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De Haagse mobiliteit
Al vele decennia staat de verkeersproblematiek in onze stad
in de belangstelling. Vanaf 1970 zijn diverse ingrepen gepleegd,
de een gelukkiger dan de ander. Ik denk aan de Utrechtse
baan, het Prins Bernhardviaduct, de Koningstunnel bij CS, de
Verlengde Landscheidingsweg en het meest recent, de Hubertustunnel.

Sommige pakten zo ongelukkig uit dat later gepoogd is dat weer ongedaan te maken, bijvoorbeeld de gedeeltelijke sloop van het Bernhardviaduct. Tegen het vcp kwam veel protest, omdat het een verschuiving van problemen betekent van de ene wijk naar de andere.
De problemen worden alleen maar nijpender, want de verkeersdruk
groeit nog steeds: de plannen van de gemeente zijn gericht op
vergroting van het aantal inwoners, het autobezit per huishouden
neemt toe en de komende tien jaar zal volgens schattingen van de
gemeente de verkeersdruk met 30 tot 35% toenemen.

De vraag is nu of het bestaande wegennet die groeiende verkeersdruk
aan kan zònder de leefbaarheid in de woonwijken aan te tasten. Wij
menen van niet. Begin november hebben B&W het ontwerp van de
Haagse Nota Mobiliteit vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. De
commentaren van de burgers (de “zienswijzen”) moesten uiterlijk de
dag voor kerst worden ingediend. Van die gelegenheid is ruim gebruik gemaakt, vaak in kritische tot zeer kritische zin.
Op de verkeerde weg
Diverse bewonersorganisaties hebben onderling overlegd en een gezamenlijke zienswijze ingediend. Zij zijn van mening dat de gemeente op de verkeerde weg is. Als u op de kaart een lijn Noord-Zuid trekt
dwars door de Hofvijver, dan zult u zien dat 2/3 van de Hagenaars
links van die lijn woont en 1/3 rechts. De belangrijkste aanvoerwegen (Utrechtse Baan, n14 en a44) liggen aan de rechterkant. De door
de gemeente geplande Rotterdamse Baan (die honderden miljoenen
kost) komt daar ook te liggen. Daardoor moet het grootste deel van
het verkeer door het centrum en de aanliggende woonwijken worden
geperst. Dat moet (en kan) anders!
De fraaie ligging van onze stad aan zee maakt een rondwegstelsel,
zoals u dat bij de meeste grote steden vindt, onmogelijk. Dat is alleen
op te lossen met een ondertunneling van het traject van Madurodam
tot Kijkduin. En dat kan voor minder geld dan de gemeente heeft begroot voor de uitvoering van haar plannen! De algemene zienswijze
en een meer op onze wijk zelf toegesneden commentaar kunt u lezen
op www.archipelwillemspark.nl .
wybe taekema
www.archipelwillemspark.nl

Kastanjes Koninginnegracht
> pagina 3

Archipel, nieuwe energie
> pagina 6 & 7

Wijkfeest
knettert weer
Het kriebelt en zingt zachtjes rond, een
paar enthousiastelingen zijn ideeën aan het
spuien en uitwerken om het wijkfeest deze
zomer, zaterdag 18 juni, tot een heerlijk
gek knetterend knalfeest te maken. We
gaan weer dansen, zingen, muziek maken,
spelletjes spelen, koken, borrelen, kletsen,
de tafel en de wijk delen. Dat is immers een
beproefd recept voor een gezellige dag en
heerlijke avond! Het is een feest voor Archipel & Willemspark, iedereen mag meedenken en meedoen, het liefst vooraf en hoe
meer des te beter! U kunt zich aanmelden
op wijkfeest@archipelwillemspark.nl

Bijna thuis
> pagina 9

Belastingaangifte
> pagina 12

•banka-praatjes•

Medewerking gevraagd
aan website over
Nederlands-Indisch erfgoed

Wijkbus zoekt
chauffeur!
Welke vrijwilliger staat op, heeft een
rijbewijs en ziet het rijden op de wijkbus
als een droom die uitkomt?

lees verder pagina 2

Bel voor informatie 352 04 16 of 350 40 10

International
Residents
Much of the material in this community newspaper can be found in English on the international section of the community website:

eva

www.archipelwillemspark.nl
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wijk • wijs • wijzer
Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark
p/a Celebesstraat 4, 2585 tj Den Haag
secretariaat
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

contact openbare ruimte
openbareruimte@archipelwillemspark.nl

bestuur
Voorzitter dhr. mr. W. Taekema
t. 363 60 77
wybe@archipelwillemspark.nl
Vice-voorzitter mw. mr. C.C. Dedel - van
Walbeek 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
Leden
dhr. ir. A. Bloembergen
auke@archipelwillemspark.nl
mw A. Ter Kuile
annette@archipelwillemspark.nl

wijkkrant
Sluiting kopij: 21 maart 2011
Sluiting advertenties: 24 maart 2011
p/a Celebesstraat 4, 2585 tj Den Haag,
t. 350 35 11, secretariaat@archipelwillemspark.nl

contact ruimtelijke ordening
ruimtelijkeordening@archipelwillemspark.nl
contact verkeer
verkeer@archipelwillemspark.nl

nieuws voor de website
website@archipelwillemspark.nl
nieuwsbrief ontvangen?
Aanmelden kan via de website

wijkberaadsvergadering
donderdag 31 maart 2011
20.00 uur, ’t Klokhuis, Celebesstraat 4

redactie
Eva Drijver, Auke v.d. Kooi, Michiel Ottolander,
Else Ponsen, Cathrien Ruoff, Marjan Teesing

correspondenten in dit nummer

Frits Hoorweg, Elles Mensinga, Pim Ziegelaar
vormgeving
Wilmar & Annebel (de Ontwerpvloot)
websiteredactie
Ank Beekman, Linda Nash,
Marianne v.d. Zalm, Jaap Drijver
www.archipelwillemspark.nl

Algemene adressen
Wijk- en Dienstencentrum ’t Klokhuis
informatie zie pagina 12
Borneoflat 5 – Staedion –
informatie 0900 14 24
Het Schakelpunt
Burg. Patijnlaan 1900, 2585 cb Den Haag
Florence Thuiszorg
Verzorging en verpleging
maandag t/m donderdag tussen 9.00-12.00 uur
t. 754 13 10 (calamiteiten 413 10 00)
Pedicure
Deborah Veltman, maandag
t. 06 47 47 45 49 (op werkdagen)
Stichting Terminale Zorg door vrijwilligers
t. 754 13 30, info@terminalezorg.nl
Prikpost huisartsen bij apotheek Nauta
dinsdag en donderdag 09.00 - 10.30 uur

Burenhulp
Mevr. M. Simonis-van Harten (vanaf 11.00 uur)
t. 350 34 94
Diaconaal opbouwwerker
Aklil Getachew, t. 318 16 16
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)
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.

Over de haiku
Doet u mee?
schrijft u een haiku
laat de lezers gniffelen
of met stomheid slaan

Buurman in beweging

(een idee van Pim Ziegelaar)

De huidige eerste voorzitter van de Europese Raad, de voormalige premier van
België, Herman Van Rompuy, is een bekend liefhebber en schrijver van haiku’s.
Ze zijn te lezen op internet. Over zijn 'kunsten' mag u zelf oordelen. Ook zijn er
veel reacties te lezen van mensen met een poging tot een goede haiku. Daaruit
blijkt dat enige uitleg niet overbodig is. Het hoeft niet te rijmen, liever niet zelfs.
De moderne haiku bestaat uit drie regels van vijf – zeven – vijf lettergrepen.
Bijvoorbeeld:

Was het onderwerp in de klassieke vorm een inspiratie door Zen, wij vragen u uw
zielenroerselen van alledag te pennen. De voorkeur van de redactie gaat uit naar
het dagelijkse leven in het verspreidingsgebied van deze krant en pikt de ‘beste’
er uit voor plaatsing. Zinnig of onzinnig. Voorbeeld van het laatste:
Forty love
prima service
staat op haar T-shirt gedrukt
twee tennisballen
Wij wensen u veel peinsplezier.

streetbank:

De buurvrouw wil je hond
uit laten. Gewoon zomaar.
Wat biedt u ons aan?
Een snelle check op www.streetbank.com leert me dat ik nu een straat verderop
een leertang kan lenen. Kijk, dat is mooi, de door mij te leen aangeboden decoupeerzaag heeft gezelschap gekregen. Verder zie ik dat weer een andere wijkbewoner onderdak zoekt voor haar tuingereedschap. Het is gratis af te halen. Nu schiet
me te binnen dat ik nog een snoeischaar heb met lange armen (1 meter). Die
hoeven we in de buurt toch niet allemaal te kopen, op te bergen en weer te zoeken
als we ’m die ene keer per jaar nodig hebben? Ik schreef al eerder over de website
die het wijkgevoel wil versterken door producten en diensten te delen. Wat gaat u
aanbieden op streetbank.com? Op naar een bloeiend uitruil- en uitleensysteem
van producten en diensten in Archipel en Willemspark.
p.s. Alle tekst op www.streetbank.com is in eenvoudig Engels gesteld. Je eigen
tekst tik je in het Nederlands in. Plaatjes zoekt Streetbank er zelf bij. Ik kon kiezen
uit wel vijf snoeischaren! Het werkt dus allemaal heel simpel. En voor wie dat niet
me eens is, bied ik hierbij mijn hulp aan: cathrien@archipelbuurtwillemspark.nl

