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Archipel & Willemspark. Oplage 5000.

www.archipelwillemspark.nl

Het Schakelpunt leeft weer

Op 24 en 25 september 2011 openen 50
bijzondere woonhuizen hun deuren om
aan evenzoveel dichters een podium te
bieden. Zij dragen voor uit eigen werk
voor een rondtrekkend publiek tijdens het
poëziefestival Dichter aan Huis in Den
Haag. Elke dag 25 dichters, die ieder 5 keer
voor nieuw publiek optreden. Op zondag
gebeurt dat in 23 huizen in de Archipel en
2 in het Willemspark. Een ‘thuiswedstrijd’
dus voor ons. Kijk voor meer informatie
op de website van dichter aan huis.
mt
www.dichteraanhuis.nl

Postkantoor gesloten
> pagina 2 en 3

Film 100 jaar Celebesstraat
> pagina 3

Vanaf 1 september j.l zijn de koffieochtenden van maandag t/m vrijdag in Flat 5
verplaatst naar de Ontmoetingsruimte in
Het Schakelpunt. Deze ‘officieuze’ openingsmorgen op 1 september j.l. werd
door vaste koffiedrinkers en omwonenden druk bezocht.

Bord met actuele
verkeers-info ook
op Laan Copes
Deze zomer zijn vijftig borden geplaatst op
drukke routes geplaatst, die info kunnen
geven over vertragingen en omleidingen.
Als alle borden geplaatst zijn, worden er
dan ook alternatieve routes op aangegeven. Dit kan ook voorkomen dat er grote
opstoppingen ontstaan na bijvoorbeeld
een ongeluk op de rijbaan. Andere wegen
in de directe omgeving zijn: de Raamweg,
de Koningskade, de Mauritskade,
de Dr. Kuijperstraat en de Elandstraat.
epb

•:::::willem:::::•
•:::::&:archipella:::::•

Getracht is om de gezellige huiselijkheid van
Flat 5 zoveel mogelijk over te brengen naar
de grotere ruimte in Het Schakelpunt. Het
grote voordeel van Het Schakelpunt is, dat
het voor meer mensen toegankelijk is en er
minder geluidsophoping en meer frisse
lucht is. Dankzij de aanmelding van nieuwe
vrijwilligers is het mogelijk dit jaar ook 1x
per week een lunch te verzorgen voor de
liefhebbers, Er is een enquete gehouden
onder de bewoners van de Borneostraat en
De Nieuwe Hof (beide zijn seniorenwoningen) en er bleek veel belangstelling voor een
avondmaaltijd, zodat deze mogelijk in 2012
van start zou kunnen gaan. Voor de maaltijd
t.z.t. zijn echter ook meer vrijwilligers
nodig. Dit jaar is de bedoeling de Ontmoetingsruimte ook enkele dagdelen te gebrui-

ken voor andere activiteiten en aan de bezoekers zal gevraagd worden waar hun voorkeur
naar uit gaat. Er is al een afspraak met
Schoenenverkoop van Tap: vrijdagmorgen
25 november aanstaande.

open huis
Open huis voor de wijk en officiële
heropening van Ontmoetingsruimte
Het Schakelpunt is op donderdag
6 oktober tussen 10.00-12.30 u.
Alle wijkbewoners die een kijkje willen
nemen en de koffie willen proeven zijn
van harte welkom. Als 55+ bezoeker
of als nieuwe vrijwilliger…
Heeft u vragen, suggesties voor een
activiteit of wilt u zich aanmelden:

Tegen deze plannen is veel verzet gekomen,
onder andere van onze kant. Dat leidde tot
een aangepast plan, waarin de basissubsidie
werd verhoogd tot 15% en de vergoeding
voor administratieve ondersteuning in 2012
nog werd gehandhaafd op het niveau van
2011 om in de volgende jaren te worden afgebouwd. Op dit aangepaste plan bleef in de

> pagina 5

Matthias Wenzel consulent
Ouderenwerk Zebra, T 424 81 27
Else Ponsen lid werkgroep Schakelpunt,
else@archipelbuurt.nl of T 350 57 38

Besparen!
> pagina 7

Schade voorlopig beperkt
In de wijkkrant van april schreven wij
over de plannen van wethouder Van
Engelshoven om de subsidiëring van de
bewonersorganisaties drastisch te veranderen, de basissubsidie te beperken
tot 10% van het huidige bedrag en de
administratieve ondersteuning alleen
te vergoeden gekoppeld aan activiteiten.
Daarvoor moet dan afzonderlijk subsidie
worden aangevraagd bij de stadsdeeldirecteur, die het beschikbare budget
verdeelt over de aanvragers.

Bankjesproject

subs
idie

inspraak veel kritiek bestaan
en ook de raadscommissie was kritisch.
Wel was men het ermee eens dat naast een
basisbedrag voor huisvesting en bureaukosten de bewonersorganisaties hun subsidie
moeten verdienen met concrete activiteiten
(wijkkrant, sociaal programma, straatfeesten etc.), aan te vragen via een jaarlijks
programma of afzonderlijk. Ons bezwaar
dat beoordeling van al die aanvragen voor
de gemeente bewerkelijk is en kan leiden tot
willekeur werd niet gedeeld.
Iedereen behalve de wethouder was er echter
ervan overtuigd dat een bewonersorganisatie niet alleen op vrijwilligers kan drijven en
een betaalde administratieve kracht nodig
heeft als spil waar de organisatie om draait.
>> lees verder op pagina 5

Woning huren in de buurt
> pagina 11

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

www.archipelwillemspark.nl
september 2011 archipel & willemspark 1

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

contact openbare ruimte
openbareruimte@archipelwillemspark.nl
wijkberaadsvergadering
donderdag 29 september 2011
20.00 uur, ’t Klokhuis, Celebesstraat 4
wijkkrant
Sluiting kopij: 29 augustus 2011
Sluiting advertenties: 1 september 2011
p/a Celebesstraat 4, 2585 tj Den Haag,
t. 350 35 11, secretariaat@archipelwillemspark.nl
redactie
Eva Drijver, Frits Hoorweg, Auke v.d. Kooi,
Michiel Ottolander, Else Ponsen, Cathrien Ruoff,
Marjan Teesing

correspondenten in dit nummer

Isabelle Hylkema, Pim Ziegelaar, Stijn Verbeeck
vormgeving
Wilmar & Annebel (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

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.

