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nieuws… mensen… samenleving…  www.archipelwillemspark.nl

Much of the material in this community news-
paper can be found in English on the interna-
tional section of the community website: 

www.archipelwillemspark.nl

International 
Residents
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Een uitgave van Bewonersorganisatie
Archipel & Willemspark. Oplage 5000.

Nassauplein wordt opgeknapt
Zijn uw kasten ook zo vol?
Nu is het weer december en zal menig ouder 
verzuchten: ze hébben al zo veel speelgoed, 
en nu moet dit er ook nog allemaal bij…
Maar weggooien is ook zonde.

Ik heb een oplossing voor uw probleem! 
> lees verder op pagina 5

Nieuwjaarsreceptie 
in ’t Klokhuis 
zondag 8 januari 2012 
15.00 - 17.30 uur 
De nieuwjaarsreceptie wordt georganiseerd 
door de Bewonersorganisatie Archipel & 
Willemspark, Stichting Wijkbus Stap-in, 
Vereniging ’t Klokhuis en Stichting Het 
Klokhuis.

Het Nassauplein krijgt weer de  
uitstraling en allure die het verdient. 

De afgelopen tijd hebben bewoners van 
het Nassauplein en andere wijkbewoners 
regelmatig bij de gemeente aangegeven, 
dat het plein aan een grondige opknap-
beurt toe is. De laatste jaren is het plein wel 
onderhouden, maar niet meer dan strikt 
noodzakelijk. Hierdoor is de aantrekkelijk-
heid van het Nassauplein verminderd. Reeds 
enkele jaren terug is een plan gemaakt 
voor een facelift van het plein, maar dat is 
door diverse redenen niet uitgevoerd. Een 
bezoek van wethouder Dekker, die daarbij 
geconfronteerd werd met de onvrede van 
de bewoners, heeft de zaken versneld. Een 
werkgroep, met daarin vertegenwoordigers 
van de omwonenden, de wijkvereniging en 
de gemeente, heeft de handen ineen gesla-
gen en is voortvarend aan het werk gegaan.

Plan van aanpak
De gemeente heeft nu een ontwerp laten 
maken door het Ingenieursbureau Den 
Haag. Dit plan richt zich op het middenge-
deelte van het plein (de rijbanen en stoepen 
zijn buiten beschouwing gelaten). In grote 
lijnen worden de volgende zaken aangepakt:
•	 	er	wordt	een	symmetrische	bomenrij	ge-

maakt. De bestaande bomen worden in lijn 
met elkaar geplaatst en er worden meer 
bomen bijgeplaatst. Deze zijn van het 
soort Zelkova, dezelfde soort als waarvan 
er recent een aantal zijn geplaatst;

•	 	het	asfalt	wordt	verwijderd	en	vervangen	
door kleischelpen (wat ook op het Lange 
Voorhout ligt);
•	 	de	doorgang	bij	de	Burgemeester	Marij-

nenlaan wordt rechtgetrokken en voorzien 
van dezelfde klinkers die nu al aan de 
kopse kanten van het plein aanwezig zijn; 

•	 langs	de	rijbanen	komen	een	beukenhaag;	
•	 	de	verspringing	in	de	groenvakken	worden	

eruit gehaald. De groenvakken worden 
voorzien van een selectie van lage heesters 
en vaste planten die het hele jaar door een 
aantrekkelijke uitstraling houden.

Het voorlopig ontwerp is inmiddels ge-
presenteerd aan de omwonenden van het 
Nassauplein. Tijdens de bijeenkomst in de 
Duits-Nederlandse Handelskamer reageer-
den de aanwezigen in grote lijnen enthou-
siast. Enkele suggesties die op die avond 
werden gedaan worden nog meegenomen in 
het definitieve ontwerp.

De werkzaamheden aan het plein kunnen 
nu spoedig starten. Al tegen het einde van 
dit jaar wordt het huidige asfalt verwijderd, 
waarna begin 2012 de nieuwe verharding 
kan worden aangebracht. Afhankelijk van 
het weer, vergunningen en beschikbare 
budgetten zullen de bomen worden aange-
pakt en kan een begin worden gemaakt met 
de nieuwe beplanting. Onvermijdelijk is 
dat het plein tijdens de werkzaamheden een 
‘werk in uitvoering’-uitstraling krijgt, maar 
we krijgen er wat voor terug: een prachtig 
Nassauplein!

Wij houden u op de hoogte van de verdere 
ontwikkelingen.

Derk Hazekamp 
Werkgroep Openbare Ruimte

In 2002 ging de website van A&W van 
start. In 2007, na vijf jaar volgde er een op-
knapbeurt. Weer bijna 5 jaar later verzet-
ten we opnieuw de bakens. We maken ge-
bruik van nieuwe ideeën en technieken, 
terwijl we toch de gezelligheid en zorg 
voor onze buurt willen blijven uitstralen. 

U vindt alle informatie van de oude website 
weer terug, alleen – denken wij – een beetje 
toegankelijker. Met ingang van maandag  
7 november is de nieuwe website in gebruik 
genomen. Klik op het oude vertrouwde adres 
om te kijken naar de nieuwe opzet.

Foutjes?
Zonder enige twijfel zult u de nodige onvol-
komenheden aantreffen die u ons graag wilt 
melden. Neem svp contact op via website@
archipelwillemspark.nl en maak ons deelge-
noot van uw grieven, opmerkingen en wen-
sen. Zelfs complimenten zijn welkom.

In aansluiting op de website sturen we sinds 
2009 elke 14 dagen een digitale Nieuwsbrief 
uit, waarin het actuele nieuws van onze wijk 
is opgenomen. Op die manier wordt u re-
gelmatig op de hoogte gehouden van ons en 
uw ‘wel en wee’. Via de website kunt u zich 
opgeven voor deze Nieuwsbrief, die ook in 
het Engels verschijnt. Voor uw Engelse ken-
nissen: naast de website in het Nederlands is 
er ook een volledig Engelse site met allerlei 
extra praktische locale informatie. Geef het 
door aan uw buren en kennissen!

Tot slot: voor zover u het nog niet wist, elke 
maand wordt onze website circa 5000 keer 
geraadpleegd en zeker niet alleen door de 
400 abonnees op de Nieuwsbrief. 

Redactie Website A&W

We gaan met onze tijd mee!

www.archipelwillemspark.nl
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wijk • wijs • wijzer
Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark 
secretariaat
p/a Celebesstraat 4, 2585 tj Den Haag
Administratieve ondersteuning
mw	Trudy	Hollander
maandag en donderdag: 09.00 - 14.00 uur
t. 404 95 80 (bij geen gehoor t. 350 35 11)
secretariaat@archipelwillemspark.nl

bestuur
Voorzitter dhr. mr. W. Taekema
t. 363 60 77
wybe@archipelwillemspark.nl
Vice-voorzitter mw. mr. C.C. Dedel–van Wal-
beek  t.  360 41 95
tieke@archipelwillemspark.nl
Secretaris jhr. W.F. Hooft Graafland
t.  360 41 95
folef@archipelwillemspark
Penningmeester dhr. mr. R. Klein
t.  362 57 44
ruud@archipelwillemspark.nl
Lid dhr. ir. A. Bloembergen
auke@archipelwillemspark.nl
Lid mw. mr. A. Ter Kuile
annette@archipelwillemspark.nl

contact zorg en welzijn
ruud@archipelwillemspark.nl
contact duurzaamheid A/W
marjan@archipelwillemspark.nl
contact ruimtelijke ordening
ruimtelijkeordening@archipelwillemspark.nl
contact verkeer
verkeer@archipelwillemspark.nl
contact openbare ruimte
openbareruimte@archipelwillemspark.nl

wijkberaadsvergadering
donderdag 26 januari 2012 
20.00 uur, ’t Klokhuis, Celebesstraat 4

wijkkrant
Sluiting kopij: 23 januari 2012
Sluiting advertenties: 26 januari 2012
p/a Celebesstraat 4, 2585 tj Den Haag, 
t. 350 35 11, secretariaat@archipelwillemspark.nl

redactie
Eva Drijver, Frits Hoorweg, Michiel Ottolander, 
Else Ponsen, Cathrien Ruoff, Marjan Teesing
correspondent in dit nummer
Isabelle	Hylkema
cartoon Willem & Archipella
Jet de Meester
fotograaf
João Prates

vormgeving
de ontwerpvloot

websiteredactie
Ank Beekman, Linda Nash, 
Marianne v.d. Zalm, Jaap Drijver
www.archipelwillemspark.nl
nieuws voor de website
website@archipelwillemspark.nl

nieuwsbrief ontvangen?
Aanmelden via www.archipelwillemspark.nl

digitale muurkrant
in de Archipel in ’t Klokhuis en bij ah en in 
Willemspark bij Citronics