Katten op

Wanneer u een oppas zoekt kunt u onderstaande personen
benaderen. De voorwaarden dient u verder zelf te maken.
Mw M. Polak – Ook Engels en Frans sprekend –
(65+) ’s avonds
t. 350 61 16
Mw C. Weeink (22 jaar)
t. 06 247 14 889
Britt Jongert (17 jaar)
t. 360 63 76
Godert de Zoeten (13 jaar)
t. 06 502 92 620

mw. J van
Bee
t. 352 30 20 k

Thijs van Schaik (15 jaar)
Aria Veen (17 jaar)
Merel Oosterhof (15 jaar)
Mw M. Vollema (19 jaar) za/zo
Laurens Bos (15 jaar)

pas!

t. 06 121 08 703
t. 354 05 01
t. 310 77 74
t. 06 519 58 607
t. 06 361 99 624

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

www.politie.nl/haaglanden/bureaus

Medewerking gevraagd aan website
over Nederlands-Indisch erfgoed
Oorspronkelijke sporen van Nederlands-Indisch erfgoed inventariseren en
toegankelijk maken. Dat is het doel van een project onder de naam Sporen van
Smaragd. Initiatiefnemers zijn Monumentenzorg van de Gemeente Den Haag
en het Haags Historisch Museum.
Als u beeldmateriaal, kennis of deskundigheid kunt inbrengen, bent u van harte
uitgenodigd dat te doen. Ook is er een beeldbank waarop u eenvoudig zelf beeldmateriaal kunt achterlaten. Daar een blik op werpen is nu al de moeite waard.

Wijkbureau Karnebeek
T. 0900 88 44
T. 112 bij spoed!

Welke Sporen van Smaragd herbergt Archipel/Willemspark?
Kunt u iets toevoegen? Ga naar de website!
cr

Maar ook bij verdachte omstandigheden!

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

We hebben veel fietsende buurtgenoten,
maar er is er een die er uitspringt, of beter
gezegd ‘er uitsprint’. Petrus van Duyne
wordt bijna dagelijks van verre al gesignaleerd vanwege zijn opgewekte gefloten
deuntjes. Van oude Hollandse liedjes tot
vrolijke melodieën van Vivaldi en Bach.
En als we hem dan in het oog krijgen, blijkt
vaak dat hij kunstig balancerend op zijn
fiets rijdt met een enorm stuk hout onder
zijn arm.

elke haiku is
een handvol lettergrepen
en uren hoofdpijn

www.streetbank.com

Oppassen geblazen!

www.sporenvansmaragd.nl

Buurt in beweging

Waar gaat dat heen, vragen velen zich verwonderd af. Maakt hij een kunstwerk in zijn tuin?
Of stookt hij een vuurtje, misschien?
Jawel, dit laatste is het geval. Petrus van Duyne
blijft in beweging door het hakken van zijn op
straat gejutte hout. Behalve als zijnde een
fervent voorstander van het hergebruik, ziet

Gehakketak over
kastanjebomen
Koninginnegracht
De kastanjes op de Koninginnegracht moeten
toch nog steeds vrezen voor hun leven. De
coalitiepartijen in de gemeenteraad aarzelen
of ze wel 6 miljoen euro waard zijn. Dat zijn
namelijk de kosten die gemaakt moeten
worden om de bomen te behouden bij het
noodzakelijk onderhoud dat aan de trambaan
gepleegd moet worden.
Gemeenteraad stelt zich kritisch op
Wat waren we blij dat het College van b&w
koos voor ‘een solide tramtracé op maaiveld
langs de Koninginnegracht’. Peter Smit,
wethouder verkeer, kreeg alle lof toegezwaaid
voor zijn moed om terug te komen op wat hij
aanvankelijk wilde. De bomen leken gespaard.
Maar het is niet het College dat het definitieve
lot van de bomen in handen heeft. Dat is
namelijk de gemeenteraad. Gemeenteraadsleden hebben op 1 december 2010 vragen gesteld

hij dit ook als een veel zinvollere sportbeoefening dan hardlopen. Ook is hij wekelijks in
beweging door het malen van koren met de
hand, waarmee hij drie broden per week bakt.
Oude tijden herleven
Een bezoek aan zijn huis is verrassend. We
wanen ons terug in de tijd. In diverse kamers
staan mooie antieke gietijzeren houtkachels,
die afwisselend gestookt worden. Petrus
beweegt zich met de seizoenen mee van de
ene naar de andere kamer. Het geeft een aparte
sfeer; de lucht van verbrand hout,
de stralingswarmte, het geknisper van de
vlammen, het flikkerende roodoranje licht.
Ook de vele klokken in huis doen de oude
tijden herleven. Snel en langzaam getik, zware
slagen en fijn getingeltangel. De een na de
ander laat van zich horen. Neem daarnaast de
Oudhollandse meubelen en afbeeldingen aan
de wanden, dan is het volledig duidelijk dat de
bewoner van dit pand een grote liefhebber is
van de geschiedenis. De vele prachtig
bewerkte antieke wapens doen een agressief
persoon vermoeden, maar niets is minder
waar bij deze voormalige dienstweigeraar.
Het gaat hier om een internationaal bekende
hoogleraar, criminoloog, aan de universiteit
van Tilburg met meer dan 120 publicaties op
zijn naam, die zich vooral bezig houdt met
de georganiseerde misdaad. Op zijn antieke
secretaire staat dan ook een laptop en zijn
mobiele telefoon is vaak in werking. Vanwege
zijn vak zit hij regelmatig hoog in de lucht op
weg naar congressen of voor verder onderzoek
in Servië. Dan moeten de straatgenoten het
even stellen zonder de lucht van verbrand
hout en versgebakken brood…
ellis mensinga

Er doet niemand open,
maar we hadden een afspraak…
De telefooncirkel kan iedere dag zo’n
contactmoment bieden tussen
9.00-10.00 uur. en de contactpersoon treft maatregelen als
iemand niet de telefoon
opneemt. Dit voorkomt dat
iemand pas na dagen en soms
wel na weken wordt gevonden.
Ook optimale privacy heeft een
prijs, maar de vriendelijke
telefooncirkel tast u privacy
nauwelijks aan.

Je staat voor de deur en begrijpt
niet wat er aan de hand is: vergeten? even bij een buurvrouw?
verslapen? Bij jonge mensen
denk je niet zo gauw aan een
valpartij of ernstig ziek, maar
bij ouderen is dit een reeële
mogelijkheid en bij een alleenwonende is dit een zorgelijke situatie. Hoe lang is er al
wat mis en hoeveel contacten
zijn er iedere dag?

U wordt doorverbonden naar pagina 5

Balletschool Elsa Vreken
in de Madoerastraat

aan Peter Smit. Hij heeft deze vervolgens weer
doorgestuurd aan leden van de Commissie
Leefomgeving. Eind januari 2011 bespreekt
deze commissie die de gemeenteraad adviseert, de antwoorden op de gestelde vragen.
De Adviesraad Monumentale Bomen
begraaft de strijdbijl nog niet
Natuurlijk laat het avn (Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor ’s-Gravenhage en omstreken) het er niet bij zitten. De
Adviesraad Monumentale Bomen, waar het
avn zitting in heeft, dient de gemeente gevraagd en ongevraagd van advies. Dat laatste
is inmiddels gebeurd door het sturen van een
brief aan het College. Hierin vraagt de Adviesraad om de komende periode tot aan het
moment dat de schop de grond in gaat, te
besteden aan onderzoek. De hoofdvraag is
en blijft: is het mogelijk nieuwe rails aan te
leggen met behoud van het huidige wortelstelsel van de kastanjebomen? Het avn
blijft strijden voor het ondubbelzinnig
uitspreken voor behoud van de kastanjes
door de gemeenteraad.
frits prillevitz
voorzitter avn

Vijfendertig jaar: dat is een lange tijd, dat
is een grote stapel plakboeken. De foto’s in
het eerste boek zijn al een beetje vergeeld.
Een foto laat een meisje in balletkostuum
zien. Datzelfde meisje ging kort geleden
mee naar de schouwburg in Rotterdam,
maar nu als hulpmoeder bij de uitvoering
van het RO-theater. De meisjes van de
school dansten daar mee in de “De moord
in de kerststal”.
Bladerend door de plakboeken komt de
geschiedenis van de balletschool en van de
Archipel voorbij. Nieuwe gezinnen vestigen
zich in de straten. Zij verbouwen hun huizen,
hier en daar verschijnt een bakfiets voor de
deur. Die bakfietsen worden versierd voor het
Holland Dance Festival. Zij vervoeren de
kleinste danseressen naar het Spuiplein voor
de finale van meer dan 1000 dansers uit Den
Haag. Zoals de huizen worden verbouwd, zo
ook de studio van de balletschool. Er komt een
nieuwe parketvloer, geluid en licht worden
aangepast aan de nieuwe tijd. Wat blijft zijn
de grote spiegels en de barre. Nog steeds doen
de jongens en meisjes, dames en heren van vijf
tot ver in de tachtig hier hun oefening.