Katten op

Oppassen geblazen!
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
Britt Jongert (17 jaar)
t. 360 63 76
Godert de Zoeten (13 jaar)
t. 06 502 92 620
Thijs van Schaik (15 jaar)
t. 06 121 08 703

mw. J van
Bee
t. 352 30 20 k

Aria Veen (17 jaar) 		
Merel Oosterhof (15 jaar)
Mw M. Vollema (19 jaar) za/zo
Laurens Bos (15 jaar)		
Mw Zahra –spreekt ook Engels–

pas!

t. 354 05 01
t. 310 77 74
t. 06 519 58 607
t. 06 361 99 624
t. 06 285 39 829

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

www.politie.nl/haaglanden/bureaus

T. 0900 88 44
T. 112 bij spoed!
Maar ook bij verdachte omstandigheden!

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

Buurtbewoner én werknemer
Achtentwintig jaar heb ik op dit postkantoor gewerkt! Toen ik 33 jaar
geleden in dienst kwam was het nog bij de PTT, later werd dat Postkantoren
BV. In de tijd dat ik begon kreeg je een serieuze opleiding, hoor, en het was
helemaal niet gezegd dat ik hier terecht zou komen. Maar al vrij snel kwam
er een plekje vrij en dat was natuurlijk wel heel fijn, omdat ik in de Billitonstraat woon, en altijd heb gewoond! Ik ben nog een paar jaar manager in de
Stevinstraat geweest, maar toen ik in deeltijd ging werken ben ik hier
gewoon weer terug gekomen.
Gewoon, ja. Ik ben hier opgegroeid. Mijn vader had een garage,
die loopt onder en achter drie
huizen door.
Die is er nog steeds, al is hij niet
echt meer in bedrijf. Wij (mijn
broer en ik) gebruiken hem voor
onze hobby: oude klassieke auto's.
Toen mijn vader begon met dit
bedrijf repareerde hij niet alleen
auto's maar hij stalde ze ook! Dat
kun je je nu haast niet meer
voorstellen, maar hij haalde ’s
avonds de auto’s bij mensen uit de buurt op om ze hier te stallen en 's ochtends
bracht hij ze weer terug. Hij was vanwege zijn werk ook helemaal een onderdeel
van de buurt, net als ik bij het postkantoor.
Mooie herinneringen
Het is zo onwezenlijk dat daar nu een eind aan komt. Niet alleen voor mij persoonlijk maar ook voor de buurt. Hoe vaak kwamen er niet mensen bij ons die ten einde
raad waren, ex-pats bijvoorbeeld die geen idee hadden hoe ze hun zaakjes hier
moesten regelen. De ambassadeur van Kongo herinner ik me, die wist niet hoe hij
geld moest overschrijven. Wie gaat die mensen nu helpen? Of mensen de weg
wijzen, zoals die drie Spaanse meisjes, die op zoek waren naar een jongen die ze
via Internet hadden leren kennen. Ze wisten werkelijk niks. Wij hebben zijn adres
kunnen achterhalen en hem opgebeld en de meisjes daarheen gedirigeerd, na ze
een strippenkaart voor de tram te hebben verkocht.
Zo zijn er zoveel herinneringen en bijna allemaal leuke. Boeiende mensen die we
hebben kunnen helpen en interessante projecten, zoals de invoering van de Euro.
Alleen de verbouwing, waarbij wij in zo'n cabine moesten werken, dat vond ik
minder. Ik vertrouwde het gewoon niet en terecht, dat bleek wel bij die nog maar
net verijdelde overval.
Geen wrok
Ja, binnenkort is dat dus allemaal over. Voor de jongeren maakt het misschien niet
zoveel uit. Die redden zich wel met Internet en dergelijke. En omdat er steeds meer
mensen zijn die daar gebruik van maken verdwijnt langzaamaan de behoefte aan
zoiets als een postkantoor, dat begrijp ik wel. Maar de buurt raakt daardoor wel
een centrale functie kwijt, vrees ik.
Nee, een wrok heb ik niet. Postkantoren BV heeft het heel netjes gedaan, in overleg
met de bonden een afvloeiingsregeling getroffen. Je kunt zeg maar kiezen voor
een afkoopsom of begeleiding bij het zoeken naar ander werk. Ik ga waarschijnlijk
voor het laatste kiezen. We hebben ook nog een soort van afscheidsfeestje met de
collega's en oud-collega's. Er zijn de laatste tijd nogal wat mensen vertrokken
omdat ze wisten wat er ging komen. Een beetje treurig is het wel, maar ik koester
de fijne herinneringen, dat lijkt me beter.”
fh

Wandeling door Archipel
Met een gids van het Gilde Den Haag
De Archipelbuurt, gebouwd tussen 1870 en 1890, kende een
grote diversiteit aan bewoners. Militairen en ambtenaren in
alle rangen en standen, verlofgangers en repatrianten uit
‘De gordel van smaragd’ en dienstdoend personeel bevolkten
de buurt. Het in de 19de eeuw zo nadrukkelijk aanwezige
standenverschil vinden we terug in de brede lanen, de smallere
zijstraten en de verborgen hofjes. Laat u verrassen en beleef de
Archipelbuurt eens op een andere manier.

En goed werkklimaat krijgt vorm in ondernemersnetwerk, ook op LinkedIn
Voluit heet deze groep ‘Ondernemersnetwerk Archipelbuurt/Willemspark
Den Haag’. Wie wil toetreden wordt eerst lid van het netwerk van wijkbewoners,
want de ondernemers zijn op LinkedIn een subgroep van de wijkbewoners.
Het ondernemersnetwerk is ontstaan uit de rubriek Thuiswerkers in deze krant.
Marion Toorenvliet en Stella Zerbo hebben het initiatief genomen voor een eerste
bijeenkomst op 13 oktober 2011. Zie ook elders in deze krant.
cr
www.linkedin.com

Sluiting postkantoor
Het postkantoor Nassauplein sluit 22 september definitief zijn deuren; als een van de laatste in Nederland.
Na 1 oktober zullen er in Nederland geen geïntegreerde
kantoren (met post- en bankfunctie) meer bestaan. Op
pag. 2 vindt u een interview met Annelies Bauer. Zij is
zowel buurtbewoner als (bijna voormalig) medewerker en
daardoor bij uitstek in staat over de gevolgen te oordelen.

De rondleidingen worden gehouden op zaterdag 1 en zaterdag
8 oktober en op donderdag 13 en woensdag 19 oktober. Aanvang
11.00 uur bij het Bankacafé op de hoek Bankastraat en Sumatrastraat. Duur ca 90 minuten. Kosten €4 per persoon. Aantal
deelnemers: maximaal 15. Reserveren bij het Gilde Den Haag is
noodzakelijk. Telefoon 070 356 12 81 (ma t/m vrij 09.30-12.30)
Bekijk voor overige stadswandelingen de website.
annemargriet vaartjes
www.gildedenhaag.nl

Glazen dak bij uitbreiding AH
Bij de uitbreiding van ah
in de Sumatrastraat krijgen we een verrassend
zicht op een mooi pandje.
Het is een oud koetshuis,
dat door Frits van Laar
voor zijn duiven werd
gebruikt. De betegelde
binnenplaats ervóór is
sinds kort overkapt met
een glazen dak. Daardoor
krijgt het winkelend publiek goed zicht op het
oude huisje. Op 18 juli
werd het nieuwe dak met
een grote kraan over de
bestaande daken getild.
Aan de uitbreiding van de
winkel wordt al geruime tijd gewerkt. Eind oktober gaat ah ca.
2 weken dicht om ook het oude gedeelte nieuw in te richten.

foto ontbreekt

Netwerkgroep
wijkbewoners op LinkedIn
Wijkbewoonster Karen Bloem is de initiator van de groep ‘Archipelbuurt Willemspark’ op Linkedin. Het netwerk telt nu 29 leden. Doel is natuurlijk: het verbinden
van mensen. Niet één buur vragen naar iets wat je zoekt in de wijk, maar met één
druk op de knop 29 buren tegelijk bereiken. Dikke kans dat er één of meer het
antwoord weten. Zo werd er al druk uitgewisseld over hondenuitlaatservices en
de behoefte aan het inleveren van oude sportspullen bij voetbalclub hvv.
Het netwerk is gestart met instemming van het bestuur van de bewonersorganisatie in onze buurt, die naar een goed woon- en werkklimaat in Archipelbuurt
en Willemspark streeft.