Algemene adressen
Wijk- en Dienstencentrum ’t Klokhuis
informatie zie pagina 12

Het Schakelpunt 
Burg. Patijnlaan 1900, 2585 cb Den Haag
Koffiedrinken 55+
maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur
dinsdag 10.00 tot 11.00 uur
Florence Thuiszorg
Verzorging en verpleging
maandag t/m donderdag tussen 9.00-12.00 uur
t.  754 13 10  (calamiteiten 413 10 00)
Pedicure
Ash Voettocht, maandag
t.  06 230 035 48 of 445 09 30 (op werkdagen)
Stichting Terminale Zorg door vrijwilligers 
t.  754 13 30,  info@terminalezorg.nl

Staedion
informatie 0900 14 24

Prikpost huisartsen bij apotheek Nauta
dinsdag en donderdag 09.00 - 10.30 uur

Diaconaal opbouwwerker
Aklil Getachew, t. 318 16 16 

Burenhulp
Mevr. M. Simonis-van Harten (vanaf 11.00 uur)
t. 350 34 94

Vredeskapel
Malakkastraat 1-5, t. 355 82 12
Koster mw R. de Jong, ds. C. v. Duinen,
t. 887 94 10,  dsvanduinen@ziggo.nl
(meer informatie vindt u op pagina 11)

The Anglican Church of St. John + St. Philip
Ary	van	der	Spuyweg	1a
t. 355 53 59
churchoffice@stjohn-tsphilip.org
www.stjohn-stphilip.org

Clubhuis en Speelpark De Cantaloup 
Cantaloupenburg 26a, 2514 kl Den Haag
clubhuis.cantaloup@gmail.com

Huur Clubhuis
Als vriend van het speelpark betaalt u €45 per 
jaar. Geen dure vriendschap, want je mag een 
keer gratis gebruik maken van het clubhuis 
voor bijvoorbeeld een kinderpartijtje. 
Girorekeningnr: 8160392.

Mw M. Polak    t. 350 61 16
Mick Jongert  t. 360 63 76
Godert de Zoeten t. 06 211 67 589
Thijs van Schaik  t. 06 121 08 703

Aria Veen   t. 354 05 01
Merel Oosterhof  t. 310 77 74
Mw M. Vollema t. 06 519 58 607
Laurens Bos t. 06 361 99 624

Oppassen geblazen!
Wanneer u een oppas zoekt kunt u onderstaande personen 
benaderen. De voorwaarden dient u verder zelf te maken.

Katten oppas!
mw. J van Beekt. 352 30 20 

Wijkbureau Karnebeek
Burgemeester Patijnlaan 35
2585 bg Den Haag
centraal tel. 424 17 60
fax. 424 17 24

T. 0900 88 44
T. 112 bij spoed! En verdachte omstandigheden!

Wijkagenten Archipel & Willemspark
Marianne Hoogerbrugge
marianne.hoogerbrugge@haaglanden.politie.nl
Henk Kentgens
henk.kentgens@haaglanden.politie.nl

Politie Haaglanden

www.politie.nl/haaglanden/bureaus

Klachten Stadsbeheer   >>  bel 14 070

Een buurman maakte mij erop attent. ‘Weet je wat ze ge- 
daan hebben met die beelden voor dat bankgebouw van 
het NIBC (op de hoek van de Burgemeester Patijnlaan en  
het Carnegieplein)? Daar hebben ze een glazen kooi 
omheen gezet. Het zal wel ter bescherming zijn. Maar ja, 
de verbouwing is net voltooid. Als het daartoe dient had-
den ze hem beter eerder kunnen neerzetten. Het doet me 
denken aan dat grapje dat ze over bankiers maken. Je weet 
wel: dat ze bereid zijn je een paraplu te lenen, maar deze 
terugvragen als het gaat regenen. Een van die figuren heeft 
ook een paraplu.’

Het nibc is de nationale investeringsbank, die kort na de 
Tweede Wereldoorlog is opgericht om ons bedrijfsleven weer 
op gang te helpen. Daarin is de bank zeer succesvol geweest. 
Misschien hebben we hem binnenkort weer hard nodig. De 
beeldengroep heet ‘Het gesprek’ en is gemaakt door Niel Steen-
bergen uit Oosterhout, in opdracht van de bank. Navraag bij  
de balie leerde mij dat de glazen kooi niet dient ter voorkoming 
van schade, maar een poging is om de gemoderniseerde uit-
straling van het gebouw te laten doorwerken naar de beelden-
groep. Mijn gelaatsuitdrukking op juiste wijze interpreterend 
zei de dame achter de balie: ‘Ja, ik weet het: daar wordt verschil-
lend over gedacht. Maar ja, de zoon van de maker (de beeld-
houwer zelf is in 1997 overleden) is hier nog geweest om het  
te beoordelen en die heeft zich er blijkbaar niet tegen verzet.’

Hoed?
‘Wat nog wel interessant is om te melden: die ene figuur zonder 
hoed, mensen denken vaak dat die een keppeltje op heeft, omdat 
er zo’n randje rond het hoofd loopt. Maar dat is niet het geval. 
Bij het vervoer van Oosterhout hierheen is zijn hoed ergens 
onder een te lage brug achtergebleven.’ Blijkbaar heeft men het 
toentertijd niet nodig gevonden om een reparatie te laten uit-
voeren. Wat misschien bijdraagt aan het misverstand is dat de 
Joodse begraafplaats recht tegenover het nibc ligt. De dames 
achter de balie van het nibc beschikken over de sleutels die je 
nodig hebt om deze te bezichtigen.

fh

Buurt in beweging

Enige tijd geleden kwam op een vergadering in onze buurt 
het plan ter sprake dat het wijkbureau Karnebeek zou 
worden gesloten. Daar werd vanuit de bewoners een beetje 
zuinig op gereageerd. Een loket in de eigen wijk wordt 
blijkbaar wel op prijs gesteld.

Navraag bij de heer Pieter Millenaar, leidinggevende van dat 
bureau, leerde ons dat van sluiting op dit moment geen sprake 
is. Het betreffende plan is van tafel. ‘De korpsleiding heeft 
besloten Bureau Karnebeek op dit moment niet te sluiten.’
Daar moet echter wel bij aangetekend worden dat er ‘van rege-
ringswege’ is besloten tot de vorming van de Nationale Politie. 
Dat gaat in ieder geval leiden tot samenvoeging van de korpsen 
Haaglanden en Hollands Midden tot één van de tien regionale 
eenheden (korpsen). De plannen ter uitwerking daarvan zijn 
aangekondigd voor het einde van dit jaar.
Millenaar: ‘Het is niet onmogelijk dat dan ook weer de vraag 
van het aantal (en de spreiding van) wijkbureaus aan de orde 
komt, maar daar is nu nog niets van bekend. Overigens wil ik 
nog wel even zeggen, dat het aantal bureaus voor de politie-
zorg in de wijk geen enkel verschil maakt. De politiezorg wordt 
zowel kwalitatief als kwantitatief altijd gewaarborgd.’

En dat nieuwe gebouw dan?
Hoe zit dat met het nieuwe gebouw dat verrijst naast de A-12 
bij station Ypenburg?
Millenaar: ‘Nee, daar worden hoofdzakelijk de ondersteunende 
diensten gecentraliseerd. Die zitten nu namelijk over allerlei 
locaties verspreid. Dat gebouw, de Yp, krijgt geen functie als 
wijkbureau. Ook de korpsleiding blijft aan de Burgemeester 
Patijnlaan zitten.’

fh

Geen sluiting wijkbureau politie

Bent u al lid van de groep 
wijkbewoners op LinkedIn?
Op LinkedIn hebben zich inmiddels 52 wijkbewoners aangemeld voor de groep 
Archipel/Willemspark. En subgroep hiervan behelst het ondernemersnetwerk,  
dat op 13 oktober jl. een zeer geanimeerde start kende. Zestien ondernemers,  
tevens wijkbewoners, dachten in een zeer open sfeer na over het thema: ‘Hoe 
breng ik mijn product of dienst aan de man?’. Mannen, vrouwen, alle leeftijden, 
het betrof een bont gezelschap. Persoonlijk vond ik het ook zo leuk het coach-
huis te leren kennen. Wie onderschrijft niet het belang van samenwerken, kennis 
delen, verbinden, niet opnieuw het wiel uitvinden? Aarzel niet en werk net, op 
LinkedIn	en	gewoon	fysiek,	door	u	op	8	december	aan	te	melden.

cr

www.linkedin.com

Ondernemersnetwerk  
Archipel & Willemspark
Na het succes van de eerste bijeenkomst van ondernemers uit onze wijk kij-
ken we met plezier en vertrouwen uit naar de volgende avond op 8 december 
a.s. Zoals beloofd stellen we steeds een onderwerp centraal, dat een relatie 
heeft met het zelfstandig ondernemen. Dit keer is dat:

   loslaten van belemmeringen

Als ondernemer moeten we keuzes maken, actie ondernemen, reageren op nieuwe 
ontwikkelingen etc. Soms gaat dat als vanzelf. Soms worden we daarbij gehinderd 
door belemmerende gedachten, patronen, emoties en overtuigingen. 
Loslaat-coach Liesbeth van Woerden vertelt deze avond hoe de Sedona Methode 
ons kan helpen bij het loslaten van ongewenste belemmeringen. We zullen er niet 
alleen over horen, we gaan er ook daadwerkelijk mee oefenen. Zo maken we kennis 
met het gemak en de eenvoud van het loslaten. Het resultaat: meer energie voor 
nieuwe ideeën, andere mogelijkheden om problemen op te lossen, meer positieve 
gedachten. Op de site loslaat-coach.nl kun je alvast wat lezen over loslaten. 

