
Dinsdag en donderdag van 13:00 tot 16:00 uur
Woensdag van 09:00 tot 12:00 uur
Aanmelden
Voorlopig niet nodig!
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Creatieve werkplaats Crea
Bij het onderdeel crea worden er allerlei creatieve producten gemaakt zoals fotolijstjes,
mobiles, kunstwerken en kaarten.
Wanneer
Maandag van 09:00 tot 12:00 en van 13:00 tot 16:00
Dinsdag en donderdag van 09:00 tot 12:00 uur
Aanmelden
Voorlopig niet nodig!
Creatieve werkplaats Schilderen, tekenen & druktechnieken
Bij het onderdeel Schilderen, tekenen en druktechnieken werken we met verschillende
materialen op papier, doek en op de drukpers.
Wanneer
Vrijdag van 09:00 tot 12:00 uur
Aanmelden
Voorlopig niet nodig!
Moestuin en oesterzwamkwekerij: De Pompoenerij
Heb je groene vingers of vind je het gewoon fijn om buiten te zijn? Kom vrijwilligerswerk
doen in de tuin. Je ontvangt reiskostenvergoeding voor het werk.
Wanneer
Maandag, Dinsdag en donderdag van 09:30 tot 12:00 uur
Donderdag en vrijdag van 13:30 tot 16:00 uur
Aanmelden
't Koetshuis - 070 336 82 24
Computerles
Leer internetten, mailen en nog veel meer tijdens de computerles
Wanneer
Vrijdag van 09:30 tot 12:00 uur
Aanmelden
't Koetshuis - 070 336 82 24

Bingo, creaochtend, en feestjes
Bingo: elke laatste donderdag van de maand
Wanneer
Donderdag van 13:30 tot 15:30 uur
23 mei en 27 juni
Aanmelden
't Koetshuis - 070 336 82 24
Kosten
€0,50 per lot, maximaal 3 rondes.
Koningsbingo
Wat
Wanneer
Aanmelden
Kosten
Paascrea
Wat
Wanneer
Aanmelden
Kosten

Hollands feestje
Wat
Wanneer
Aanmelden
Kosten
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Traditionele bingo maar dan alles in oranje, rood, wit & blauw.
Ook met oudhollandse liedjes en hapjes.
Donderdag 25 april van 13:30 tot 15:30 uur
't Koetshuis - 070 336 82 24
€0,50 per lot, maximaal 3 rondes.

Maak een mooi Paasstukje en lunch aansluitend mee (optioneel).
Donderdag 18 april van 09:30 tot 12:00 uur (lunch om 12:00 uur)
't Koetshuis - 070 336 82 24
€2,50 voor de crea
€2,50 voor de lunch

Zingen en swingen met Sjonny op echte Hollandse hits.
Vrijdag 3 mei van 13:00 tot 15:30 uur
't Koetshuis - 070 336 82 24
Gratis
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Lentefair
Wat
Wanneer
Aanmelden
Kosten

Een gezellige middag met workshops en kraampjes in de tuin.
Zondag 19 mei van 13:00 tot 16:00 uur
't Koetshuis - 070 336 82 24
€2,50 voor de creatieve workshops. Ook zijn er leuke spulletjes te
koop.

ACTIE!
In de maanden april en mei
word iedereen blij
van naaien en haken
en andere creatieve zaken
wil je iets leren
en kan je stof wel waarderen
kom op woensdagmiddag een keertje uitproberen!

Creatief met stof
Leer werken op de naaimachine of leer breien of haken. Heb je thuis iets liggen waar je
niks mee doet? Neem het mee want Jolanda helpt je er iets anders van te maken.
Creatief met stof staat onder leiding van Jolanda.
Wanneer
Woensdagmiddag van 13:30 tot 16:00 uur
Aanmelden
't Koetshuis - 070 336 82 24
Kosten
Alleen voor bolletje wol of garen vragen we €0,50.

Cadeauwinkel ‘t Koetshuis
De cadeauwinkel is onderdeel van het activiteitencentrum ’t Koetshuis. Alle producten die
verkocht worden, zijn gemaakt door cliënten van Stichting Anton Constandse. Ook is het
activiteitencentrum toegankelijk voor buurtbewoners uit Den haag, Rijswijk, Ypenburg en
Leidschendam-Voorburg en andere geïnteresseerden.
Buiten is er een grote moestuin en oesterzwamkwekerij: de Pompoenerij. In de creatieve
werkplaats, de cadeauwinkel, de keuken en in de Pompoenerij geven wij cliënten de
mogelijkheid tot vrijwilligerswerk.
Creatieve werkplaats
In het atelier van ’t Koetshuis werken bezoekers in de creatieve werkplaats. We verkopen
o.a. keramische beelden en servies, geweven kindersjaals, schortjes en nog veel meer.
Pompoenerij
Afhankelijk van wat de tuin te bieden heeft worden er producten gemaakt door Anton’s
Kitchen. Deze worden bij ons ‘aan huis’ verkocht.
Wij hopen jou binnenkort te ontmoeten in ’t Koetshuis.
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