Buurt in beweging

Oud-gedienden en nieuwkomers
Zeven jaren leverde Auke van der Kooi vele bijdragen aan de
wijkkrant. Van zijn hand kwam o.a. de rubriek Nieuw in de
wijk, maar hij was ook in het algemeen zeer betrokken bij
gebeurtenissen in de buurt. Hij schreef erover, maar maakte
daar ook fraaie foto's bij. Nu vond hij het tijd weer eens wat
anders te doen en dat is spijtig, maar begrijpelijk. Bedankt,
Auke! Zijn plaats wordt ingenomen door een andere B.d.M’er
(bewoner van het Burg. de Monchyplein) Frits Hoorweg, die
‘promoveerde’ van correspondent naar redactielid. Hij verslaat
in deze krant o.a de sluiting van ons postkantoor en we zijn blij
dat hij de overstap wilde maken. Begin dit jaar is ook Marjan
Teesing in de redactie gekomen na het vertrek van Ellen
Struick. Zij wilde graag een bijdrage leveren aan de duurzaamheid in de wijk, zoals u in afgelopen wijkkranten kon lezen en
er is zich zelfs een werkgroep over dit onderwerp van start
gegaan (zie pagina 6 en 7). Wij zijn blij met de ‘groene’ impuls
die ze meebrengt. Op de foto ziet u beide heren met afscheidsen welkomsdrankje tijdens een evaluatie van de wijkkrant in
Café Sherlock Holmes. Is een goede journalist niet een echte
speurder?
epb

Film 100 jaar Celebesstraat
te zien bij de filmbank
In 1981 is er door de fam. Heijdenreich een film gemaakt van
dit grootse straatfeest. Voor voormalige feestgangers en
nieuwkomers nu leuk om te zien op de site van het gemeentearchief. Zoek haagsefilmbank bij jaren 1981 t/m 1985 en bekijk
deel 1 en 2. Wellicht een inspiratiebron voor een nieuw feest.

Postzegels en pakjes
Voor de aanschaf van postzegels en het verzenden van pakjes
e.d. kunt u nadien terecht bij Primera (tijdschriften, rookwaren
enz.) in de Bankastraat. De bewoners van het Willemspark zijn
waarschijnlijk inmiddels al gewend voor dat soort dingen naar
de kantoorboekhandel van de Gebroeders Winter op de kop van
de Denneweg te gaan. Die fungeert al een tijdje ook als
postkantoor in engere zin.

www.haagsefilmbank.nl

m
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BCursus voor automobilisten
Op vrijdag 20 mei j.l. vond op initatief van de Bewonersorganisatie in buurthuis ’t Klokhuis een informatieve
bijeenkomst plaats o.l.v. de Heer Koos Bommezijn, waarbij de deelnemers de mogelijkheid werd geboden hun
theoretische verkeerskennis op te halen.
De heer Bommezijn bleek als gepensioneerd politieman over
een grote parate kennis te beschikken en vertelde ons tevens
actief betrokken te zijn bij het organiseren en afnemen van het
verkeersexamen op de fiets voor jonge scholieren. Een twintigtal wijkbewoners had zich voor deze workshop aangemeld.
Aan de hand van lichtbeelden werden diverse verkeerssituaties
getoond en door de heer Bommezijn van toelichting voorzien.
De getoonde verkeerssituaties lokten vele vragen uit welke van
een vakkundig antwoord werden voorzien.
Alras bleek dat voor veel deelnemers zeer waardevolle informatie en uitleg werd verstrekt. Een zeer nuttige informatieve
bijeenkomst die ons zal helpen in het drukke verkeer beter
ons mannetje/vrouwtje te staan.
De gemeenten den Haag, Wassenaar en Voorburg hebben helaas
besloten dit najaar geen broemritten te organiseren. De gemeente Westland doet dit jaar wel mee en wel op donderdag 11
november 2011. Nadere informatie hierover kunt u opvragen bij
Yvonne Brouwer: yvonne.brouwer@12move.nl.
folef hooft graafland

Enkel postzegels
Als u alleen maar postzegels nodig hebt kunt u die ook krijgen
bij de avondwinkel Day2Night aan de Frederikstraat in het
zijstukje dat naar Mallemolen voert.
Postbussen
De postbussen gaan naar The Printer in de Frederikstraat. Voor
zakenmensen die even snel met de auto hun post willen
ophalen zal parkeren een nog groter probleem worden dan het
al was.
Bankzaken
Het ing-cashpoint (de pinautomaat) verdwijnt. Voor bankzaken, althans voorzover de ing die verzorgt, kunt u niet meer
in de eigen buurt terecht.
fh

Alg. Begraafplaats Kerkhoflaan
mag niet ‘weg’ uit de wijk

Al 25 jaar ingelijst
Dit jaar bestaat de
lijstenmakerij van
Annette Polderman
25 jaar, sinds 1986.
Begonnen in de Frederikstraat, vanaf
1988 in de Bankastraat 16 (eerst zat
daar Holleman
muziek, nr. 16 is
nu onderdeel van de
Kruidentuin). In 1996 is de lijstenmakerij ‘overgestoken’ naar
nr. 85, de voormalige sigarenboer. Om dit te vieren organiseren
we een tentoonstelling in het weekend van 30 sept, 1 en 2 okt.
2011. Dan is de werkplaats omgetoverd tot een galerie voor één
weekend. Er wordt werk getoond van Annemarie Terlage en
Euf Lindeboom.

De gemeente heeft ondermeer het plan om het gebied van de
beheersverordening ‘Van Stolkpark – Scheveningse Bosjes’ uit
te breiden met de Algemene Begraafplaats Kerkhoflaan, die
vanouds onderdeel is van de Archipelbuurt. Het bestuur van
Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark heeft bezwaar
aangetekend tegen deze planologische wijziging. O.a. vanuit
historisch oogpunt zou de ‘losmaking’ van de begraafplaats
van de Archipelbuurt een misser zijn. Toen de Archipelbuurt
vanaf 1880 werd gebouwd, gebeurde dat tegen de drie begraafplaatsen aan. Stedenbouwkundig vormen de begraafplaatsen
één geheel met de wijk en zijn er een essentieel onderdeel van.
www.archipelwillemspark.nl

Klachten Stadsbeheer >> bel 14 070
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Schade beperkt
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