Datum donderdag 8 december 2011
Tijd 20.00 uur - 22.30 uur inloop vanaf 19.45 uur
Locatie Het Coachhuis, Raamweg 4, Den Haag

Aanmelden via ondernemersnetwerk@archipelwillemspark.nl
De kosten bedragen € 10,- p.p. inclusief drankjes.  
Contant te betalen bij binnenkomst. 

marion toorenvliet

Volgens Meteoconsult en Piet Paulusma 
krijgen wij weer een strenge winter. 
Met name de ouderen zullen niet vrolijk 
worden van dat vooruitzicht. Maar, er is 
één voordeel: de jeugd heeft ineens ruim 
voldoende spel- en ontmoetingsgelegen-
heden. Iets waar het anders in de buurt 
een beetje aan ontbreekt. Het knmi liet 
overigens weten dat de voorspellings- 
horizon van het weer slechts 10 dagen is!

fh

Strenge winter?
Hebt u de sneeuwschoenen en  
het strooizout al klaar staan?

Pedicure, Manicure & Harsen
Ash Voettocht

– advertentie –

Gediplomeerd, lid van Provoet,
werkt met Ooievaarspas

Gespecialiseerd in de verzorging van  
de Diabetische/Reumatische/Oudere
Spastische & Verwaarloosde voet

Op maandag in Het Schakelpunt
Burgemeester Patijnlaan 1900

Bel voor prijsopgave en info
06 23 003 548 of
070 445 09 30

Beelden NIBC gekooid

Na twaalf dagen sluiting een vernieuwde  
Albert Heijn feestelijk heropend.

Fotoreportages

Halloween: Eva, Lotte en Mare Zwaveling  
en 2 van hun tuinspoken.

In de Celebesstraat is een leuk initiatief ontstaan: men 
timmerde Celebes-bankjes. Iedereen mag er op zitten: 
buren, vermoeide wandelaars etc. Een ideetje voor 
bewoners van andere straten?

De Bewonersorganisatie Noordelijk Scheveningen heeft een 
Burgerinitiatief uitgevoerd om in Den Haag de oude bezoekers-
regeling zonder urenlimiet terug te krijgen. Men vindt dat de 
nieuwe regeling het bezoek te duur of onmogelijk maakt. Het 
bestuur van uw Bewonersorganisatie heeft niet aan de actie 
deelgenomen. Wél hebben wij gezorgd dat de informatie erover 
op de website en op de digitale muurkrant kwam. Hierdoor was 
u op de hoogte en kon u het initiatief steunen. De actie is in-
middels afgerond met bijna 4600 handtekeningen. Het woord 
is nu aan de politiek.

het bestuur

Burgerinitiatief  
bezoekersregeling parkeren

Het wijkfeest van 2011 is helaas afgelast. Het feestcomité richt 
zich helemaal op 2012. Het feest zal rondom het Bankaplein 
gevierd worden en heet daarom bankapleinfestijn.  

Hoofdpunten: voor Archipel en Willemspark – eerste helft 
september 2012 – van 17.00 tot 24.00 – aanvangsborrel met 
muziek door buurtgenoten – maaltijd – ‘s avonds feest met 
band. Vooral voor volwassenen, maar er zal ook een klein 
kinderprogramma aan het begin zijn. Het bestuur van uw 
Bewonersorganisatie denkt dat het feest een daverend succes 
wordt. Wij hopen dan ook dat u zich aanmeldt. Vooral manne-
lijke vrijwilligers zijn welkom bij het voornamelijk uit vrouwen 
bestaande	comité…	Meld	u	aan	bij	Isabelle	Hylkema	via	e-mail	
i.hylkema@planet.nl	of	per	telefoon	t 070 350 36 70.

het bestuur

Wijkfeest 2012 – doet u mee?

– advertentie –

JO
ÃO

 P
RA

TE
S

JO
ÃO

 P
RA

TE
S



december 2011  archipel & willemspark   5

Een wereld aan diversiteit in verse groente en fruit

Bezoek eens onze website. 
Ons hele assortiment thuis op een presenteerblaadje.

Bestelgemak voor iedereen.

Bankastraat 78g
2585 EP Den Haag

T 070 350 52 50
F 070 331 90 71

info@exotenhof.nl
www.exotenhof.nl

In verband met de toegenomen belangstelling voor onze apotheek
in de wijken rondom het Benoordenhout, willen wij u er graag op

attenderen, dat Apotheek Francken ook dagelijks in uw wijk 
aan huis bezorgt.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met
P.L.A. Fox of R.F.M. Herculeijns, apothekers,
Apotheek Francken, v. Hoytemastraat 25,

Den Haag –Benoordenhout
www.apotheekfrancken.nl

tel. 070-324 44 50

To meet the growing demand from customers of our Pharmacy who
live outside the Benoordenhout neighborhood, we would like to
point out that Apotheek Francken can also provide daily home-

delivery in this vicinity

For further information please contact
P.L.A. Fox or R.F.M. Herculeijns, apothekers,

Apotheek Francken, v. Hoytemastraat 25,
Den Haag –Benoordenhout

or visit our website at www.apotheekfrancken.nl
tel. 070-324 44 50

ANNELIES

Bankastraat 44
Telefoon 070 355 02 44
www.zuivelland.nl

kaasspecialiteiten
•	top	kwaliteit	boerenkaas
•	honderden	soorten	binnen	
	 en	buitenlandse	kaas
•	versgebrande	noten
•	boeiend	assortiment	olijven
•	kaassouvenirs

voor kenners van smaak!

Atjehstraat 66
2585 vl  Den Haag

Telefoon 070 352 39 98

Lunch
Diner
Party
Borrel
Buffet
Catering

‘Steeds op zoek naar bijzondere lekkernijen.’

Anne-Wies & Rob Gransjean
Bankastraat 12 - 2585 EN  Den Haag 

telefoon 070 - 3503980
fax 070 - 3586218
www.gransjean.nl

Monique Muller Thea Hugas Balletschool
Elsa Vreken 

klassiek, conditie, modern
meisjes, jongens vanaf 6 jaar

ook voor volwassen
mannen en vrouwen

Moderne les door 
Louise Frank

Voor dansliefhebbers
 vanaf 40 jaar

In samenwerking met
 DeDDDD

Madoerastraat 17
2585 VA Den Haag

070 - 3505149
elsa.vreken@planet.nl

Bankastraat 103 A
2585 EJ  DenHaag
tfn+tfx 070 35 44 812

– advertenties –

In ons huis hebben we een zolder met tijdelijk 
voldoende ruimte voor:
•	 Speelgoed	waar	uw	kinderen	op	uitgekeken	zijn	 
 (wel schoon en compleet natuurlijk);
•	 ongebruikte	of	gedeeltelijk	gebruikte	 
 kraampakketten;
•	 nog	bruikbare	baby-	en	kinderkleding;
•	 dekens	en	dergelijke;
•	 winterjassen	en	andere	kleding;
•	 huisraad	en	serviesgoed.

Wat doe ik daar dan mee?
Ik kom regelmatig bij de Voedselbank in de Lukaskerk 
aan het Om en Bij, waar niet alleen voedsel zeer wel-
kom	is,	maar	ook	huisraad,	baby-	en	kinderkleertjes	
en speelgoed. De kraampakketten gaan naar de Stich-
ting	Baby	Hope	en	de	rest	van	de	kleding	naar	Pakkie	
Deftig, een initiatief van de Kessler Stichting.
 