Buitenoptredens
De balletschool treed zo nu en dan naar buiten. De school laat zich zien bij de intocht van
Sinterklaas en op het straatfeest op het Bankaplein. De meisjes treden op in een modeshow
van hoeden en kleding van jonge ontwerpers
in het Gemeentemuseum. Zij dansen de symfonie in c van Bizet in het Koninklijk Conservatorium begeleid door het Viotta-jeugdorkest. Samen met de balletschool Mabel Alter
zijn er uitvoeringen in vele theaters in Den
Haag. Een bijzondere gebeurtenis is het ballet
voor mannen van choreograaf Thom Stuart.
Zijn man Rinus Sprong van de dddd heeft
ook enkele malen samengewerkt met de
balletschool.
Er gebeurt veel in de loop der jaren. Dat is te
zien op de programma’s die in de hal hangen.
Daarin worden de dansstukken van de afgelopen 35 jaar genoemd met de namen erbij van
honderden meisjes en jongens. Soms staat een
moeder in de gang van de school met verwondering te kijken naar de foto’s van toen, naar
de balletten van toen. Een van de foto’s trekt in
het bijzonder haar aandacht. ‘Ja’, denkt ze, ‘in
dat ballet danste ik mee’.
koos van deursen

Klachten Stadsbeheer >> bel 14 070
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Vicevoorzitter Bewonersorganisatie
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

Atjehstraat 66
2585 vl Den Haag
Telefoon 070 352 39 98

Tieke Dedel

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

foto Pim Ziegelaar

Goed voor een mens

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

Monique Muller

Thea Hugas

kaasspecialiteiten
• top kwaliteit boerenkaas
• honderden soorten binnen
en buitenlandse kaas
• versgebrande noten
• boeiend assortiment olijven
• kaassouvenirs
voor kenners van smaak!

APOTHEEK
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)

Buitenlucht en beweging zijn goed voor een mens. In een park of in de vrije
natuur laten die twee dingen zich aardig combineren. Maar er zijn mensen die
dat blijkbaar te avontuurlijk vinden en die daarom de voorkeur geven aan de
beschutting van het Monchyplein. Daar heb je geen last van het verkeer en
een bijkomend voordeel is dat de afgelegde afstand uitgedrukt kan worden in
het aantal rondjes dat je gehold of gewandeld hebt.
Ik zie ze regelmatig aan ons huis voorbijgaan: de in straf tempo wandelende
moslima, de handlopende vader met zijn lichtgehandicapte zoon, twee
Chinezen (neem ik aan) die druk pratend hun rondjes lopen, om er enkelen te
noemen. Soms verdwijnt een vaste klant als het ware in het niets, misschien
terug naar het vaderland, maar dan komt er altijd weer een ander voor terug.
De nieuwste aanwinst is een jonge dame (moeder, au-pair?) met een kind in
een wagen. En met een boek! Het lijkt wel of ze uit een reclamefilmpje is
gestapt. Een filmpje waarin de nieuwste vinding wordt aangeprezen: de
manier om drie nuttige dingen (buitenlicht, beweging en lezen) te combineren; allemaal heel goed voor de mens.
Het kind in die wagen gaat vast een grote toekomst tegemoet.
frits hoorweg

Op zoek naar musicaltalenten

Word jij onze nieuwe ster?
Zou jij later ook wel in een musical als The Lion King, Mary Poppins of
Kruimeltje willen spelen maar weet je niet of je het dansen, spelen en
acteren in je hebt. Geef je dan nu op voor onze nieuwe musicalcursus en
speel de sterren van de hemel!
Op 30 januari zijn we gestart, ter gelegenheid van het Cantaloup theaterjaar,
met de musicalcursus voor kinderen van 5 tot 11 jaar in het clubhuis. In
6 oefenlessen en 3 decorbouwlessen beleven alle kinderen een spannend
muzikaal avontuur. Na deze lessen sluiten we af met een echte voorstelling
voor papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, broertjes, zusjes en al je vrienden. Dit
wordt dan de eerste stap voor jou naar eeuwige roem!

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

bestuur

Er is niet alleen een nieuwe secretaris, maar ook
een nieuw bestuurslid gekomen bij de Bewoners
Organisatie Archipel/Willemspark: Tieke Dedel.

info@exotenhof.nl
www.exotenhof.nl

Terrasje pakken?

nieuw

‘Op reis in de kist’
De musical heet: “Op reis in de Kist” en gaat over kinderen die een reis door de
wereld maken, uiteraard in een kist, en op deze manier een aantal landen
bezoeken en daar iets meemaken. We werken toe naar de spetterende
uitvoering met een fantastisch decor.
De 10-weekse cursus is voor kinderen van 5 tot 11 jr. en is gestart op zondag 30
januari van 10.00 tot 12.00. Kosten leden €50,00, niet leden €100,00 (het
lidmaatschap van de Cantaloup bedraagt €50,00, dus dan ben je ook direct
lid). Maximaal 15 kinderen, vol is vol. Aanmelden en meer informatie via
clubhuis.cantaloup@gmail.com Wij hebben er ontzettend veel zin in, jullie
hopelijk ook!

Ze woont al 40 jaar in de wijk; eerst op het Nassauplein, boven het Damesleesmuseum. Ze begon daar
als kamerbewoonster, trouwde en bewoonde uiteindelijk de twee verdiepingen boven het Museum met haar
man. In 1979 verhuisden ze naar de Soendastraat.
Twintig jaar werkte ze bij de Raad van State, daarna
werd ze rechter, deed bestuursrechtelijke zaken, vaak
tussen burger en overheid. Het boeiende aan
rechter-zijn was voor haar de dossiers en de mensen
die je op de zitting ziet; er zijn soms heel onverwachte
dingen. Om alles uiteindelijk goed op te lossen was
voor Tieke erg bevredigend: “je maakt iets af ”.

nieuw
bestuur

Werken voor de wijk
Vorig jaar ging ze met pensioen; ze besloot zich nu
meer praktisch met zaken en mensen bezig te
houden. Graag nam ze dan ook de uitnodiging aan
om in het bestuur van de Bewonersorganisatie te
komen. Iedereen in dat bestuur – en de vrijwilligers
daaromheen – benaderen alle problemen op een zeer
positieve manier, hetgeen erg prettig werken is. Het
positieve voor Tieke is bovendien, dat ze in het
halfjaar dat ze nu meedraait, al veel meer mensen uit
de wijk heeft leren kennen dan in al die 40 jaar
daarvoor! Ze vindt het van belang dat we met elkaar
de wijk netjes en schoon houden (dus bv. geen
vuilniszakken al de avond tevoren op straat zetten,
geveltuintjes kortwieken!). Als redactie willen we dat
graag onderstrepen. We wensen Tieke Dedel een
vruchtbare en prettige bestuursperiode toe.
ed

Secretaris Bewonersorganisatie

Jhr W. Folef Hooft Graafland
Onze wijk mag zich gelukkig prijzen dat deze
man met vele ‘mogelijkheden’ is toegetreden tot
het bestuur van de Bewonersorganisatie. De
reden voor hem om ‘ja’ te zeggen tegen deze
functie is zijn grote maatschappelijke betrokkenheid (die uiteraard breder is dan onze wijk alleen):
hij heeft er tijd voor, is geïnteresseerd in mensen
en hun leefomgeving, en wil er graag wat aan
bijdragen. Een vraag die bij u opkomt: wat is dat
voor een bijzondere naam, Folef? Het is een hele
oude familienaam, oorspronkelijk uit Friesland,
die daar rond 1500 al voorkomt.
Van krullenjongen tot directeur
Hij is nog niet zo lang een wijkbewoner; hij kwam in
2008 wonen op het Nassauplein in Den Haag met zijn
(toen al zieke) vrouw Emilie, die in datzelfde jaar in
oktober is overleden. Sinds februari 2010 woont hij in
de Celebesstraat. Folef (72), vader van een dochter en
zoon, komt uit een gezin met 6 kinderen in Zeist (zijn
broer Gilles, die één jaar ouder is, kent u misschien
als – nu afscheid nemend - bestuurslid van de
Bewonersorganisatie). Na 2 jaar militaire dienst
begon hij bij het klm-kantoor aan de Hofweg in Den
Haag, trouwde in 1963 en ging in Rotterdam aan het
werk bij de Hollandsche Bank-Unie. Hij bleef zijn
werkzame leven in het bankwezen en maakte de
overname mee van hbu door abn en in 1991 de fusie
met de amro Bank, werd van “krullenjongen” tot