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

Uiteindelijk heeft de gemeenteraad op 30 juni 2011 het ‘Beleidskader subsidiesystematiek bewonersorganisaties’ vastgesteld, waarin aan de basissubsidie
een component administratieve ondersteuning is toegevoegd.
In 2012 is dit hetzelfde bedrag als in 2011 voor administratieve ondersteuning
beschikbaar is gesteld, in 2013 wordt dat 75% van dit bedrag, in 2014 50% en
in 2015 en volgende jaren 25%. Als een bewonersorganisatie denkt met dit
bedrag (en dus de daarmee te betalen uren ondersteuning) niet uit te komen,
kan aanvullende subsidie worden aangevraagd, maar dan moet wel concreet
worden getoond aan welke activiteiten die uren worden besteed.
Voor a&w betekent dit dat wij voorlopig nog kunnen blijven bouwen op
Trudy Hollander, een hele geruststelling voor het bestuur. Het activiteitenprogramma zal niet zo veel verschillen van de jaarplannen, die tot dusverre
werden ingediend. Een concept aanvraagformulier is inmiddels ontvangen.
We wachten af hoe de stadsdeeldirecteur op onze aanvraag gaat beslissen…
Democratisch functioneren
Een ander nieuw aspect in het beleidskader is, dat de gemeente in de toekomst eisen gaat stellen aan het democratisch functioneren van de bewonersorganisatie. Voor een stichting als de onze, waarvan de bestuursleden
niet worden benoemd op bindende voordracht van de wijkbewoners, houdt
dit in dat de bestuursleden niet langer dan zes jaar mogen aanblijven. Nu is
de maximale termijn acht jaar. De eis geldt vanaf zes jaar na het raadsbesluit,
dus vanaf 2017. U kunt dus nu beginnen met u warm te lopen!
Het beleidskader is te vinden op de website van de gemeente,
kenmerk CW/2011.7473
tieke dedel

Terrasje pakken?

Wandelclub in beweging
Balletschool
Elsa Vreken
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!

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

Dinsdagochtend kwart over tien: ouderen met een verstandelijke
beperking van Dagbesteding voor ouderen Soendastraat trekken
rustig hun jassen aan. De koffie heeft zojuist goed gesmaakt en een
groepje van 6 ouderen is toe aan een mooie wandeling. Een rolstoel
wordt gehaald voor Hennie. Jan telt na of hij genoeg geld heeft voor een
pakje shag en Mien vraagt aan Anja ‘wil je drop voor me meenemen’.
Eenmaal de deur uit bepalen zij waar ze naar toe zullen gaan. Het Scheveningse bos in, door de wijk lopen en langs de manege. Of zullen we naar het tweedehands winkeltje gaan? Het weer is hoe dan ook, prachtig! De lavendel staat
in bloei. Af en toe rusten zij uit op een bankje. De weg naar het Scheveningse
bos is toch wel lang vanaf de Soendastraat. De bankjes in de wijk zijn voor de
ouderen hard nodig om even op adem te komen. Voor Nel en Martijntje die af
en toe echt even uit moeten rusten staan er in de wijk nog te weinig bankjes.
Beweging voor onze ouderen is erg belangrijk om gezond te blijven en de
bankjes ondersteunen de ouderen om een wandelroute uit te lopen.

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

KATRIJN CRAMER
STRESSMANAGEMENT
MALAKKASTRAAT

Niets aan het deftige huis in de Balistraat wijst er op
dat hier een restauratie-atelier is gevestigd. Het bevindt
zich dan ook helemaal achterin de tuin: een helder
tuinhuis, met een grote lichtkoe-pel en witte muren
(‘goed licht is belangrijk’) en veelsoortig gereedschap,
netjes gerangschikt aan de muur. Het domein van
Ovidiu Serban, meubelrestaurator uit liefde voor het vak.
Hij laat het verschil zien tussen een gepolitoerde tafel
en een gelakt kastje. Aan het gepolitoerde blad kun je
aflezen dat de tafel uit de 19e eeuw komt, toen arbeid
nog weinig kostte. De marqueterie op het kastje is zo
mogelijk nog arbeidsintensiever: allemaal kleine stukjes
fineer van verschillende houtsoorten, priegelig precies
naast elkaar in een ruitpatroon. Er ontbreekt een stukje:
wat moet je doen, vernieuwen of opvullen? Zo roept elk
meubelstuk weer vragen op en verveelt het vak nooit.

Wat doe je? In mijn praktijk aan huis help ik mensen

Hoe is dat zo gekomen? Ik ben begonnen met een

opleiding verpleegkunde, maar daar was ik toch niet
voor in de wieg gelegd’, vertelt Ovidiu. ‘Ik wilde iets
met m’n handen doen. Toen ik op de open dag kwam
van het Hout- en Meubileringscollege in Rotterdam
wist ik het meteen: dit is wat ik wil! Na de opleiding
en een aantal leerjaren bij onder andere Woudenberg
& Van den Heuvel Antieke Meubelrestauratie in Den
Haag ben ik voor mezelf begonnen, nu anderhalf jaar
geleden. De tijd vliegt als je met een mooi project
bezig bent. Rijk wordt je er niet van, eigenlijk kost dit
werk altijd meer uren dan je op de factuur kunt verantwoorden. Maar het geeft zoveel arbeidsvreugde.
Heeft de Archipel voor jou iets speciaals? Jazeker, hier
wonen veel potentiële klanten. Mensen die een mooi
antiek meubelstuk weten te waarderen. Bij grote,
moeilijk te vervoeren meubelstukken, kan ik ook bij
de klant aan huis komen werken.

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

OVIDIU SERBAN
MEUBELRESTAURATOR
BALISTRAAT

Bankjesproject
Nenne van der Meer, locatiehoofd van de Soendastraat van Stichting Steinmetz de Compaan nam daarom dit jaar het initiatief om het ‘bankjesproject’
op te starten. Onze cliënten bekijken tijdens verschillende wandelroutes in
de wijk waar nog bankjes nodig zouden zijn. Plekken waar zij bankjes nodig
achten waren onder andere het Bankaplein, Borneo-Bilitonstraat en op de
hoek van de Timor- en Celebesstraat. De bankjes willen zij aanvragen bij de
gemeente. Momenteel werken zij aan een plattegrond met daarop aangegeven de plaatsen waar de bankjes gewenst zijn.
Een mooi plan om onze ouderen gezond te houden. En de wijk heeft toch
mooie plekken om eventjes in stilte wat langer te bewonderen?
anja lemmen
medewerker steinmetz / de compaan

Mis je het contact met collega’s? Ja, soms wel, als ik in
dubio sta hoe ik een bepaald restauratieprobleem
zal aanpakken. Gelukkig heb ik vaak overleg met de
leverancier van m’n materialen. En een huisgenoot
die kunstgeschiedenis heeft gestudeerd wil ook wel
eens van pas komen.