Alles wordt door vrijwilligers verwerkt en komt 
rechtstreeks op de goede plek terecht. Bel of mail 
eerst even, 070 – 358 66 41 of apen@bart.nl.

Antoinette van der Maas

Op de Algemene Begraafplaats aan de Kerk-
hoflaan is veel moois te bewonderen. Neem het 
familiegraf van de ‘Graven van den Bosch’, be-
staande uit diverse grafstenen met een hekwerk 
er omheen. Te oordelen naar de vermeldingen op 
de eerste, en grootste, centraal geplaatste steen is 
de kennelijke welvaart van de familie te danken 
aan een verblijf in Nederlands-Indië. Dat is een 
gedachte die trouwens wel vaker opkomt bij een 
rondgang over deze begraafplaats.

Mijn aandacht werd getrokken door een recente 
steen, welhaast als een soort toegift tegen het hek van 
het graf geplaatst, met daarop o.a. de naam: Johan-
nes Hendrik Otto Graaf van den Bosch (1906-1994). 
Ogenschijnlijk een telg van de familie waarover niets 
bijzonders te vermelden valt.
Maar wacht eens even: is dat niet de schaker die een 
paar keer tweede werd bij het Nederlands kampioen-

schap, in de tijd dat Euwe onaantastbaar was? Ik wist 
dat er een boek over hem geschreven is, maar dat was 
bij de bibliotheek niet voorhanden. Een mailtje naar 
Maarten Etmans, een schaakvriend, bracht uitkomst.
“Ja hoor, dat is ’m. Ik heb nog wel tegen hem gespeeld 
bij schaakclub Utrecht. Tot op hoge leeftijd speelde 
hij een degelijke partij.” De genoemde schaakclub 
wijdt op zijn website enkele pagina’s aan dit illustere 
lid van weleer. Daaruit blijkt trouwens dat hij ook 
nog directeur is geweest van de Nederlandse Bank. 
Desgewenst had men een flinke steen kunnen vullen 
met zijn verdiensten, maar misschien zit daar wel 
het probleem. Van het familiefortuin is blijkbaar 
niet genoeg meer over om een grote steen te kunnen 
bekostigen. Of men hecht niet zoveel belang meer aan 
het familiegraf, dat kan ook.

fh

De leesclub is hot: veel mensen willen hun leeservaringen delen met anderen 
en zijn lid van een leesclub. De redactie is benieuwd welke clubs in Archipel 
of Willemspark actief zijn. Hoe vaak komt de club bij elkaar? Moet iemand 
een inleiding houden? Wat is het laatst gelezen boek? Lees je meer of anders, 
wanneer je het er met anderen over gaat hebben? Hoe lang leest u al samen? 
Leidt dat tot vriendschappen of juist tot sluimerende haat?

Wilt u behalve lezen ook wel eens wat schrijven? Stuur dan een korte beschrij-
ving van uw leeservaringen in clubverband naar de redactie:  
michiel@archipelwillemspark.nl.

mo

Een bedrijfje in Groningen –Rebbl – bouwt oude automodellen om tot 
een electrische variant. Twee jaar geleden is het opgericht en het heeft 
electrische versies gemaakt van de Kever, de New Beetle, VW T2, Volvo 
V70 en Jaguar XK8. 

Nu de Citroen DS (de Snoek) op de planning staat zijn de twee directeuren 
op zoek naar liefhebbers die willen meedoen. Hoe meer gegadigden, hoe 
‘voordeliger’ het immers wordt, hoewel het dan nog steeds om een fors bedrag 
schijnt te gaan. 
Wij vragen ons nu af of er in onze wijk ook belangstelling is voor deelname 
aan dit plan. Want regelmatig zien we ergens zo’n mooi gestroomlijnd oud 
dametje staan, rijden zien we ze alleen op gelukkige momenten, dan zoeven 
ze statig voorbij. En we vragen ons af of niet veel wordt ingeleverd op het oor-
spronkelijk geweldige ontwerp. Trotse eigenaren, experts of rijders van een 
Citroen DS nodigen we hierbij uit hun geluid te laten horen. Wordt vervolgd…

Isabelle Hylkema

Oproep
‘  Zijn uw 
kasten 
ook zo vol?’

www.stichtingbabyhope.org
www.pakkiedeftig.nl

www.schaakclubutrecht.nl

Alleen maar een naam

Snoeken gezocht

Lezen in clubverband



december 2011  archipel & willemspark   76   archipel & willemspark  december 2011

a r c h i p e l  &  w i l l e m s p a r k  m e t  n i e u w e  e n e r g i e

Duurzaam in de wijk
Werken

Wonen

Ze zitten boven elkaar in een groot pand op de hoek 
Riouwstraat/Koninginnegracht. Het Klimaatfonds Haag-
landen en de vereniging Wereldkinderen. En gezamenlijk 
hebben ze een interessant duurzaam project tot stand 
gebracht. De een reduceert zijn CO2-uitstoot en de ander 
voert uit en ondersteunt. Dat zit zo....

Het Klimaatfonds, opgericht in 2009, heeft als doelstelling de 
koolstofdioxide (co2) uitstoot in de regio Haaglanden terug te 
dringen via zichtbare, meetbare, lokale projecten. Bedrijven, 
gemeentelijke instellingen en huishoudens kunnen via dit 
fonds hun co2-uitstoot compenseren. Bijvoorbeeld je betaalt 
het Klimaatfonds €20 voor elke ton co2, die je met je gedrag 
uitstoot.

Via een tabel kun je deze uitstoot berekenen. Het gaat over 
stroom- en gasverbruik, afgelegde kilometers per auto, open-
baar vervoer of vliegtuig. Vervolgens investeert het Klimaat-
fonds €15 per ton co2-reductie in duurzame maatregelen van 

lokale maatschappelijke organisaties, scholen, sportverenigin-
gen, evenementen of innovatieve projecten.

Het project bij Wereldkinderen betrof het vervangen van de 
oude TL-verlichting door een energiezuinige verlichting. 
Daarvoor zijn de oude armaturen zoveel mogelijk gerenoveerd 
en omgebouwd volgens de ‘cradle to cradle’ methode. Het idee 
hiervan is dat er zo min mogelijk afval ontstaat en materialen 
zoveel mogelijk worden hergebruikt. De oude lichtbakken vol-
doen nu weer aan de nieuwste duurzame eisen en zijn geschikt 
voor de zeer energiezuinige t5 lampen. Deze nieuwe lampen 
leveren een energiebesparing op van 50%. 

Het interessante van het project is tevens dat, voor dit proces, 
gebruik is gemaakt van de sociale werkplaats Haeghe Groep. 
Een aantal medewerkers is speciaal opgeleid, om deze, door 
Greenfox ontwikkelde, methode toe te passen. Alles bij elkaar 
heeft dat een aantoonbare besparing opgeleverd 225 ton co2.

mt

Een echte wereldburger is Casper Vlierboom. Overal in de 
wereld heeft hij gewoond en gewerkt. Zijn laatste woon-
plaats was Londen. Maar nu heeft hij zich gevestigd in de 
Archipelbuurt. En als cadeau aan zichzelf heeft hij zijn 
dubbele bovenwoning in de Billitonstraat zo duurzaam 
mogelijk laten verbouwen.

Isolatie
Allereerst is de woning grondig geïsoleerd. De oude ramen 
kregen een opknapbeurt en werden voorzien van isolatieglas. 
Er	kwam	een	nieuw	dak	op,	goed	geïsoleerd	met	recyclebare	
dakplaten van hardschuim en met een ruim inpandig balkon. 
Om geluidsoverlast naar de onder- en zijburen te verminderen 
zijn er zwevende vloeren en ‘zachte wanden’ aangebracht.

Innovatief verwarmen
Er	is	gebruik	gemaakt	van	een	vernieuwend	energiesysteem.	
Dit	systeem	wordt	voornamelijk	in	kantoren	en	bij	nieuwbouw	
toegepast, maar deze keer op kleine schaal in een oude stads-
woning.

Het verwarmen en koelen gebeurt met klimaatmatten en een 
warmtepomp met ventilator. Deze lucht/lucht warmtepomp, 
draaiend op twee elektromotoren, levert warm (in de winter) 
of koud (in de zomer) water aan het fijnmazige netwerk van de 
capillaire matten. Deze dunne flexibele matten zijn op de gips-
platen in wand, plafond en dakplaten geniet en daarna met een 
dunne, speciale stuclaag afgewerkt. Het resultaat is prachtig.