directeur van de regio Rotterdam-Zeeland van
abnamro en vervolgens districtsdirecteur in
Dordrecht, tot hij in 1996 met vut ging. Overal was
het werk boeiend, vooral de bestuurlijke en organisatorische kant van een bank trok hem erg aan, en het
zijn deze ervaringen die hem nu heel goed van pas
komen. Door de ziekte en het overlijden van zijn
vrouw kwam hij – als mantelzorger – in aanraking
met allerlei instanties en regelingen in de zorg, een
hele andere wereld dan de bank!
Andere facetten
Uiteraard is er ook een andere kant van Folef: hij is
sportief (eerst hockey, en nu golf 2x in de week),
maatschappelijk zeer betrokken (bv het opzetten van
een revalidatiehuis in Rotterdam, waar mensen na
een operatie o.i.d. 6 weken kunnen bijkomen; actief
in de Johanniter Orde), een ontwikkeld doe-het-zelver, die graag ook dingen restaureert, iemand die
goed gebruik maakt van de computer. Hij reist graag;
een nevenfunctie die hij 12 jaar lang jarenlang met
plezier bekleedde, was Honorair Consul-Generaal van
Japan in Rotterdam; hij maakte verschillende
boeiende reizen in dat land. We wensen hem toe dat
hij ook met veel plezier zal meewerken aan het
welzijn in het algemeen en de problemen – die er
natuurlijk altijd zijn – in het bijzonder van onze wijk.
Veel succes!
ed

– advertentie –
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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 homedelivery in this vicinity

www.archipelbuurt.nl

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

Telefooncirkel Archipel/Willemspark
De Telefooncirkel is er voor oudere wijkbewoners die alleen wonen of moeilijk
de deur uitkomen. De deelnemers aan de Telefooncirkel bellen elkaar in een
afgesproken volgorde. De Telefooncirkel wordt iedere ochtend gestart door
een vrijwillige medewerker tussen 9.00 en 9.30 uur. De laatste deelnemer belt
de vrijwillige medewerker. Zo is de cirkel rond. De deelnemers hebben door
de telefooncirkel iedere dag contact met anderen en in sommige situaties kan
tijdig hulp ingeschakeld worden. Wanneer u belangstelling hebt voor de telefooncirkel, dan kunt u contact opnemen met de coördinator mevr. Pia Jansen,
t. 350 70 58. of Matthias Wenzel, consulent Ouderenwerk/
ouderenadviseur St. Zebra, p.a. Elandstraat 88, t. 424 81 27.
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JAAP TOL INTERMEDIAIR
IN DUURZAME ENERGIE
BORNEOSTRAAT

Wat doe je? ‘Ik breng vraag en aanbod bij elkaar van partijen

die duurzame energie willen produceren en partijen die
daar geld in willen steken. Opdrachtgevers kunnen particulieren zijn, maar ook institutionele beleggers of vastgoedfondsen. Het produceren van duurzame energie doe je door
middel van bijvoorbeeld zon, wind of door verbranding van
biomassa. Voorbeelden van biobrandstoffen zijn suikerriet,
maïs, koolzaadolie, palmolie en dierlijke vetten. De populariteit hiervan is te danken aan het feit dat ze hernieuwbaar
zijn. Ze vormen een alternatief voor fossiele brandstoffen,
waarvan de voorraad eindig en dus niet hernieuwbaar is.
Wereldwijd hebben regeringen afspraken gemaakt over de
productie van duurzame energie (verdragen van Kyoto en
Kopenhagen). De Duitse regering heeft ingezet op 20%
duurzame energieproductie in 2020. De huidige wetgeving
en stimuleringsmaatregelen bieden zekerheden voor
beleggers in combinatie met een zeer aantrekkelijk rendement. En dan te bedenken dat deze werkwijze Duitsland
400.000 banen heeft opgeleverd. Dezelfde mogelijkheden
ontstaan nu in Frankrijk, België en Engeland. Helaas kan ik
dat van Nederland niet zeggen. Het is wel zo dat men in de
ons omringende landen gebruik maakt van kennis die in
Nederland is opgebouwd.
Voor particuliere beleggers is het zinvol met mij contact op
te nemen vanaf ongeveer 10.000 Euro. Ik ben nu zes jaar
bezig met mijn eigen bedrijf.’
Heeft Archipel&Willemspark jou als ondernemer iets speciaals te
bieden? ‘Ik heb een vriend met een kantoor aan het Nas-

sauplein, dat ik kan huren om mensen te ontvangen. En
hopelijk heb ik kapitaalkrachtige wijkbewoners nieuwsgierig gemaakt?’
Collega’s kletsen onderling heel wat af. Jij moet dat missen. Vind
je dat erg? ‘Nee, ik ben heel gedisciplineerd en vind het pret-

tig om alleen te werken.’
Heb je niet de neiging je met het huishouden te willen bemoeien?

CAROLYN WIERSUM
KOOKWORKSHOPS
BALISTRAAT

Als ik Carolyn’s Kitchen binnen ga valt direct de indrukwekkend lange tafel op. Geërfd van haar overgrootvader.
De ruimte is ontworpen en ingericht op basis van deze
tafel. Van jongs af aan was ze al dol op koken en schreef
ze alle gerechten van haar oma en overgrootmoeder op.
Vakantiewerk vond ze in keukens.

In het jaar 2000 verhuisde ze, als expat begonnen in de
Riouwstraat, met man en vier kinderen naar de Balistraat. En
wat begon als kookworkshops voor kinderen in combinatie
met het leren spreken van de Engelse taal, groeide uit tot koken voor volwassenen op verzoek. Maar ze organiseert ook
eigen workshops. In september 2010 schreven 12 deelnemers
zich in voor Food Fashion Fun. Iedereen nam een kledingstuk mee dat ze tegen hun wil niet droegen én een ingrediënt
uit hun koelkast waarmee ze wel nou eens een keertje wilden
koken. Een vriendin die personal dress coach is, liet de deelnemers zien hoe ze de kledingstukken toch konden dragen
en Carolyn zette de mensen aan tot kokkerellen. Het werd
een dolle avond. Creatief als ze is, bedenkt ze steeds weer
onverwachte workshopcombinaties als excuus voor koken
en gezelligheid. In februari staat Curry in a hurry & Bollywood
Dancing op het programma. Als uw nieuwsgierigheid is gewekt wordt u uitgenodigd een e-mail te sturen. U wordt dan
op haar mailinglist opgenomen. Wie meer van geuren houdt
dan van dansen kan ook wachten op de uitwerking van het
idee voor een geurenworkshop. Carolyn hoopt dat samen te
kunnen ontwikkelen met Celeste in de Frederikstraat.
Heeft Archipel&Willemspark jou als ondernemer iets speciaals
te bieden? ‘Klanten. Voor Parfumerie Kühn-Van Oort orga-

niseerde ik een kerstworkshop, voor Schutters Wijnservice
een Cork en Fork-avond. Ook Shell en een huisartspraktijk
kwamen ‘team builden’ in mijn keuken.’
Collega’s kletsen onderling heel wat af. Jij moet dat missen. Vind
je dat erg? ‘Ik ben lid geworden van het Women’s Business

Initiative International op het Nassauplein.’

‘Dit moet ik ontkennen.’
Zijn je kinderen blij met jouw kookworkshops? ‘Ja, soms helpen
Zijn je kinderen blij met een aan huis werkende ouder? ‘Het is

volstrekt normaal voor ze.’
Zou je niet weer ’s een tijdje gezellig in de file willen staan?

STEFÁN JÓHANNSSON
SALKA CONSULTANCY
CELEBESSTRAAT

Wat doe je? Ik geef advies aan bedrijven op economisch en

financieel gebied. Mijn speciale aandacht hebben zeevis- en
transportbedrijven en banken, omdat ik in die sectoren de
meeste ervaring heb opgedaan, zowel tijdens mijn opleiding
in IJsland en London als werkend daarna. Voor bedrijven die
willen uitbreiden of op een of andere manier iets willen onderzoeken of reorganiseren ben ik een gesprekspartner met
ervaring, waar men veel aan kan hebben, al was het maar
om gericht weerwerk te krijgen,
Ik kom oorspronkelijk uit IJsland, heb bij een transportbedrijf in Nederland gewerkt vanaf 1997; daarna ben ik
overgestapt naar een internationale bank. In 2009 heb ik
mijn eigen consultancybedrijf Salka opgezet.

bundel de krachten!