Ovidiu, die eerder door zijn prachtige naam dan door
zijn – onberispelijke – Nederlands verraadt dat hij van
Roemeense origine is, demonstreert hij nog even hoe
het politoeren in z’n werk gaat. Jammer is dat ik geen
antiek of oud meubelstuk te restaureren heb. Het is
namelijk een plezier hem aan het werk te zien…
mo
www.ovidius-meubelrestauratie.nl

met behulp van FasterEFT van hun angsten af.
FasterEFT is een snel werkende vorm van eft (Emotional Freedom Technique). Het integreert de meest
effectieve elementen uit eft, acupressuur, nlp,
hypnotherapie, en emdr. Het is een methode die in
Amerika ontwikkeld is door Robert Smith en die daar
met veel succes werd (en wordt) toegepast om onder
andere oorlogsveteranen te helpen met hun trauma’s.
Het bijzondere is dat angst en stress echt verdwijnen
waardoor mensen weer werkelijk kunnen ontspannen. Op de website van Katrijn Cramer worden de
meest uiteenlopende klachten genoemd die met
FasterEFT te behandelen zijn: vliegangst, (spannings)
hoofdpijn, spreekangst, hoogtevrees (iets wat Katrijn
persoonlijk heeft ervaren en waar ze geheel van
verlost is!), eetverslaving, het onvermogen om te ontspannen, etc. Het werkt voor iedereen en voor alles!
Aangezien Katrijn in Nederland tot nog toe de enige
gecertificeerde FasterEFT practitioner is komen vanuit het hele land mensen naar haar toe om geholpen
te worden. Mond-tot-mond reclame zorgt ervoor dat
haar praktijk zich voortdurend uitbreidt.
Voegt de Archipel wat toe in je werk? Het feit dat ik hier
erg prettig woon en mijn werk thuis kan uitoefenen
hangt samen met het wonen in de Archipel, maar het
voegt niet specifiek iets toe. Ik heb hier 10 jaar stretching- en ontspanningslessen gegeven, onder andere
in het Klokhuis; dat zorgt ervoor dat ik redelijk veel
mensen in de Archipel ken en zij mij.
Mis je contact met collega’s? Gelukkig zijn er online wereldwijde intervisie-groepen van collega FasterEFT
practitioners aan wie ik een vraag of probleem kan
voorleggen. Mijn cliënten zorgen voor het ‘menselijk
contact’.

Op Katrijns website is voor mensen die geïnteresseerd
zijn nog meer te lezen en te bekijken over FasterEFT.
Contactgegevens Katrijn: mail@chcramer.com
ed
www.chcramer.com
 ent u een ZZP’er of kent u er één? Laat het weten:
B
cathrien@archipelwillemspark.nl
Wilt u samen met Marion Toorenvliet een ondernemersbijeenkomst in de buurt organiseren voor alle mensen
die al in deze rubriek stonden en alle ZZP’ers die hier
nog in kunnen verschijnen? Graag uw reactie per e-mail.

APOTHEEK
NAUTA
•Bankastraat 60, 2585 EP Den Haag
Telefoon (070) 354 00 70
• Javastraat 5
Telefoon (070) 365 60 62

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

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

Hier had
uw advertentie
kunnen staan

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)
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Werkgroep
duurzaamheid
Archipel &
Willemspark
Het wordt tijd de Werkgroep Duurzaamheid A/W
aan u voor te stellen. Sinds de oproep in de eerste
wijkkrant van dit jaar hebben zich al zeven enthousiaste buurtbewoners gemeld. Gezamenlijk denken
we na over de te nemen initiatieven om onze
prachtige wijk duurzamer te maken. Allemaal
maken we ons zorgen over de klimaatveranderingen
en allemaal zijn we ons er van bewust dat we de
wereldwijde problemen het best lokaal en collectief
kunnen aanpakken. Maar dat kan alleen als we erin
slagen zoveel mogelijk buurtgenoten te verleiden
om met ons mee te denken en te doen.

archipel & willemspark met nieuwe energie

ONZE TOEKOMSTDROMEN

VEEL INITIATIEVEN

Stel je voor: onze mooie, oude, maar tochtige huizen gaan
we toekomstbestendig maken door ze beter te isoleren.
Daarmee besparen we flink wat energie en vergroten we het
wooncomfort.

Gelukkig zijn er landelijk al heel veel initiatieven op dit gebied.
We hoeven dus niet het wiel uit te vinden. We kunnen zelfs
proberen ergens aansluiting te vinden. Belangrijk is dat we
goed in de gaten houden welke plannen voor ons en onze
huizen het meest geschikt zijn en het grootste voordeel
opleveren. De gemeente Den Haag staat achter onze plannen en
heeft een analyse gemaakt om de huidige situatie van een
drietal representatieve huizen vast te leggen. Van daaruit zal
worden bekeken wat er moet gebeuren om ze comfortabeler en
duurzamer te maken en wat dat zal gaan kosten.

VOOR ALLE PLANNEN GELDT:
SAMEN STAAN WE STERK!
We willen dus graag uw duurzame wensen en verlangens leren
kennen. In ieder geval gaan we nu investeren in onze toekomst
en in die van onze kinderen en kleinkinderen. Slimmer én
bewuster moeten we worden. En wie straks zelf energie
produceert en er zuinig mee omgaat zal geld verdienen.
Voor meer informatie: marjan@archipelwillemspark.nl.

En we gaan niet alleen minder fossiele energie gebruiken. We
gaan zelf energie opwekken! Gezamenlijk gaan we investeren
in onze ‘eigen’ groene stroom. Met zonnepanelen op ons eigen
dak of elders en/of met behulp van (mini)windmolens. Of we
investeren gezamenlijk in een windmolenpark op zee of op
land. We installeren warmtepompen of we gaan aardwarmte
gebruiken zodat er voor de verwarming van onze huizen geen
gas (of op z’n minst veel minder) nodig is.
We gaan zuiniger om met wat er is. We plaatsen regentonnen
in de tuin om het regenwater op te vangen en onze planten te
verzorgen. En misschien zorgen we wel voor gescheiden
waterstromen zodat we geen kostbaar drinkwater nodig
hebben om de wc door te spoelen. We nemen groene daken
die isoleren, water opvangen en fijn stof uit de lucht halen.
We gaan zoveel mogelijk collectief duurzaam inkopen. En stel
dat we fruitbomen in de Scheveningse Bosjes neerzetten en
er groentetuintjes maken.
Tja, als we eenmaal aan het dromen slaan…

	Deze voetafdruk is het aantal hectare dat nodig is om in
jouw behoefte te voorzien. Voor alles wat we nodig hebben
is ergens op aarde ruimte nodig, bijvoorbeeld voor het
gebruik van graan voor ons dagelijks brood, voor de
koeien die melk leveren voor de kaas en voor de wegen
om brood en kaas naar ons toe te brengen. De mondiale
voetafdruk van de gemiddelde Nederlander is 6,2 hectare.
Voor elke wereldburger is er maar 1,8 hectare beschikbaar.
	Om te kijken wat jouw mondiale voetafdruk is kun je de
Quickscan doen op de website.

Dit citaat komt uit het boek ‘Duurzaam Denken Doen;
inspiratieboek voor onze gezamenlijke toekomst’.
Daarin wordt beschreven hoe de wereld er uit zal kunnen
zien in 2035, als we tenminste nu de omslag kunnen maken
naar een duurzamer bestaan.
mt

oppervlak dat kan gaan rotten. Bijvoorbeeld op vloeren en
wanden. Dit zijn ideale plekken voor schimmels en huisstofmijt. Deze beestjes veroorzaken allergieën, astma en eczeem
bij mensen. Vooral kinderen zijn hier erg gevoelig voor.

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.