Comfortverhogend en besparend
Deze manier van verwarmen zorgt er bovendien voor dat het 
huis op een comfortabele temperatuur wordt gehouden. Het 
mooie	van	het	systeem	is	dat	de	temperatuur	per	kamer	regel-
baar is. Er zijn, als het ware, klimaatzones ontstaan. Een ander 
bijkomend voordeel is dat er geen radiatoren meer nodig zijn 
in huis. Onder de ramen zie je weer mooie lambriseringen met 
panelen. Een beetje zoals het vroeger was. Ook het gasverbruik 
is afgenomen. Gas is alleen nog nodig om mee te koken en  
water te verwarmen.

Wat de algehele besparing is moet nog blijken, maar het kan de 
vergelijking met andere, ongeïsoleerde, bovenhuizen ongetwij-
feld ruimschoots doorstaan. 

mt

In de gang van het gebouw hangt nu een bord, onthuld op 14 oktober 
jl. door de beide directeuren van Wereldkinderen en van het  
Klimaatfonds, waarop vermeld staat ‘Klimaatvriendelijke organisatie’.

We zijn bezig met een inventarisatie van wat er zoal aan 
duurzaamheid in de wijk is gedaan. Hiervoor zijn we op 
zoek naar bewoners die reeds zonnepanelen op hun dak 
hebben geplaatst.

Gaarne melden bij de werkgroep: duurzaamheid@archipelwillemspark.nl

Omdat we nu een krap jaar bezig zijn met de Werkgroep 
Duurzaamheid lijkt het goed om een kleine balans op te 
maken.

Alles begon met een stukje in de wijkkrant in februari van 
dit jaar. Vrijwel onmiddellijk meldden zich vier enthousiaste 
buurtgenoten, Carien, Michel, Annette, Marjan B. Allen wilden 
‘iets met duurzaamheid’ gaan doen. Het was allemaal nog vaag 
en vrijblijvend. Allengs meldden zich Antoinette, Daniël, Han-
neke, Ernst en Hans. Ondertussen was er al een levendig con-
tact met de Gemeente ontstaan. Eerst met Monumentenzorg en 
de Dienst Stedelijke Ontwikkeling en daarna met de afdeling 

Milieucommunicatie. De website ‘Ken uw woning’ is uit dit 
contact voortgekomen. Hier kunnen alle buurtbewoners, op 
weg naar duurzaamheid, advies op maat vinden over te nemen 
maatregelen. 

Feestelijke bijeenkomst
Eind januari gaan we ons echt aan u voorstellen. Dan willen we 
ook te weten komen wat uw wensen en verlangens zijn. 
Het zal een feestelijke en inspirerende bijeenkomst worden, 
waarbij de duurzaamheid centraal staat. U hoort hier meer over 
in de komende tijd.

mt

De afgelopen maanden heb ik me verdiept in isolatie van 
huizen. Een eenvoudige, goedkope methode, die direct ef-
fect heeft en het comfort in huis verhoogt, is radiatorfolie.  

Deze HR radiatorfolie wordt direct tegen de achterkant van de 
radiator bevestigd met dubbelzijdig tape en is gemakkelijk zelf 
aan te brengen. Normaal gesproken straalt de warmte van de 
radiator ook naar achter (vooral bij een buitenmuur onnodig). 
Door de folie straalt de warmte meer naar voren en naar boven 
en blijft de muur achter de radiator koud. Dit zorgt voor een 

aardige besparing op uw gasverbruik. Ik heb in oktober 25 
pakken van 0.50 bij 10 meter besteld, omdat daar een fikse 
korting op zit, nl. van € 23 voor € 16 per pak incl. dubbelzijdig 
tape, btw en verzendkosten. Inmiddels zijn de laatste pakken 
opgehaald. De ervaringen zijn zeer positief. De radiatorwarmte 
circuleert merkbaar beter!
Vanwege dit succes wil ik een tweede ronde organiseren voor 
buurtbewoners die aan de voordelige groepsinkoop mee willen 
doen. Kijk op de website van TONZONradiatorfolie, meet het 
aantal pakken dat u nodig hebt en stuur mij vóór 10 december 

een mailtje met “bestelling HRradiatorfolie”. Ik zet u op de lijst 
en bij voldoende belangstelling ga ik bestellen. Zodra de bestel-
ling binnen is krijgt u van mij een mailtje. U haalt ze dan bij 
mij thuis af en indien gewenst kan u laten zien hoe ik de folie 
bevestigd heb. 

Marjan Bloem: werkgroep duurzaamheid A&W
marjanbloem2@xs4all.nl

mt

Wist u dat sommige straten ‘oren’ hebben en dat 
dit niet betekent dat u hier ongemerkt afgeluisterd 
wordt. In tegendeel, de ‘oren’ willen wat zéggen:  
dat ze er speciaal zijn om de voetgangers een kortere 
en veiliger oversteek te bieden. In overleg met de 
Archipelschool en de politie heeft bijvoorbeeld de 
Dienst Stadsbeheer de bestaande ‘oren’ voor deze 
school breder en dieper gemaakt. Nu kan er niet  
meer stiekem bij de gele streep geparkeerd worden. 
Ook is de mogelijkheid vergroot om op de ‘oren’  
even de vele fietsen/fietskarren neer te zetten bij het 
brengen en halen van de kinderen én het oversteken 
voor iedereen is nu een stuk veiliger.

Bouwtaal 
in de buurt
Oren?

epb

Berichten van 
de werkgroep

Kerstsfeer
in de buurt

Wegens succes geprolongeerd 

Groepsinkoop 
HR radiatorfolie

www.tonzon.nl

De dagen voor Kerstmis zijn donker en koud
maar als je naar buiten gaat merk je dat niet
omdat je haast overal lichtjes ziet
in vrolijke kleuren, zilver en goud
een lantaarntje dat in de vensterbank staat
een lamp met wat linten en groen
een ster voor het raam die je aan kunt doen
het is niet zo donker en koud meer op straat
als je langs al die lichtjes gaat

•eenHkerstgroet•

‘  Een beter 
 milieu
begint 

 bij jezelf ’
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Een exclusieve parfumerie in 1999 opgericht door moeder en
dochter Antoinette en Virginia Borsboom. Maak hier kennis 
met de vele topmerken op het gebied van selectieve geuren, 
huidverzorging, maquillage en homeproducten.
 

Ook voor de heren vindt u hier exclusieve scheerzepen,
kwasten en verzorgingsproducten.

Frederikstraat 963, 2514 LJ Den Haag
www.celeste-parfums.nl

Uniek in Nederland!

annick goutal  caudalie  creed  diptyque  geo f. trumper  il profvmo

l’artisan parfumeur  miller harris  molton brown  parfums d’orsay (e.a.)

Celeste
parfums

 

Literatuur • Kinderboeken

Antroposofie • Filosofie

en heel veel kunstkaarten

Frederikstraat 24 • 2514 lk Den Haag
(070) 346 48 00 • info@haagseboekerij.nl

www.haagseboekerij.nl

Uitvaartverzorging ’t Clingendaelhuys, 
Vierling & Hofstra anno 1898

’t Clingendaelhuys is hét adres voor een perfect 
georganiseerde, stijlvolle uitvaart met respect voor 
traditie. De uitvaart richten we geheel in volgens uw 
persoonlijke wensen.

Door onze jarenlange ervaring en ons team van 
gemotiveerde mede werkers kunnen wij u met raad, 
daad en toewijding ten dienste staan. 
Ons uitvaartcentrum aan de Benoordenhoutseweg 279 
is sfeervol en geheel in stijl van het pand ingericht.
Naast diverse rouwsuites is het 
voorzien van alle moderne 
faciliteiten.

’t Clingendaelhuys
Benoordenhoutseweg 279
2596 BJ  ’s-Gravenhage
T (070) 324 00 77

Chr. Th. JEHEE

Steenhouwerij en
Natuursteenhandel

Gevelbekleding - Schouwbekleding
Trapbekleding - Vloeren

Vensterbanken - Grafmonumenten

Sumatrastraat 30 2585 CS  Den Haag
Telefoon 070 - 350 44 80  Telefax 070 - 352 08 06

sinds 1916

HENNEMAN B.V.

Aanleg en onderhoud van:
• alle elektrische installaties

vernieuwing van bedradingen
• c.v. installaties

• sanitaire installaties
keuken en badkamer installaties

dak- zink en rioolwerk
• beveiliging, ook aanbrengen 

van buitenveiligheids verlichting
• onderhoudsabonnementen c.v.

Dag- en nachtservice
Telefoon 070 - 354 94 94

Gespecialiseerd in zonweringen en rolluiken sinds 1949

WEBSITE: www.PJvanduyne.nl EMAIL: PJ_van_duyne@hotmail.com

Als Van Duijne
het legt, dan ligt ‘t

Vanaf 1919 dé vakkundig specialist voor uw complete woninginrichting. In onze 
showroom treft u een uitgebreid assortiment stalen van vloerbedekking. Wij bieden 

de beste kwaliteitsmerken. Voor linoleum en vinyl kunt u ook bij ons terecht.  Wij 
adviseren u over kwaliteit en kleur . Onze ervaren vakmensen leggen de vloerbe-

dekking. Desgewenst zorgen zij er óók voor dat uw meubels verplaatst worden en 
weer op hun plaats terug worden gezet.