Archipel met nieuwe energie

Stelling
Duurzame energievoorziening leent zich bij uitstek voor
collectieve burgerinitiatieven op wijk- en buurtniveau.
Aanleiding
Bij het aanvragen van subsidie voor de aanschaf van zonnepanelen (vorig jaar) kwam ik in een ondoordringbare jungle van
technische termen en onbegrijpelijke afkortingen terecht.
Alleen al de hoeveelheid zonnepanelen, die ik voor mijn
eenpersoons huishouden nodig zou hebben, leverde (bij navraag van deskundigen) al zeer verschillende uitkomsten op.
Toen ontstond de behoefte meer te weten over het onderwerp
duurzame energie.

Uitkijkend vanuit een zolderraam over onze wijk zie je al die
prachtige rode puntdaken en ik stelde me voor hoe het zou zijn
als al die daken belegd zouden zijn met zonnepanelen. Niet
fraai! Wel nuttig.
De eerste vraag was geboren: hoe zouden de gemeentelijke
regelingen zijn met betrekking tot de status van beschermd
stadsgezicht zoals die gelden voor de Archipel?
De tweede vraag kwam ook snel: zouden er andere mogelijkheden zijn dan zonnepanelen op eigen dak? In Duitsland
bijvoorbeeld is het mogelijk dakruimte elders te huren en
daar zonnepanelen op te plaatsen.
Derde vraag: welke andere vormen van duurzame energie
zijn te benutten?
In de Vogelwijk hebben een groep bewoners een aandeel in een
windmolen aangeschaft.
Op het eiland Texel hebben een aantal bevlogen Texelaars in
2007 de coöperatie TexelEnergie opgericht die zelf energie wil
gaan opwekken uit zon, wind, getijden, biomassa en uit de
warme waterlagen onder het eiland.
Vierde vraag: zou het mogelijk zijn een groot aantal enthousiaste mensen bij elkaar te krijgen om kennis te delen en
eventuele verdere stappen te ondernemen?
Mijn betrokkenheid als redacteur van de wijkkrant (die toch in
ruim 5000 brievenbussen terecht komt van bewoners, winkels
en bedrijven) levert een geweldig platform op om deze zoektocht te delen met de lezers en tegelijkertijd de belangstelling
ervoor te peilen; dat geldt ook voor de website. Bovendien zal er
een redelijk arsenaal van mensen met essentiële kennis op dit

Zoektocht naar mogelijkheden
om verantwoord met ons leefklimaat om te gaan.
terrein in onze buurt gehuisvest zijn. Laten we met nieuwe
energie de krachten bundelen.
Voor mij begint de zoektocht met praten met de gemeentelijke
dienst die over dit onderwerp gaat. Te onderzoeken welke
initiatieven er reeds landelijk zijn ontwikkeld en welke nieuwe
ontwikkelingen er op dit moment op het gebied van duurzame
energie en energiebesparing zijn.
Ik wil contact zoeken met de tu Delft, afdeling Duurzaamheid en Wetenschapsvoorlichting en het Delft Centre for
Sustainable Areas.
Al zoekende zal ik ongetwijfeld op heel veel nieuwe en opwindende onderwerpen stuiten. Ik houd u op de hoogte!
mt

Interessante websites:
www.vogelwijkenergiek.nl
www.milieucentraal.nl
www.nederlandkrijgtnieuweenergie.nl
www.texelenergie.nl
www.archipelwillemspark.nl
www.haagsmilieucentrum.nl

Voegt het wonen in de Archipel iets toe aan je bedrijf? Nee,

eigenlijk niet! Ik vind het de mooiste buurt in de mooiste
stad van Nederland om in te wonen, maar mijn opdrachtgevers zijn vaak internationaal georiënteerd, en komen uit alle
delen van de wereld. Ik heb bv. gewerkt voor een Canadese
rederij in samenwerking met de Universiteit Wageningen
aan een platvis-onderzoek; voor een Scandinavische bank
heb ik een haalbaarheidsonderzoek gedaan van een Scandinavisch bedrijf. Het feit dat ik een IJslandse achtergrond heb
is daarbij een voordeel. Voor een sino-joint-venture heb ik 3
jaar in China gezeten, weer een heel andere maar boeiende
wereld.
Mis je het contact met collega’s? Ik heb heel veel contact
vanuit huis met mijn klanten, zowel telefonisch als via
email. Wel mis ik het even-bijpraten e.d. met collega’s op
de werkvloer, maar dat los ik wel op een andere manier op.
Mijn (werkende) vrouw en twee studerende zonen zijn
goede tegenhangers!
Het werken in je eigen tempo, je werk te kunnen indelen
naar je eigen smaak is erg prettig.
Meer informatie over Salka Consultancy vind je op de
website.
ed

www.salka-consultancy.com

ze mee. Mijn passie heb ik vooral overgedragen op de oudste
twee. De jongste heeft zich vooral ontwikkeld tot chef afwas.’
carolynwiersum@gmail.com en t. 06 22 237 459
cr

‘Nee, het kostte me in de tijd dat ik voor ing werkte soms
wel 5 uur om dagelijks van Volendam naar Den Haag heen
en weer te reizen. Daar verlang ik niet naar terug.’
www.hoflandtol.com
cr

De redactie wil heel graag tips krijgen van mensen
die achter de gevel van hun huis de ZZP'er uit-hangen.
ZZP staat voor een zelfstandige zonder personeel.
Bent u zelf zo iemand of kent u iemand met een wetenswaardig beroep? Graag een e-mail naar Cathrien!
ruoff@planet.nl of telefoon 358 47 77.v

Bouwtaal in de buurt
Genieten van de mooie huizen in de buurt doen
we allemaal op zijn tijd, maar om te weten hoe de
ornamenten stuk voor stuk heten, vergt inzicht
in de terminologie.
Dankzij de boekenreeks van DSO Monumentenzorg
Den Haag, H.M.S/A.H.D krijgt u de komende wijkkranten steeds een tipje van de (bouw)sluier in beeld.
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Porte-cochère
Een poortvormige doorrit voor een koets, waardoor men onder een overkapping uit kon stappen en bij neerslag toch droog bleef. Zowel op de
Nassaulaan als op de Burg.Karnebeeklaan kan men
deze ‘carport’ uit vroeger tijden nog vinden.

Als in de winter onze kleurrijke
buurt ineens ook zwart-wit wordt,
krijg je bijzondere contrasten…
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Bijna thuis…
ting hebben van maximaal drie maanden komen voor
opname in aanmerking. In het ziekenhuis ben je patiënt
en is er vaak weinig tijd voor extra aandacht. Thuis is het
voor familie en of vrienden soms te zwaar om continue
verzorging te geven. Het hospice kan dat bieden: niet
alleen medische verzorging, maar ook aandacht en
steun, voor bewoner en de familie.

De Haagse Boekerij
Frederikstraat 24

2514 LK Den Haag

tel. 070 - 346 48 00

Literatuur
Nederlands Duits Engels

Balletschool
Elsa Vreken
klassiek, conditie, modern
meisjes, jongens vanaf 6 jaar
ook voor volwassen
mannen en vrouwen

Antroposofie
Uitgebreide Collectie
Kunstkaarten
e-mail haagboek@planet.nl

parfums

Uniek in Nederland!

Ook voor de heren vindt u hier exclusieve scheerzepen,
kwasten en verzorgingsproducten.
Frederikstraat 963, 2514 LJ Den Haag
www.celeste-parfums.nl

Madoerastraat 17
2585 VA Den Haag
070 - 3505149
elsa.vreken@planet.nl

U W B O E K H A N D E L I N A R C H I P E L - W I L L E M S PA R K

Celeste

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.

Moderne les door
Louise Frank
Voor dansliefhebbers
vanaf 40 jaar
In samenwerking met
DeDDDD

Kinderboeken

Dat kan alleen dankzij een grote groep verzorgers:
vrijwilligers, verpleegkundigen, coördinatoren,
geestelijk verzorger en hospice-artsen. Van 7.00 tot 23.00
uur kunnen de bewoners een beroep doen op een vrijwilliger, voor iets lekkers te eten, hulp bij de verpleging,
met bed en al een tijdje in de tuin, voorlezen, een
gesprek, of zomaar even stil er bij komen zitten.
Met zoveel verschillende betrokkenen is een goede
overdracht natuurlijk belangrijk. De artsen beslissen
over medische handelingen, in overleg met de eigen
huisarts van de bewoner. De vrijwilligers houden een
overdrachtsboek bij. Naast het dagelijks overleg is er
wekelijks een overleg, waarin alle disciplines vertegenwoordigd zijn. De coördinatoren zijn verantwoordelijk
voor het algehele reilen en zeilen in het huis.

annick goutal

caudalie

l’artisan parfumeur

creed

miller harris

diptyque

geo f. trumper

molton brown

il profvmo

parfums d’orsay (e.a.)

Uitvaartverzorging ’t Clingendaelhuys,
Vierling & Hofstra anno 1898

Renée van Eybergen, alweer 10 jaar wonend in de
Archipel, is geen alledaagse vrijwilligster. Ze werkt
twee dagdelen in de week in het Jacobshospice.