Wat is goed ventileren?
De oplossing ligt bij een goede ventilatie. De toevoer kan een
rooster zijn of een klepraam met traploze bediening. De
toevoer moet boven de 1,8 meter zitten. Alles wat lager zit,
zoals ramen op een kierstand, wordt als tocht ervaren. Een
goede ventilatietoevoer staat altijd open en moet je actief
sluiten. De afvoer (mechanische ventilatie) moet in de hoogste
stand staan tijdens het douchen en koken. Bovendien kunt u
kamers die veel gebruikt worden het beste iedere dag een
kwartier luchten.

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.

Gaat er veel energie verloren met ventileren?
Nee. Het verwarmen van vochtige lucht kost namelijk meer
energie dan het verwarmen van droge lucht. Ook zijn er
systemen op de markt die de warmte terugwinnen, of die
minder ventileren als u niet thuis bent.
Glasisolatie is maatwerk
Zelfs binnen één woning kan er voor verschillende methoden
gekozen worden, omdat ramen niet allemaal hetzelfde zijn en
omdat ze verschillende weersinvloeden ondergaan. Het is
denkbaar dat u oude schuiframen in de voorgevel in tact wilt
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Een huis verliest warmte via muren, kieren en naden, vloeren
en het dak. Met kieren en naden wordt bedoeld; de aansluitingen tussen kozijnen op muren en de aansluitingen tussen de
verschillende bouwdelen bijvoorbeeld gevel en dak. Isolatie
vermindert warmteverlies, maakt het binnenklimaat aangenamer, zorgt voor een lagere energierekening en vermindert de
milieubelasting. Omdat warme lucht stijgt levert dakisolatie de
meeste besparing op. Het is als een deksel op de pan bij het
koken. De warmte blijft binnen. Wordt de zolder met dat mooie
schuine dak alleen voor opslag gebruikt, dan loont het de
zoldervloer te isoleren. Gebruik bij de isolatie zoveel mogelijk
natuurlijke materialen en zo min mogelijk lijmen (lastig te
verwijderen en niet goed voor het milieu). Platte daken kunnen
aan de buitenkant geïsoleerd worden of er kan een ‘groen’ dak

Bouwtaal
in de buurt

Isoleren & ventileren
Wat is fout isoleren?
Als u dubbel glas plaatst en alle gaten en kieren dicht, dan blijft
het vocht in de lucht hangen, of het condenseert op een koud

Veel mensen zijn zich bewust van de noodzaak zorgvuldiger
om te gaan met de aarde. Ons brein weet dat. Ons handelen
kan nog wel een zetje gebruiken. Iedereen kan zijn steentje
bijdragen en alle beetjes helpen. Wat kunnen we concreet
doen? We kunnen in ieder geval zorgen dat we goed geïnformeerd zijn. Ik zet hieronder een aantal websites waar u veel
goede informatie over besparen en isoleren kunt vinden.
Aansluitend vindt u op deze pagina ook een artikel over het
belang van ventileren bij isolatie. En ik ga proberen een paar
praktische maatregelen en de consequenties ervan voor u op
een rijtje te zetten.

HET CREËREN VAN EEN AANGENAMER BINNENKLIMAAT: GOED VOOR MENS EN MILIEU

www.duurzaamheidindicatie.nl

Hoe houdt u uw huis gezond? In dit artikel wordt uitgelegd
wat er gebeurt met de lucht in uw woning als u gaat isoleren,
en hoe u het vocht de baas kunt blijven.

Een gezond huis draait om vochtbalans en ventilatie
Per dag produceert een gezin van 4 personen zo’n 10 tot 15 liter
water. Dit ontstaat voornamelijk door het uitademen. Verder
brengen dieren, planten en activiteiten als koken, wassen en
drogen nog meer vocht en schadelijke stoffen in de woning.

‘We moeten een ander brein gaan ontwikkelen, een brein
dat veel meer in staat is in samenhangen te denken en in
kringlopen. Een brein dat de wereld als een geheel ziet.
Een brein dat vooruit kan kijken en de effecten kan zien
van onze handelingen. Nu en in de toekomst’.
Uit: ‘Duurzaam denken doen’ Uitgeverij Kluwer.

IEDEREEN IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE WERELD
OM ZICH HEEN

MONDIALE VOETAFDRUK BEPALEN:
Leden van de werkgroep. Staand van links naar rechts: Daniël Micke, Marjan
Bloem, Annette ter Kuile, Hanneke Kloosterman, Antoinette van der Maas
Zittend: Carien Janssen van Raay, Marjan Teesing, Michel Chatelin
Foto: Karen Kommer

Iedere besparing
heeft effect

Baluster
houden. U brengt enkel isolerend glas aan en voorziet ze van
een goede kierdichting met een niet zichtbaar ventilatie
rooster. In dezelfde woning kunnen de ramen in de achtergevel
een andere aanpak nodig hebben.
Aan de slag?
Raadpleeg de site www.energiesubsidiewijzer.nl voor een
actueel overzicht van gemeentelijke en landelijke subsidies of
neem een kijkje op www.denhaag.nl/duurzaamheid
jetty karthaus
gemeente den haag
www.energiesubsidiewijzer.nl
www.denhaag.nl/duurzaamheid

Dit is een spijl van een balustrade ofwel borstwering.
Vele balusters maken de balustrade veilig en bieden
een decoratieve aanblik.

van gemaakt worden (dat zorgt in de zomer voor meer koelte
en houdt in de winter de warmte vast). Maar wie weet hebt u
meer zin groenten en kruiden te gaan kweken op uw platte dak.
Ook dat kan!

EENVOUDIGE MAATREGELEN MET DIRECT RESULTAAT
Wat kunnen we nu al doen zonder al te veel investeringen?
We hoeven niet terug naar vooroorlogse sobere tijden, maar
sommige maatregelen uit die tijd zijn nog niet zo slecht. Zoals
het ophangen van dikke gordijnen of het aantrekken van een
warme trui. Om die eeuwige tocht niet meer te voelen brengen
we tochtstrips aan. We stoken iets minder heet of zetten de
verwarming een uur voor het slapen gaan lager. We drogen de
was aan de lijn (als het weer het toelaat). We plakken radiatorfolie achter de verwarming, dat verhoogt het rendement. We
letten bij de aanschaf van nieuwe apparaten op het energieverbruik (label a) en of er een aan/uit knop aan zit en het apparaat
niet automatisch in de stand-by stand blijft.

WAT LEVERT DAT MOGELIJK OP PER JAAR?

	¤60 O
 ude gloeilampen vervangen door spaar- of
ledlampen bespaart 150 kg co2
¤30 Wassen op lagere temperatuur 80 kg co2
¤35 Stand-by verbruik verminderen 90 kg co2
¤50 Thermostaat 1 graad lager 170 kg co2
	¤40 Alvast een uur voordat je gaat slapen lager zetten
bespaart nog eens 130 kg co2
¤45 Twee minuten korter douchen 160 kg co2
¤20 Radiatorfolie aanbrengen 70 kg co2
Bron: Gemeente Den Haag, 2011

ADVIES OP MAAT
De gemeente heeft aan de hand van een reeds gemaakte analyse
van drie karakteristieke huizen uit onze buurt een website
ontworpen. Op 10 september (Open Monumentendag) werd

Bijen bijeen
bij Victor
De Archipel heeft veel bewoners met verborgen talenten, onbekende liefdes of onverwachte drijfveren. Zo
blijkt Victor Sterk bijen te houden, zelf honing te slingeren en op het punt te staan bioboer te worden. En dat
alles met het uiterlijk van een keurige klassieke diplomaat.