NU grote collectie Wol en Haakgaren

Archipel
Fysiotherapie    &
Manuele therapie

Sumatrastraat 205
2585 CP  Den Haag

Fysiotherapie

Manuele therapie

McKenzie methode

Psychosomatische

 fysiotherapie

 
Consulten

Advies/begeleiding
T  070-3503990 
E  info@archipelfysiotherapie.nl
W www.archipelfysiotherapie.nl

Koffiehuis De Prinsevink
Kerkhoflaan (t.o. Prinsevinkenpark)

Een gezellig koffiehuis met terras
waar Frank en Maryam van der Valk

u gastvrij ontvangen en laten 
genieten van diverse specialiteiten.

U heeft bij ons een ruime keuze 
uit diverse belegde broodjes,

uitsmijters, soepen, etc.

Geopend van maandag t/m vrijdag 
van 6.00-18.00 uur.

tel.070-350 47 25 
fax 070-350 47 25 (catering)

Koffiehuis De Prinsevink
Kerkhoflaan (t.o. Prinsenvinkenpark)

Een gezelig koffiehuis met terras 
waar Frank en Maryam van der Valk u 
gastvrij ontvangen en laten genieten 

van diverse specialiteiten.

U heeft bij ons een ruime keuze  
uit diverse belegde broodjes, uitsmij-

ters, soepen etc.

Geopend van maandag t/m vrijdag 
van 6.30-18.00 uur. 
tel. 070 350 47 25

www.prinsevink.nl (catering)

JO PARFITT 
SCHRIJFSTER, UITGEEFSTER 
EN MEER / BANKASTRAAT

Wat doe je? Jo’s motto is: ‘sharing what I know to help others 
to grow’, ‘dat wat ik weet gebruiken om anderen te helpen 
groeien’.

Ze wilde altijd al een schrijfster worden. Leven in landen 
als Dubai en Oman gaven haar meer dan genoeg stof om te 
gebruiken voor boeken en artikelen. Ze heeft inmiddels veel 
boeken geschreven voor en over expats, haar laatste boek 
‘Sunshine Soup’ is net verschenen. Ze geeft daarnaast work-
shops om mensen te coachen in het schrijven van artikelen 
en boeken. Gaandeweg ging Jo zich steeds meer bezighou-
den met het uitgeven van boeken en heeft ze inmiddels haar 
eigen uitgeverij “Summertime Publishing” opgestart. Aan 
het eind van dit jaar zijn er al 50 boeken verschenen, voor 
het merendeel in het engels, maar ook een paar in het frans 
en noors. Wie zijn/haar eigen boek zou willen uitgeven, 
neme contact op met Jo Parfitt (www.summertimepubli-
shing.com). Ze geeft voornamelijk boeken uit op het gebied 
van expat-problemen en sociale media. Als u een engels 
boek zou willen kopen kan dat ook: Jo heeft thuis een uitge-
breid assortiment over deze onderwerpen. Wel graag eerst 
even bellen voor een afspraak (06 48 47 37 79).

Voegt wonen in de Archipel iets toe? Niet echt, hoewel ik dit 
een erge leuke buurt vind.

Mis je het contact met collega’s? Oh nee, ik doe hier mijn 
boodschappen elke dag, en dan ontmoet ik zoveel mensen 
om mee te praten en koffie te drinken, die contacten vullen 
de eventuele gaten helemaal!

Zijn je kinderen nog thuis? Mijn twee zonen vonden het heerlijk 
dat ik altijd thuis was en hen kon helpen met huiswerk en 
dergelijke. Nu zijn ze allebei student en leven hun eigen leven.

ed
www.joparfitt.com / mail: jo@joparfitt.com

JOÃO PRATES 
FOTOGRAAF /
MALAKKASTRAAT

Hij is één van mijn nieuwe buurmannen. Afkomstig uit Bra-
zilië, spreekt hij al in korte tijd verrassend goed Nederlands 
als gevolg van het trouw volgen van veel lessen. Ook woonde 
hij in Londen. Daarnaast oefent hij zijn beroep uit, hij is fo-
tograaf. Dat was van jongs af aan zijn richting. De redactie is 
blij dat hij zijn diensten heeft aangeboden om voor de krant 
te willen fotograferen. In deze krant treft u enkele foto’s van 
João aan van de opening van de nieuwe Albert Heijn. In een 
tijd dat we allemaal denken fotograaf te zijn, moeten we 
toegeven dat kwaliteit zich niet verloochent. Hij werkt in 
zwart/wit en ook in kleur. Details verbeteren voor het beste 
resultaat doet hij met Photoshop. Zijn voorbeelden? Sebas-
tião Salgado, Annie Leibovitz en Erwin Olaf.

Wat doe je? Ik maak graag (familie)portretten en portretten 
van mensen op straat. Het juiste moment pakken, de ziel 
van een persoon vangen, dat is waar het om draait, daar 
geniet ik van. Als ik mensen in Nederland op straat vraag: 
mag ik een foto van u maken? Dan zeggen ze: nee, waarom? 
Het kost hier wat meer tijd om mensen los te krijgen. Verder 
leg ik me ook toe op het fotograferen van interieurs en werk 
ik samen met een schilderes uit Den Haag. 

Heeft Archipel&Willemspark jou als ondernemer iets speciaals te 
bieden? Het is hier zo vredig, je kunt hier werken, je hersens 
gebruiken. De bouw van de wijk maakt dat het hier prettig is 
om te leven en om te werken.

Collega’s kletsen onderling heel wat af. Jij moet dat missen. Vind 
je dat erg?  Ja, dat mis ik zeker. Ik nodig professionele colle-
ga’s uit contact met me op te nemen; mijn contactgegevens 
vinden	zij	op	mijn	website	www.joaopratesphotography.
com die nog in aanbouw is. Ik wil ze graag leren kennen om 
kennis en ervaringen te delen, want zo blijf je leren.

cr
www.joaopratesphotography.com

Bent u een zelfstandige zonder personeel (ZZP’er) of kent u er één?  
Laat het me weten, cathrien@archipelwillemspark.nl

Let op het inrijverbod naar de Borneostraat. Sinds kort 
is het verboden om vanaf de Burgemeester Patijnlaan, 
direct na Het Schakelpunt, rechtsaf de Borneostraat 
in te rijden. Uit de richting Vredespaleis mag men wel 
linksaf van de Patijnlaan de Borneostraat in.

Trouwens, u weet het vast al wel: linksaf slaan vanaf  
de	Scheveningseweg	naar	de	Ary	van	de	Spuyweg	mag	al	 
langere tijd niet meer en kan hoge boetes opleveren!

Zijn verkeersborden 
nog goed bij u bekend? 

– advertenties –

NAMENS DE REDACTIE VAN DE A&W KRANT

FIJNE FEESTDAGEN 
TOEGEWENST

de ontwerpvloot
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BAGUETTERIE
*Diverse salades
*Borrelhapjes

*Belegde (stok)broodjes
*Koude buffetten

Bankastraat 97
2585 EJ  Den Haag

Tel.: 070-352 31 39
Fax: 070-352 14 80
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www.schoonheidssalonletournesol.nl

De gezellige open maaltijden worden weer gehou-
den op 15 dec, 2 jan, en 7 febr. U bent weer van harte 
welkom vanaf 18.00 uur in de Vredeskapel, Malak-
kastraat 7. De maaltijden beginnen om 18.30 uur. De 
kosten zijn €3,50. Voor meer informatie kunt u bellen 
met Hans ter Schegget tel: 06 40 93 77 71.
De volgende koffieochtend is op 15 dec van 10.00 tot 
12.00 uur in de Vredeskapel. De ochtend wordt geor-
ganiseerd door Aklil Getachew in samenwerking met 
Bob en Gre Feenstra. Er wordt eerst koffie gedronken 
en daarna wordt er een bepaald onderwerp bespro-
ken. Het is op dit moment nog niet bekend welk 
onderwerp er op deze ochtend besproken wordt. Voor 
meer informatie kunt u bellen met Aklil Getachew 
tel: 06 331 816 16 of met fam. Feenstra tel: 350 40 05.