’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 medewerkers 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

Een huis, eigenlijk twee aaneengetrokken huizen, dat
zich nauwelijks onderscheidt van de woonhuizen aan de
Koningin Emmakade, biedt plaats aan zes bewoners.
Het verschil zit hem in de vlottende bevolking en er
komt met enige regelmaat een auto van de uitvaartondernemer voorrijden. Mensen die een levensverwach-

Chr. Th. JEHEE
Steenhouwerij en
Natuursteenhandel

Na enkele persoonlijke ervaringen met stervenden in
eigen kring zocht Renée naar een manier om die
ervaring breder in te zetten. Zo’n zeven jaar geleden ging
ze voor het hospice werken. “Het is vrijwillig, maar niet
vrijblijvend. Soms is het zwaar, zeker bij jonge bewoners
die je uit het leven ziet wegglijden. Maar de vrijwilligers
steunen elkaar: een warm bad” zegt Renée. En de
bewoners zelf, op de drempel van de dood, hebben veel
te geven. Natuurlijk zijn er veel momenten van afscheid,
zoals bijvoorbeeld de uitgeleide. Er branden dan
kaarsen, een gedicht wordt voorgelezen, er is muziek en
de betrokken vrijwilligers en medewerkers steunen de
naasten als de overledene het huis verlaat. Sinds kort is
er zelfs een hospicekoor, waar ook Renée in zingt. Zoals
de ‘haagse stembevrijders’ het zo mooi zeggen: Klank
raakt waar woorden te kort schieten.
mo
www.jacobshospice.nl

Gespecialiseerd in zonweringen en rolluiken sinds 1949

Leuke boodschap met Kerst
In december 2010 was Janneke de Boer één van de drie Kerstprijzenwinnaars van Albert Heijn. Ze was aangemeld door één van haar fans op het
kleine Kerstboompje naast de kassa's, omdat ze altijd voor veel ouderen in
de Borneostraat boodschappen doet. Met de sneeuwrijke dagen was ze
helemaal onmisbaar. Volkomen verdiend dus dit pakket waar ze zeer
verrast op reageerde.

Kofﬁehuis De Prinsevink
Koffiehuis
De Prinsevink
Kerkhoflaan (t.o. Prinsevinkenpark)
Kerkhoflaan (t.o. Prinsenvinkenpark)

CHT!

Nieuwe locaties voor
Huismerk concerten
In 2011 zet Festival Classique haar succesvolle ‘Huismerk’ concept
voort. Van 5 tot en met 12 juni worden In kleine, en soms onverwachte, Haagse locaties kwalitatief hoogstaande concerten gegeven. Dit jaar zoekt de festivalorganisatie naar acht nieuwe locaties
in de acht verschillende stadsdelen. Festival Classique hoopt met
haar Huismerkconcerten nieuwe doelgroepen kennis te laten
maken met klassieke muziek.
‘Op de verpakking wordt bezuinigd, maar niet op de inhoud’, legt
Annemarie Goedvolk, artistiek leider van Festival Classique, uit.
‘Geen dure concertzaal, maar juist een huiskamer, kantoor, winkel
of buurtsuper en dat maakt de muziek op erg toegankelijk’.
Vorig jaar startte Festival Classique met de eerste reeks Huismerkconcerten bij ondermeer McDonalds Buitenhof, Coffee Company, de Jan van
Nassauschool en een pittoresk 17e-eeuws grachtenpand. Dit jaar zal in
elk van de acht Haagse stadsdelen, Centrum, Laak, Scheveningen…
Geïnspireerd door de kleine prijsjes van supermarkten, bezuinigt
Festival Classique in het teken van de economische crisis, om zo klassieke muziek toch nog voor iedereen toegankelijk te maken. Bovendien
krijg je, net als bij je dagelijkse boodschappen, een spaarkaart waarmee
je als consument kunt sparen voor een mooie prijs. In dit geval is dat een
gratis kaartje voor het fameuze Hofvijverconcert. Door middel van de
Huismerkconcerten hoopt Festival Classique mensen te kunnen bereiken in alle doelgroepen en in alle wijken van Den Haag. Klassieke
muziek is namelijk voor iedereen.
Voor de lustrum editie is Festival Classique momenteel zoekende naar
spannende, intieme, Haagse locaties waar het vijfjarig bestaan van het
festival in stijl ingeleid kan worden.
Aanmelden kan via festival@festivalclassique.nl.

Gevelbekleding - Schouwbekleding
Trapbekleding - Vloeren
Vensterbanken - Grafmonumenten
Sumatrastraat 30 2585 CS Den Haag
Telefoon 070 - 350 44 80 Telefax 070 - 352 08 06

GEZO

Festival Classique 2011 is van 14 t/m 19 juni aanwezig op verschillende
plekken in Den Haag. De Huismerkconcerten zullen voorafgaand aan
het festival plaatsvinden, van zondag 5 juni t/m zondag 12 juni 2011.
Kijk voor meer informatie op de website van Festival Classique.
www.festivalclassique.nl
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HENNEMAN B.V.
sinds

1916

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

– advertentie –

Den Haag Strandmarathon
Fysiotherapie
Manuele therapie
McKenzie methode
Psychosomatische
fysiotherapie
Consulten
Advies/begeleiding

Archipel

Fysiotherapie &
Manuele therapie
Sumatrastraat 205
2585 CP Den Haag

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

Na Amsterdam, Apeldoorn, Eindhoven,
Enschede, Leiden, Rotterdam, Terschelling,
IJsselstein en Zeeland, heeft Den Haag
eindelijk een eigen marathon, en het is tevens
de eerste strandmarathon van Nederland.

De marathon start en eindigt in Den Haag,
maar het parcours gaat vooral over het strand.
De organisatie is in handen van The Hague
Roadrunners. Vanaf hun clubhuis op Groenendaal (tussen hdm en Golfbaan Groenendael)
steken de renners via het ecoduct de Landscheidingsweg over, dan gaan ze de duinen door, en
op het strand rennen ze naar Noordwijk. Daar is
het keerpunt. De finish is op Groenendaal.
Op de tweede zondag van januari werd de eerste

editie gelopen. Winnaar was onze wijkgenoot
Hein Philipse, die voor de 21e keer een marathon
liep. Het was zwaar geweest, op de terugweg een
straffe tegenwind, maar het was mooi weer.
The Hague Roadrunners organiseren op de
tweede zondag van juli wederom een strandmarathon naar Noordwijk en terug. De starttijd
is nog niet bekend gemaakt, het moet laag water
zijn. De bedoeling is om ieder jaar een marathon
op de tweede zondag in januari en in juli te
organiseren. Informatie is vanaf 15 februari te
vinden op onderstaande websites.
www.denhaagstrandmarathon.nl

Hein Philipse winnaar 1e editie Strandmarathon
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Twee dokters
in één huis
Ze zochten iets in de Archipelbuurt en vonden via Funda een
(huur)woning aan de Paramaribostraat 157, de ‘korte kant’, bij
Laan Copes. Ze vielen met hun neus in de boter, er was net een
buurtborrel, ze voelden zich meteen opgenomen. Het huis
– een mooi geconserveerde tweelaagse benedenwoning – was
kant en klaar, in juli 2010 trokken ze er in. Sara Jeurissen en
Alexander van Marle, beiden arts, met hun dochtertje Julie van
net een jaar. De meubelen, waaronder een vleugel, passen er
maar net in maar vormen een mooi geheel met het oud-klassieke interieur.
Studie, werk en wat er nog overblijft
Ze kennen elkaar van hun studie in Leiden en hebben samen
coassistentschappen bij het lumc gevolgd. Sara is in Delft
geboren, in Den Haag naar de middelbare school gegaan, heeft
in Delft nog een jaar technische bestuurskunde gestudeerd
maar daarna welbewust voor het medische vak gekozen. Na
een jaar gynaecologie bij Bronovo is ze nu huisarts in Scheveningen (‘Huisartsen aan Zee’), ze heeft patiënten van Duindorp

Bloemen
in de wei

Ellen Struick

Wie Ellen Struick een beetje kent gelooft niet dat ze nog
tijd heeft voor verzamelen. Dat heeft ze ook eigenlijk niet.
De collecties van Ellen zijn vooral door ingeving tot stand
gekomen, als het plukken van bloemen. Met een vader als
(kranten)uitgever groeit ze op in een omgeving met oog voor
lay-out, ontwerp, kunst. Als kind krijgt ze al jong interesse
voor muziek, ze leert pianospelen. Op weg naar school in
Leiden ontdekt ze op de overkapte Korenbrug tweedehands
boekhandelaren die voor een paar dubbeltjes bladmuziek
verkopen. Ze zoekt naar (klassieke) pianomuziek maar raakt
ook geboeid door de prachtige omslagen van oude populaire
liedjes.
Levenslied
De muziek waar het om gaat zijn oude theater- en straatliederen van vóór de oorlog, de tijd waarin de radio opkomt en nog
vroeger. Ellen kocht ze vanwege de kleurige en fraai geïllustreerde omslagen, ze ogen als de affiches uit die tijd en zijn
vaak ware kunstwerkjes waarin de verschillende stijlen van die
tijd duidelijk te herkennen zijn. Namen als Dirk Witte (‘Het
land van Noord Scharwou’, omslag van Jan Sluyters), Louis

Open maaltijden

De gezellige open maaltijden zijn voor iedereen en
worden gehouden op 7 maart en 4 april in de Vredeskapel, Malakkastraat 5. De deur staat open om 18.00
uur en de maaltijd begint om 18.30 uur. Kosten € 3,50.
Voor meer informatie kunt u bellen met Hans ter
Schegget t 06-40 93 77 71.

ook een verzamelaar?