Victor is gepensioneerd piloot bij de luchtmacht. Nu verdeelt hij zijn vrije tijd tussen muziek, golf, beheer van de
golfbaan en bijen. Die bijen gaan het winnen van de golfballen, zo schatten wij in, want Victor is niet te stuiten zodra
het over zijn volkje gaat. Met aanstekelijke betrokkenheid
legt hij uit hoe ingenieus deze diertjes al duizenden jaren de
mensheid vloeibaar goud schenken, in de vorm van honing.

WIJKBEWONER, GEEN PANIEK!
Hij houdt zijn honingbijen niet in de achtertuin tussen de
huizen van de Malakkastraat en Borneostraat. Dat mag niet
volgens de politieverordening. Zijn kasten staan achter de
hockeyvelden van hdm, naast Clingendael, bij golfclub
Duinzicht. Deze club, waar Victor tevens bestuurslid is,
heeft zich verplicht om bij het beheer van de baan ecologische motieven zwaarder te laten wegen dan economische.
Het houden van bijen hoort daar bij, want dat komt de
bestuiving van bomen, planten en bloemen, en daarmee
natuur, ten goede. Victor volgde de Basiscursus Bijenhouden
van de gemeente om de groene certificering voor de
golfbaan te bemachtigen. Hij vond een coach in de imker
van Clingendael, de man van de Japanse tuin, Jan Fijen.

deze website: ‘Ken uw woning’ gelanceerd. Hier kunt u duurzaam advies vinden, toegespitst op onze huizen. Dit wordt
nader toegelicht in een stand van de gemeente op het Binnenhof. Op het moment dat deze krant bij u in de bus valt, is die
dag echter al voorbij.
Maar op 2 oktober krijgen we nog een kans. Dan vindt in het
Atrium van het stadhuis ‘De Haagse Energiebeurs 2011’ plaats.
Een beurs op het gebied van duurzaam wonen, werken, voeding, vervoer, vrije tijd, enzovoorts. Georganiseerd door de
gemeente Den Haag. Toegang gratis.
mt

www.denhaag.nl/energiebeurs
www.meermetminder.nl
www.verantwoordisoleren.nl
www.milieucentraal.nl/energiebesparen
www.adviesopmaat.milieucentraal.nl
www.denhaag.nl/groenedaken
www.dakboerin.nl

WAT KUNNEN WIJKBEWONERS DOEN OM DE
BIJENSTAND TE STEUNEN?
Victor houdt een zakje Bijen-bloemzaad in de lucht: ‘Zaaien
natuurlijk en honing eten!’. Zaaien levert uiteindelijk stuifmeel en nectar. En dat is precies wat bijen nodig hebben.
Niet alleen honingbijen, ook de solitaire bijen (zie hiervoor
het grote artikel in de vorige wijkkrant van juni). Ze gaan
hiernaar op zoek in het vroegste begin van de lente tot aan
de herfst. Aan het begin van het bloeiseizoen bezoeken bijen
de hazelaar, kornoelje, sneeuwklokjes, krokussen, kerstroos
en buxus. En in de herfst slinkt het stuifmeelaanbod maar
voelen ze zich aangetrokken door olijfwilg, hibiscus, liguster, sneeuwbes, heide en bolletjesklimop. Bijen kiezen een
plant of boom niet op kleur of model, maar op stuifmeel- of
nectaraanbod. In bijenbloemzaad zit doorgaans: Boekweit,
Koriander, Korenbloem, Juffertje in ’t Groen, Goudsbloem,
Mosterd, Wilde Peen, Zonnebloem, Komkommerkruid, Dille,
Malva en Slangekruid. Zullen we de bijen een handje helpen?
isabelle hylkema

Benieuwd naar hoe bijen elkaar
vertellen waar zich in uw achtertuin stuifmeel en nectar bevindt?
Kijk op www.youtube.nl naar:
Silence of the bees – inside the hive

www.bijenhouders.nl
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Celeste

OPnieuw in de wijk!

parfums

Opnieuw een familie die heel gelukkig is dat ze
weer in de Archipel wonen: Sacha en Robbert
Baruch met hun drie kinderen Rebecca (12),
Margalith (10) en Asher (5).

Uniek in Nederland!
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.

Van 1997 tot 2000 woonden ze in de
Bankastraat op een etage; toen er
kinderen kwamen hadden ze meer
ruimte nodig en kwamen ze
terecht in de Obrechtstraat,
waar ze tien jaar ook met
plezier woonden. Maar vorig
jaar vonden ze het huis in de
Malakkastraat, er werd 10
maanden omstandig verbouwd, en in december 2010
konden ze erin: weer terug in
de Archipel. De kinderen
zaten al op de Archipelschool,
een extra reden om weer terug
te gaan naar onze wijk.

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

caudalie

l’artisan parfumeur

creed

miller harris

diptyque

geo f. trumper

molton brown

il profvmo

parfums d’orsay (e.a.)

Literatuur • Kinderboeken
Antroposofie • Filosofie
en heel veel kunstkaarten
Frederikstraat 24 • 2514 lk Den Haag
(070) 346 48 00 • info@haagseboekerij.nl
www.haagseboekerij.nl

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

Als Van Duijne
het hangt, dan sluit ‘t

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 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

Gespecialiseerd in zonweringen en rolluiken sinds 1949

Kofﬁehuis De Prinsevink
Koffiehuis
De Prinsevink

Kerkhoflaan (t.o. Prinsevinkenpark)
Kerkhoflaan (t.o. Prinsenvinkenpark)

Een
gezelligkoffiehuis
kofﬁehuis
terras
Een gezelig
metmet
terras
waar
waarFrank
Frank
Maryam
der Valk
enen
Maryam
vanvan
der Valk
u
gastvrij
ontvangen
en laten
u gastvrij
ontvangen
en genieten
laten
vanvan
diverse
specialiteiten.
genieten
diverse
specialiteiten.

Vanaf 1919 dé vakkundig specialist voor uw complete WONINGINRICHTING.
Onze gordijnen, vitrages, lamellen, raamdecoraties en zonweringsproducten zijn
de beste in hun soort. Wij helpen u bij het bepalen van uw keuze.
Het meten, maken en plaatsen van de gordijnen gaat in overleg en naar de wens
van de cliënt.