Kerstspel voor kinderen
Vanaf zondag 20 november wordt er in de Vredeska-
pel weer druk geoefend voor het jaarlijkse kerstspel. 
Dit kerstspel zal op eerste Kerstdag in de dienst van 

10.30 uur in de Vredeskapel worden opgevoerd. Alle 
(buurt)kinderen zijn van harte uitgenodigd om mee 
te doen aan dit kerstspel! We hebben gekozen voor 
een kerstspel dat ook zeer geschikt is voor kleine 
kinderen. We oefenen dit jaar op zondag 20 en 27 no-
vember en zondag 11 en 18 december (tijdens de dienst 
van 10.30 - 11.30 uur).
Latere instap is in overleg mogelijk. U kunt uw 
kind(eren)	aanmelden	bij	Arine	van	der	Lely	-	van	der	
Steur	(Malakkastraat	63,	arinevanderlely@gmail.com,	
mobiel: 06 41 67 22 50.

Alle (buurt)kinderen zijn van harte uitgenodigd 
op zondag 20 en 27 november en zondag 11 en 18  
december (tijdens de dienst van 10.30 - 11.30 uur).
Natuurlijk bent u hartelijk welkom in de zondagse 
diensten om 10.30 uur in de Vredeskapel. Tijdens de 
diensten is er crèche en kindernevendienst.
Voor meer informatie kunt u bellen met Hester Hoog-
enraad tel: 070 368 99 26.

De parochie van de H. Jacobus de Meerdere aan de Parkstraat vormt samen met 
het Willibrordushuis in de Oude Molstraat en de Broeders van St. Jan een spiritu-
eel centrum in het hart van Den Haag. De kerk staat aan de rand van onze wijk en 
Archipel-Willemspark behoort tot deze parochie.

Elke zondag zijn er drie Eucharistievieringen om 9.00, 10.15 (Latijnse Hoogmis) en 
om 12.00 uur (gezinsviering). Voor overige vieringen en activiteiten in de week zie 
www.stjacobs.nl

Inzameling voor de voedselbank Haaglanden
In voorbereiding op Kerstmis worden van 27 november tot en met zondag 
18 december in de St.Jacobuskerk weer houdbare voedingsmiddelen 
ingezameld voor de Voedselbank. Onder het motto “een liefdevol(le) blik” 
willen we veel conserven inzamelen. Doet u mee? U kunt dagelijks in de 
kerk terecht tussen 12.00 en 15.00 uur om uw bijdrage achter in de kerk te 
brengen. Ook in het Schakelpunt zal beneden in de koffieruimte worden 
ingezameld van ma. t/m vrijd. tussen 10.00 -12.00 uur.

Kerstconcert 17 december  16.00 uur
Het koor Cantemus Domino en de Capella Sancti Jacobi zingen onder 
leiding van dirigent Jos Laus een programma met werken voor de kersttijd.
Op het programma staan onder andere: de Pastorella van Holzbauer en 
kerst/adventsmotetten	van	Vittoria	,	Byrd,	Rachmaninov,	Röntgen,	Schou-
ten en Rutter. Medewerking wordt verleend door de fluitiste Madelon 
Steens. De orgelbegeleiding is in handen van Aart de Kort. Toegang vrij, 
deurcollecte bij de uitgang.Als u vervoer nodig heeft kunt u bellen met 
Lore Olgers 070-324 41 18 of Astrid Cohen (070-354 75 06).
 
Heeft u hulp nodig bij bezoek aan arts of specialist?
In de Archipel/Willemspark is de bezoekgroep van de Jacobusparochie de 
St.Jacobsstaf actief. Zij bezoeken mensen die aan huis gebonden zijn, be-
geleiden bij dokters- of ziekenhuisbezoek en organiseren uitstapjes. Ook 
voor begeleiding en vervoer bij kerkbezoek (tel. Lore Olgers 070-324 41 18).

Hoogmis en lunch voor ouderen op 18 december 
Op zondag 18 december is er na de hoogmis (10.15 uur) weer een sfeervolle 
advents/kerstviering voor ouderen met muziek en lunch in de Maria ten 
Hovezaal. U bent allen van harte welkom.U wordt thuis opgehaald en te-
gen 14.00 uur weer thuisgebracht. Wilt u mee om in de sfeer van Kerstmis 
te komen belt u dan met Lore Olgers (070-324 41 18) of Astrid Cohen (070-
354 75 06).

Kerstnachtmis 24 december  00.00 uur
Plechtige Nachtmis met de Missa in G van Antonio Caldara, gezongen 
door het parochieel koor Cantemus Domino met beleiding van orgel en 
orkest. Vanaf 23.30 uur worden er kerstliederen gezongen.

Kerstmis 25 december  14.00 uur
“Kinderen bij de stal” kinderkerstviering

JACOBINO 
De Kinderbijbelclub van de Heilige Jacobus de Meerdere
Wanneer? Maandelijks op woensdag van 15.00 – 16.30 uur (inloop 14.45 uur)

Voor informatie
Pastorie H. Jacobus de Meerdere
Pastoor: Dr A.J.M.van der Helm 
telefoon: 360 55 92    
e-mail secretariaat@stjacobus.nl

www.stjacobus.nl

Wij zijn gespecialiseerd in alles
op het gebied van elektrotechniek.

T 06 46 370 908
info@lichtnet-techniek.nl

www.lichtnet-techniek.nl

Nassaulaan 19  | 2514 JT  Den Haag
Tel. 070 - 365 88 44  | Fax 070 - 364 41 06
Info@vriesrobbe.nl   | www.vriesrobbe.nl

Onze nieuwe adresgegevens 
vanaf 28 november 2011:

KOOP

VERKOOP

HUUR

VERHUUR

TAXATIES

BEHEER

De Vredeskapel is een protestantse wijkgemeente, die voor 
iedereen open staat. Elke zondag om 10.30 u is er een kerk- 
dienst (tevens crèche). De Vredeskapel houdt zich vanuit 
haar christelijke inspiratie bezig met een leefbare wereld.

vredeskapelAPOTHEEK 
NAUTA

•Bankastraat 60, 2585 EP Den Haag
Telefoon (070) 354 00 70

• Javastraat 5
Telefoon (070) 365 60 62

Geopend maandag t/m vrijdag van
8.30–17.30 uur. Op zaterdag van
11.00–15.00 uur alleen Bankastraat.

Ook voor bezorging aan huis of op het
werk (op het voor u gewenste tijdstip
en kosteloos)

– advertenties –

– advertentie –

Voelt u zich ook wel eens alleen? Bijvoorbeeld 
door het verlies van dierbare(n), of doordat u 
minder mobiel bent en niet meer overal naar toe 
kan. Wilt u hier met andere mensen in een onge-
dwongen sfeer van gedachten over wisselen?

Begin 2012 worden er vijf bijeenkomsten georgani-
seerd in het kader van ‘zingeving’. Niet zwaarmoedig, 
maar vooral gericht op het positieve! Deze activiteit 
is een initiatief van stichting Boog en een groep 
vrijwilligers die in 2010 hebben meegeholpen aan het 
project “ouderen uit isolement”. 

Wat kunt u verwachten?
In februari – maart 2012 zijn er vijf bijeenkomsten:  
•	 	De	eerste	bijeenkomst	staat	in	het	teken	van	ken-
nismaking	en	uitwisselen	van	talenten	en	hobby’s.	
•	 	De	2de	t/m	4e	bijeenkomst	wordt	er	gepraat	over	de	

zingeving van het leven. Onderwerpen worden met 
de deelnemers bepaald. Bij deze bijeenkomsten is 
een professionele gespreksleider aanwezig.

•	 	De	vijfde	en	laatste	bijeenkomst	is	een	informele	
afsluiting. Jonge en oude bewoners uit Archipel-
Willemspark ontmoeten elkaar. Uitwisselen van 
oude en nieuwe verhalen en muzikale gezelligheid. 

Voor wie is de activiteit?
Voor bewoners die ouder zijn dan 65 jaar
Nieuwsgierig geworden? Graag horen we van bewo-
ners of er interesse is in de activiteit. Of heeft u een 
suggestie, laat die dan aan ons weten!

Daarnaast zoeken we enthousiaste vrijwilligers die 
mee willen denken over de verdere invulling van de 
bijeenkomsten. Of vindt u het leuk om een handje 
mee te helpen bij een bijeenkomst? 

Contact
In de volgende krant wordt meer informatie gegeven! 
Voor vragen of suggesties kunt u contact opnemen 
met: Elsbeth van der Ven, projectleider stichting Boog. 
t: 070 312 12 57, m: 06 19 14 02 07, e: venel@boog.nl

Welke dingen geven 
zin aan het leven?
‘Praat samen met anderen over wat het leven juist mooi – of soms droevig maakt.’