De open gespreksgroep ‘Geloof en leven’ in de
Vredeskapel, onder leiding van Ds. van Duinen wordt
gehouden op 24 februari en 24 maart om 20.00 uur in
de Vredeskapel. Op deze avonden wordt op dit moment het boekje ‘De smaak van stilte’ van Bieke van
der Kerkhove besproken.
> Op vrijdag 15 april is er een knutselmiddag voor
kinderen en worden er palmpaasstokken versierd.
De ouders worden verzocht zelf een gebonden kruis
voor de kinderen mee te nemen. Locatie: Vredeskapel, Malakkastraat 5; tijd: 15.00 uur.
> Op zondag 17 april is er na de kerkdienst in de
Vredeskapel (om 11.30 uur) een Palmpaasstokkenoptocht, met de stokken die de kinderen gemaakt
hebben. De optocht gaat naar de woongroep in de
Soendrastraat.
> Op woensdag 20 april om 15.30 uur kunnen de
kinderen avondmaalsbrood bakken en kaarsen
versieren in deVredeskapel. Meer informatie in het
volgende krantje.
> Tijdens de ‘stille week’ van 18 april t/m 23 april zijn
er elke avond om 19.30 uur korte diensten in de
Vredeskapel. Meer hierover in het volgende krantje.

Leda zond haar zwaan
Ze stonden er weer ‘samengeschoold’, zoals vorig jaar en de jaren daarvoor,
op de eerste dag van het jaar. ‘De beste wensen voor dit jaar.’ Silhouetten,
op het in avondduisternis gehulde Burgemeester de Monchyplein. Onherkenbaar. Handen gingen in elkaars richting en bewogen op en neer. Hoofden
vloeiden ineen tot tweekoppigheid. Af en toe blonk er zilver waarvanaf een
hand iets naar een hoofd bracht. Glazen klonken. De zwaan en een paar koeten
zagen het aan en wendden hun koppen af. Als het aantal bezoekers van de
Nieuwjaarspartij niet groter wordt, is het volgend jaar bij mij, of bij u, in
huis. Mantels op het bed.
een monchyst

Elke zondag om 10.30 uur is er kerkdienst in de Vredeskapel, Malakkastraat 3. U bent van harte welkom.
Tijdens de dienst is er voor de kinderen kindernevendienst en voor de allerkleinsten is er crèche.

Nieuwjaar goed begonnen

meer informatie
Wilt u meer informatie over de Vredeskapel dan
kunt u altijd bellen met Hester Hoogenraad
tel. 070-368 99 26.

Dankzij o.a het eigen
wijkkoor Archicapella werd
op de nieuw-jaarsreceptie
niet alleen gedronken,
gegeten en gepraat, maar
ook aandachtig geluisterd
naar hun veelzijdig optreden.

Ingezonden brief
Half oktober kwam ik thuis uit het ziekenhuis na een
bypass-operatie. De wijkverpleging ging mijn been
verzorgen, waar een ader uitgehaald was. Ik was er
niet helemaal gerust over. Over de wijkverpleging
doen wilde verhalen de ronde: iedere keer komt er een
ander, ze zijn al weer weg voordat ze goed en wel
binnen zijn, je moet goed opletten of het wel goed
gaat, enz, enz.

www.hetgeheugenvannederland.nl/
theaterlied
Davids (‘Het fiere Schooiershart’, ‘Moeder ik kan je
niet missen’), Clinge Doorenbos (‘Sissie’) hebben voor ons een
bekende klank. Ze geven een interessant tijdsbeeld en hebben
soms bijzondere historische of nostalgische waarde. Ellen
heeft ook prachtige platen uit Frankrijk, chansons uit het
cabaret en café chantant en duidelijk is ook te zien hoe
populair Duitse liedjes destijds waren. Van Amerikaanse
bodem zijn de eerste Broadway-successen en liedjes uit de film.
De melodie van de liedjes moest makkelijk na te zingen zijn.
Een bekende liedjesschrijver liet slagersjongens langs komen

Gespreksgroep

Vooruitblik op de paastijd

ak

ereprijs archipel & willemspark

Maar wie schetst mijn verbazing. De verzorgsters
namen allemaal even de tijd om te horen hoe het met
me ging. Ik was niet alleen een “been” dat zo snel

Kunnen we u verleiden om uit de kast te komen
met uw verzameling? Of kent u iemand
met een verzameling? Laat het ons weten.
Mail naar aukooi@12move.nl of ruoff@planet.nl
of bel t. 358 47 77, Cathrien Ruoff.

mogelijk verbonden moest worden, maar een mens
die blijmoedig aan het herstellen was van een
kantje-boord-operatie en zij genoten met me mee.
Het was helemaal niet erg, dat er regelmatig iemand
anders kwam. Via een logboek hielden ze elkaar goed
op de hoogte.
De wijkverpleegsters hebben me goed verzorgd, maar
het meeste ben ik opgeknapt van de hartelijkheid
waarin dit allemaal gebeurde. Een geweldig team zijn
jullie. Heel hartelijk bedankt.
maria van der lubbe

Ank … van harte!

*Diverse salades
*Borrelhapjes
*Belegde (stok)broodjes
*Koude buffetten

Tel.: 070-352 31 39
Fax: 070-352 14 80

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

En verder
Het hele interieur van Ellen’s woning aan de Sumatrastraat
verraadt haar kunstzinnige smaak en gevoel voor detail. Er
staan door haarzelf geboetseerde koppen en uit steen gehakte
beeldhouwwerken, maar dat wil ze geen collectie noemen.
Wel heeft ze nog – bewust een beetje weggestopt – een
grappige pinguïncollectie, waar haar kleinkinderen het meest
verzot op zijn, vooral die met een muziekje!
Als ik de toiletdeur open doe ontdek
ik nog een minicollectie ingelijste antieke
prentbriefkaarten van de Bankastraat. Toch
een echte collectioneur, die Ellen, van
bloemen op haar pad!

BAGUETTERIE

Bankastraat 97
2585 EJ Den Haag

Wat bracht hen hier?
Ze hebben samen aan de Zeilstraat in Scheveningen en aan
de Groothertoginnelaan gewoond. Toen het daar te klein werd
zochten ze een huis dichter bij het centrum maar wel rustig en
met goede verbindingen. “Er wonen hier leuke mensen van alle
leeftijden, er heerst een echt buurtgevoel, een beetje dorpssfeer, ook onder de expats in de straat, en ’s nachts is het hier
doodstil”. De speelweide in de Scheveningse Bosjes is voor
Julie erg leuk, maar Sara gaat ook zeker nog eens bij het
speeltuintje aan de Cantaloupenburg kijken. Of ze hier blijven
wonen hangt af van de plaats waar Alexander uiteindelijk als
specialist terecht komt. In elk geval is Julie alvast bij de
Archipelschool opgegeven.
ak

en leerde hen de liedjes. Dan konden ze die op straat fluiten
– er werd nog volop bezorgd! – en werd zo’n liedje snel bekend.
De mooiste prenten hangen in formatie ingelijst bij Ellen aan
de muur, in een kast ligt nog een grote stapel. Als de (klein)
kinderen er geen belangstelling voor hebben wil ze ze te zijner
tijd wel afstaan aan het Theater Instituut Nederland, waarvan
de collectie sinds kort gedigitaliseerd en online toegankelijk
gemaakt is (zie de website hieronder).

verzamelaars uit de kast

vredeska pel

tot Belgisch Park en voelt zich daar helemaal op haar plaats.
Alexander komt uit Leiden, middelbare schooltijd in Hengelo
(O.), jaartje buitenland, en specialiseert zich nu als traumachirurg bij het Westeinde. Hij is het volstrekt niet eens met
het stereotype beeld dat ik van een specialist heb – achterhaald!
– ik vertrouw er op dat hij dat ook in praktijk zal brengen. Hun
gemeenschappelijke hobby is reizen en fotograferen, met een
grote liefde voor Afrika, prachtige foto’s aan de muur getuigen
ervan. Alexander hockeyt al jaren met vrienden bij Klein
Zwitserland. Verder mag hij graag klussen (“eigenlijk is er geen
verschil met wat ik in mijn werk doe”). Sara houdt van koken,
van sport komt weinig maar als het kan fietst ze graag naar
haar werk, door het Westbroekpark.

Bankastraat 103 A
2585 EJ DenHaag
tfn+tfx 070 35 44 812
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www.schoonheidssalonletournesol.nl

Op de Nieuwjaarsreceptie 9 januari
jongstleden ontving Ank Beekman de
Ereprijs voor 8 jaar tomeloze inzet als
secretaris van de Bewonersorganisatie.
De Ereprijs is een zilveren speld in de
vorm van het gelijknamige bloemetje,
die jaarlijks uitgereikt wordt aan een
wijkbewoner m/v, die zich gedurende
langere tijd verdienstelijk heeft gemaakt voor de buurt.
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Expositie in ’t Klokhuis Koempoelan &
Van 16 januari tot 27 februari hangt in ’t Klokhuis werk van Inez Tabben, een
veelzijdige vrouw. Haar carrière liep van bankemployé via coördinator in de
ouderenzorg tot docent Beeldende Kunst en vormgeving – kunstenaar en
docent. Om in haar onderhoud te voorzien werkte Inez jarenlang als coördinator in de ouderenzorg maar verzorgde daarnaast cursussen beeldhouwen en kunstgeschiedenis. Opvallend in haar werk is haar krachtige,
spontane en kleurrijke uitdrukkingstaal. Ook maakte zij keramische werken
en objecten van zink en staal, maar die ziet u deze keer niet. Inez exposeerde
zowel haar schilder- als beeldhouwwerk op diverse locaties. In het verleden
won Inez de eerste prijs met een afficheontwerp voor de Gemeente Den
Haag. Ze heeft zoveel werk dat het Klokhuis 2 keer zo groot had kunnen zijn!
Komt u kijken?

Activiteiten in ’t Klokhuis
Met muziek bewegen op de stoel
Iedere dinsdagmorgen van 11.00-12.00 uur. Kosten
€ 6 per maand en met Ooievaarspas voor € 3.
Bridgen
Iedere dinsdagmiddag tussen 13.00-16.30 uur.
Nieuwe leden/belangstellenden welkom:
bel Wijnand Punt, t. 392 04 02.
Bingo
Iedere 3e woensdag v.d. maand: op 16 februari en
16 maart a.s. 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.

Trouwens: Iedereen mag exposeren in ’t Klokhuis – elke
discipline is welkom (behalve beeldhouwwerken).
Meer weten? Bel dan Elisabeth König, t. 346 70 08.
elisabeth könig

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 toegangskaarten 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
Mevrouw drs. B.C. Wasch secretaris
bcwasch@planet.nl
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
Inloop spreekuur maatschappelijk werk
Iedere maandag van 12.00 - 16.00 uur.
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
mw T. Eendenburg, t. 302 42 50

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.

12 archipel & willemspark februari 2011

Hulp bij belastingaangifte mogelijk
Van woensdag 9 t/m dinsdag 15 maart (op werkdagen) kunnen Haagse
65-plussers weer bij CIPO terecht voor de jaarlijkse hulp bij belastingaangifte. Deze aangiftehulp wordt verzorgd door medewerkers van
de Belastingdienst en vindt plaats in Het Nutshuis, Riviervismarkt 5
(tegenover de Grote Kerk).
Voor wie?
U komt voor deze aangiftehulp in aanmerking als:
> u 65 of ouder bent en inwoner van Den Haag;
> uw jaarinkomen niet hoger is dan € 33.743 (alleenstaanden) of
€ 50.000 (samenwonenden);
> u niet meer spaargeld hebt dan € 20.785,- per persoon.
Teruggave
Hulp bij belastingaangifte kan financieel interessant zijn. 65-plussers met
alleen aow en/of een klein pensioen komen al snel in aanmerking voor
belastingteruggave. De moeite waard dus om een afspraak voor deze
aangiftehulp te maken!
Aanmelden
Vooraf aanmelden (vanaf 10 januari mogelijk) is noodzakelijk, want de
ervaring leert dat de belangstelling voor de aangiftehulp erg groot is. Iedere
deelnemer wordt daarom in een rooster ingepland. let op: vol is vol!
Hoe meldt u zich aan?
> Bel vanaf 10 januari de Belastingtelefoon, t. 0800-0543 (gratis).
> Houd uw burgerservicenummer (sofi-nummer) bij de hand.
> U krijgt een keuzemenu te horen. Kies daarbij voor het afsprakenbureau
(optie 3 en vervolgens optie 1). Dit kan soms even duren.
> De ambtenaar vraagt u naar een voorkeurslocatie. Geef dan specifiek de
locatie ‘cipo’ in Den Haag op.
let op: u kunt zich bij cipo zelf niet aanmelden voor de aangiftehulp;
daarvoor moet u de Belastingdienst bellen (zie hierboven). cipo organiseert
de aangiftehulp alleen. De aangiftehulp
zelf is het werk van medewerkers van de
Belastingdienst.
n.b.: 65-plussers die boven
de genoemde inkomensgrenzen uitkomen, kunnen
bij cipo terecht voor
informatie over andere
aangiftehulp, t. 364 38 18.

Winterweekend
De programma-overzichten
Koempoelan
Het Koempoelanprogramma in het Klokhuis ziet er
als volgt uit:
woensdag 9 maart lezing door Herman van Oosten
over passagierslijsten inzake het per schip reizen naar
Nederlands-Indië. Tevens een filmpje over een
boottocht en de mogelijkheid om de reizen die
mensen gemaakt hebben te traceren, in een computerbestand.
woensdag 13 april Presentatie Balinese dansen door
Aafke de Jong, samen met andere danseres.
De Koempoelans zijn op de 2e woensdag van de
maand. Het programma loopt van 14.00 tot 16.00 uur.
De toegangsprijs bedraagt € 2,50. Kaartverkoop bij de
entree in het klokhuis, Celebesstraat 4, t. 350 35 11.
Winterweekend
Hierbij bieden wij u het Programma-overzicht
aan voor de maanden februari-maart 2011.
Het programma bestaat uit 4 zondagmiddagen,
waarbij een optreden en een warme maaltijd
(twee-gangen-menu) worden aangeboden. Het
programma vindt plaats in de wijkcentra ‘het
Klokhuis’ en de ‘Heldenhoek’. Het ‘Winterweekendaanbod’, is een initiatief van het Ouderenwerk van
de St. Zebra. Het programma ziet er als volgt uit:
Zondag 13 februari in het Klokhuis: ‘De lichtjes
branden weer’. Een programma van ‘Duo No
Smoking’ met liedjes uit de periode tijdens en na
de oorlog. Aansluitend is er een maaltijd: bruine
bonensoep garni.
Zondag 27 februari in De Heldenhoek: ‘Italiaanse,
Weense en Nederlandse melodieën’ door ensemble
Nostalgia. Met 4 zangers en een pianist! Aansluitend
maaltijd: zuurkoolstamppot met worst.
Zondag 13 maart in het Klokhuis: ‘Paniek op de 13!’
Blijspel in 3 bedrijven door toneelvereniging dvv.
Aansluitend maaltijd: goulash, aardappelpuree
en salade.
Zondag 27 maart in De Heldenhoek:waarschijnlijk
‘Folkloristisch’ dansprogramma. Aansluitend
maaltijd: Indische maaltijd.
De zaal is open vanaf 14.00 uur. Een zondagmiddagprogramma begint om 14.30 uur en is, na het
nuttigen van de maaltijd, doorgaans om 17.45 uur
afgelopen.
Toegangskaarten á € 5,00 (met Ooievaarspas: € 3,50),
inclusief de maaltijd, zijn vanaf twee weken tevoren
(tot de donderdag voorafgaand), verkrijgbaar bij het
Klokhuis, Celebesstraat 4, t 350 35 11 en ‘De Heldenhoek’, Elandstraat 88, t. 424 81 15.

Tafeltennis
in ’t Klokhuis
Elke maandagmiddag is een enthousiaste groep
sportieve mensen aan het tafeltennissen in de
benedenzaal van het Klokhuis. U kunt altijd komen
kijken en misschien wilt u wel meteen meedoen.
Er zijn twee tafels beschikbaar. De tijden zijn van
13.30 tot 15.30 uur. Voor meer informatie, de contactpersoon is Joop Jansen t. 350 51 47.

Samen uit eten in
het Klokhuis
Ouderwetse pannenkoeken (naturel of met spek)
worden gebakken op maandag en vrijdag zo tussen
12.00 en 13.00 uur. Reserveren is niet nodig en de
kosten zijn ongeveer een Euro per pannenkoek.
Voor de heerlijke 3-gangen maaltijd op dinsdag van
17.15 – 18.30 uur voor wijkbewoners van 55+ moet u
uiterlijk maandag 13.00 uur reserveren op
t. 350 35 11. De kosten zijn € 6 per persoon.