In 2012 is het Ouderenwerk van plan om één of twee keer per week een 
warme maaltijd aan te bieden in het Schakelpunt, Burg. Patijnlaan 1900. 
 
Als er aan de randvoorwaarden is voldaan, willen wij zo snel mogelijk  
starten. Voor het ontvangen van de gasten en het serveren van de maaltijden 
zijn we op zoek naar vrijwillige medewerkers. Met voldoende medewerkers 
kan er bij toerbeurt gewerkt worden. Voor uw werkzaamheden ontvangt u  
een (kleine) onkostenvergoeding en natuurlijk 
eet u ook gezellig mee. 

Voelt u zich aangetrokken tot dit vrijwilligers-
werk, dan nodig ik u van harte uit om contact 
op te nemen met Matthias Wenzel, ouderen-
consulent Zebra.
Hij is op maandag en woensdag bereikbaar 
in het Klokhuis, Celebesstraat 4, tel. 350 35 11; 
dinsdag en donderdag bereikbaar in  
De Heldenhoek, Elandstraat 88, tel. 424 81 27. 

Gastvrouwen & 
gastheren gezocht 
voor maaltijdproject  
in het Schakelpunt 

Hier had uw advertentie 
kunnen staan

Het wordt kouder, maar boodschappen moeten toch gedaan worden. 
In Het Schakelpunt is het warm tussen 10.00-12.00 uur en de 
verse koffie staat klaar. Even warm worden, uitrusten en een praatje 
maken met andere buurtgenoten en dat voor € 0,60 per kopje. 
Graag gedaan en welkom bij Burg.Patijnlaan 1900!

De gastvrouwen en de gastheer staan voor u klaar van maandag t/m vrijdag.

Alleen maar 
een kopje koffie 
kan ook…

Meldt uw graffiti!



Wijk- en Dienstencentrum 
’t Klokhuis
Celebesstraat 4
2585 tj Den Haag
t. 070 350 35 11    f. 070 358 71 90
i. www.stichtinghetklokhuis.nl
e. stichtinghetklokhuis@live.nl

Openingstijden ’t Klokhuis
maandag t/m donderdag 09.00 – 16.00 uur, 
vrijdag 9.00 – 13.00 uur.

U kunt voor informatie, reserveringen en toegangs-
kaarten van activiteiten bij onze infobalie terecht, 
dagelijks van 9.00 uur tot 13.00 uur.  

Bestuur Stichting Het Klokhuis

De heer R. Klein  voorzitter 
ruudklein@stichtinghetklokhuis.nl

Mevrouw E. de Bles  bestuurslid 
liesbethdebles@hotmail.c0m

De heer W. Oostdam  penningmeester
ienwoostdam@kpnplanet.nl

De heer W. Punt  bestuurslid 
wpunt@casema.nl

Stichting Ouderenwerk A/W/Z
Secr. mw G. Arkes, van Speijkstraat 37a
2518 ev Den Haag, t. 392 74 96

Consulent ouderenwerk Matthias Wenzel,
spreekuur tussen 11.00 - 12.00 uur op afspraak
via ’t Klokhuis, t. 350 35 11

Afspraak maatschappelijk werk 
Corrie v.d. Velden, ma, di en do, t 424 80 00

Wijkbus ‘STAP IN’
aanmelden/info: tussen 9 - 10 uur, t 352 04 16

Telefooncirkel A/W/Z 
Info	coördinatoren:
mw P. Jansen, t 350 70 58
W. Luchtenveld, t 345 16 81

Bloedafname en Trombosedienst
De Trombosedienst neemt, in samenwerking 
met het Bronovo Ziekenhuis, drie keer per 
week bloed af in het Klokhuis.

Men kan terecht op de volgende tijdstippen: 
Dinsdag  10.00 – 11.00 uur
Woensdag  08.15 – 09.15 uur
Vrijdag  08.15 – 09.15 uur

Op woensdag en vrijdag is het Klokhuis open 
vanaf 08.00 uur.
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In de vorige krant kon u lezen hoe Fieke Sutorius, de huidige exposante 
(zie foto) zelf het woord deed. Haar werk is te bewonderen tot 15 januari 
volgend jaar; alle tijd om iets moois als kerstcadeau te kopen!

Vanaf 15 januari exposeert Inge Pardoen en zij schrijft: “Hallo, ik ben Inge, 
geboren en getogen in Den Haag. Op mijn derde tekende ik al (op haar acht-
ste won ze al een eerste prijs in een tekenwedstrijd!) Mijn vader heeft daar 
toen een foto van gemaakt. Ik was altijd aan het tekenen: mode, stripverhaal-
tjes enz. Met 16 jaar werd ik toegelaten op de Kunstacademie in Den Haag en 
ben mij gaan specialiseren in portretten – hier en daar hangt wel wat van mij. 
Ik heb wat exposities gedaan, niet zo vaak, maar de laatste was de Scheve-
ningse Kunstroute 2011. Ik maak ook illustraties voor kinderboeken.
Ik ben door het Klokhuis gevraagd vooral voor de kinderportretten, dat is erg 
leuk om te doen! Ik hoop dat u er veel plezier aan beleeft!”

Expositie in ’t Klokhuis 

Activiteiten

Bridgen
Iedere dinsdagmiddag tussen 13.00-16.30 uur.
Nieuwe leden/belangstellenden welkom:
Bel 3503511

Bingo
Liesbeth voor Kerstmis te gast in Het Schakelpunt
op woensdag 21 dec. 2011 tussen 13.45-15.45 uur.
Kosten 1e kaart € 2,50 (incl. 1 thee/koffie), 
2e kaart of meer €2.

wisselbibliotheek

Iedere vrijdagmorgen  
van 10.00 – 11.30 uur

Iedere dinsdag wordt er in het Klokhuis om 17.30 uur een 3-gangenmenu 
geserveerd. Dit kost €6. De maaltijden worden geleverd door een bedrijf 
dat deze kort tevoren bereidt, ze zijn van heel goede kwaliteit. 

Het maaltijdproject heeft enige tijd stilgelegen, omdat de vorige leverancier 
gestopt was. Voor (wijk)bewoners van 55 jaar en ouder is het een mooie gele-
genheid om gezellig samen met anderen een maaltijd te nuttigen. Wanneer u 
mee wilt eten kunt u zich tot maandag 12.00 uur aanmelden bij het Klokhuis, 
Celebesstraat 4, telefoon 350 35 11.
Op dinsdag 20 december a.s.wordt er een kerstdiner georganiseerd. 
Voor meer informatie hierover kunt u bellen met het Klokhuis.

Maaltijdproject 55+

In Het Klokhuis traint al jaren onze soduradogroep o.l.v. Melchior  
Groeneveld. Op 2 en 9 oktober hebben een aantal kinderen uit deze 
groep deelgenomen aan judowedstrijden in Leimuiden en Wassenaar. 
Het waren spannende wedstrijden en onze deelnemers hebben hard 
hun best moeten doen. Het resultaat mag er dan ook zeker zijn! 
In Leimuiden behaalden Pepijn Hoogenraad en Sharon Dee de eerste plaats. 
Jort Philipse en Raphaël Bell werden 4e.

Ook volwassen leden van de openbare biblio-
theek kunnen hun kaart gebruiken om vlak 
in de buurt boeken te lenen, maar het is ook 
mogelijk om alleen van deze bieb lid te wor-
den en dat is €5,- per jaar en voor mensen met 
Ooievaarspas gratis. 

Behalve een collectie van de Openbare Biblio-
theek is er ook een eigen (en ook actuele collectie 
voorradig. Zoals een blije lezer zei ‘Altijd verras-
send wat ik hier weer vind’.
De openingstijden zijn elke vrijdagmorgen tus-
sen 10.00 -11.30 uur in Celebesstraat 4, op de 1e 
verdieping (lift aanwezig) 

Een mooi boek, maar u hebt het uit?
Schenk het aan de wisselbieb voor de extra boe-
kenkast. Vooral recente romans/thrillers zijn van 
harte welkom om extra service te kunnen bieden. 
U kunt ze afgeven bij ’t Klokhuis, Celebesstraat 4 
Bij voorbaat dank!

Staand: Raphaël, Gijs, Huib, Pepijn
zittend: Julius, Daan, Jort en Sharon

Marijke bakt ze bruin op maandag

Ouderwetse pannenkoeken
worden in het Klokhuis 
gebakken tussen 12.00 en 
12.45 uur. Reserveren is niet 
nodig en de kosten zijn  
€ 1,- per pannenkoek  
naturel en € 1,20 met spek. 
Ze zijn zo lekker dat som-
migen er ook nog een paar 
meenemen voor ’s avonds.

Wisselbibliotheek 
in het Klokhuis

Lekker lunchen  
op maandag