Ook voor gang- en traplopers

U heeftbij
bijons
onseen
eenruime
ruime keuze
U heeft
keuze
uit
belegde
broodjes,
uitsmijuitdiverse
diverse
belegde
broodjes,
ters, soepen
etc. etc.
uitsmijters,
soepen,
Geopendvan
vanmaandag
maandag t/m
Geopend
t/mvrijdag
vrijdag
van 6.30-18.00 uur.
van
6.00-18.00 uur.
tel. 070 350 47 25
tel.070-350 47 25
www.prinsevink.nl (catering)
fax 070-350 47 25 (catering)

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

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

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

Een echte Hagenaar
Robbert is in Amsterdam geboren maar woonde als
peuter al eerder in Den Haag: zijn vader was directeur
van het (toen nog bestaande) Paviljoentheater, naast
het huidige Circustheater. Robbert studeerde
Politieke Wetenschappen in Leiden en Theologie in
Jeruzalem, Sacha deed Rechten in Leiden en studeerde daar theologie naast. Ze is nu juriste bij de Raad
van State, op het gebied van bestuursrechtelijke
zaken, waar vertrouwen in de overheid een grote rol
speelt. Verder speelt ze graag piano en heeft pianoles.
‘Je hebt dan een stok achter de deur!’ Maar met een
druk gezin is daar soms weinig tijd voor.

Alleen maar een naam
Op de Algemene Begraafplaasts aan de Kerkhoflaan is veel moois te bewonderen. Neem het familiegraf van de ‘Graven van den Bosch’, bestaande 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: Johannes Hendrik Otto Graaf van den Bosch

Robbert was wethouder financiën,
participatie, integratie en buitenruimte in de deelgemeente Feijenoord in Rotterdam. Nu is hij
in d
e
lobbyist bij de Tweede
Kamer voor het
Verbond van
Verzekeraars,
voor levens- en
zorgverzekeringen. Dat
betekent veel praten, veel
netwerken, zorgen dat de
Kamerleden in wiens portefeuille die onderwerpen
zitten, op de hoogte zijn en
blijven van veranderingen.
Daarnaast is hij bestuurslid
van Sociëteit Nieuwspoort en
voorzitter van de Vereniging
voor Beoefenaars van Toegepaste
Politicologie, en zit in het bestuur
van het Centraal Joods Overleg.

nieu

w

Samenwerking tussen
Drang en Frank Dak

w ij k

Heerlijke wijk
Het antwoord op mijn vraag ‘waarom deze wijk?’ is:
het is een mooie en groene wijk, je bent heel snel in
het centrum, mensen participeren enthousiast in
activiteiten hier en er heerst een open en prettige
sfeer. Wij voelen ons hier erg thuis. Robbert heeft nog
een tip voor de Bewonersorganisatie: probeer expats
meer bij de wijk te betrekken. Ze merken in hun
straat dat deze buitenlanders toch erg ‘apart’ van de
wijk blijven. Waarvan acte! De redactie wenst de
familie Baruch nog een lange en gelukkige tijd in de
Malakkastraat.
ed

(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 kampioenschap,
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 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
www.schaakclubutrecht.nl

Kinderen van de buitenschoolse opvang
ontdekken hun theater- en danstalenten
Kindercentrum Frank Dak is begin 2011 een nauwere samenwerking
aangegaan met theatergroep Drang. De kinderen van de buitenschoolse
opvan (BSO) in de leeftijd van 8 tot 13 jaar hebben hierdoor de mogelijkheid om deel te nemen aan workshops op het gebied van theater en dans.
Afgelopen voorjaar werkten de kinderen hard aan een theaterpresentatie.
Ter voorbereiding op deze presentatie kregen de kinderen negen dramaworkshops en vier dansworkshops. De kinderen vonden het geweldig en konden
hun creativiteit volledig kwijt in de workshops. Dat was ook goed te merken
in de mooie theaterpresentatie die zij verzorgden voor hun ouders, broertjes,
zusjes en andere genodigden.
Workshops en cursussen
Door het enthousiasme van de kinderen en hun ouders besloot kindercentrum Frank Dak de workshops voort te zetten. In het najaar start weer een
reeks workshops voor de kinderen van de bso. Theatergroep Drang verzorgt
ook dan weer de workshops en bereidt de kinderen voor op de dansvoorstelling voor het publiek die in december plaatsvindt.
Ook de jongste bso-kinderen zijn volop met theater bezig. Een pedagogisch
medewerker verzorgde onlangs een cursus theater maken. De kinderen
bedachten samen het scenario, maakten decors en voerden ook aan het eind
van de cursus een toneelstuk op voor alle ouders. Zij maakten, net als de
oudste kinderen, gebruik van de grote theaterzaal met professionele licht- en
geluidsapparatuur van theater Drang, waardoor de voorstelling helemaal tot
zijn recht kwam.
www.dakkindercentra.nl

Laag
zingen

Het kamerkoor es-GROOT zoekt een enigszins ervaren
zanger, die ons kan helpen ook in de laagte mooie
tonen te produceren. Heb je belangstelling en beschik
je over een lage bas, kijk dan eens op www. Esgroot.nl
voor een eerste kennismaking. Aanmelden voor een
keer vrijblijvend meezingen (we repeteren op woensdagavond in de Malakkastraat) kan bij onze secretaris,
Marjet van Cleeff: marjetvancleeff@kpnmail.nl.

>
Het voltallige
bestuur van
Vrienden van
Panorama Mesdag
v.l.n.r.:
dhr Bentinck,
mw Storm de Grave,
mw Van Sonsbeeck
en de heren
Janssens, Offers
en Van Bijma thoe
Kingma

Dankzij enkele royale subsidies is Panorama Mesdag bezig met een ingrijpende
verbouwing/restauratie van de deels nieuwe bedrijfsruimten aan de Zeestraat.
Op 1 september j.l.onthulde het bestuur van de Vrienden een volledig gerestaureerd schilderij van Mesdag, voorstellende de aankomst van de pas gekroonde
koningin Wilhelmina en haar moeder Emma bij het oorlogsschip Zeeland
tijdens een vlootschouw op het Hollands Diep. Voor wie het schilderij beter
wil bekijken: loop eens naar binnen en voor een luttel bedrag laat u zich nog
vriend maken, met alle voordelen van dien.
auke van der kooi
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Ouder
gooit kind
van dak
…

Ik zag het al voor me. Net terug van vakantie wist ik, wijkjournalist, dat ik nog
een stukje voor de wijkkrant te gaan had.
Gisteravond werd me inspiratie hiervoor
zomaar in mijn schoot geworpen.
Potentiële koppen suizen al door mijn
hoofd. Eén blijft er hangen: Ouder gooit
kind van dak. Foto van een ambulance
erbij. Telegraafgevoelens komen bij me
op. Spanning en sensatie in de doorgaans
rustige Archipelbuurt!
Die avond
Man en ik besluiten de ambulance te bellen.
De broeder: “Wilt u morgen terugbellen?”
“En als ie dan vannacht sterft?”, vraag ik
bezorgd. “Ach, zo’n vaart zal het niet lopen”,
zegt de man en hangt op.
Beneden gekomen beklim ik, met gevaar voor
eigen leven via trapleer en boom, het muurtje
dat onze tuin scheidt van die van de achterburen die op vakantie zijn. Eerder deed man
hetzelfde maar hij gaf weinig details door en
zit nu aan de telefoon. Ik voel wel aan dat de
situatie ernstig is. Balancerend op het
muurtje met een fotocamera om mijn nek zie
ik hem fier en monter door buurmans tuin
rondstappen: een uit de kluiten gewassen

jonge meeuw, grijsbruin van kleur. Op de
foto die ik van hem maak is niets te zien, de
duisternis is ingevallen. ’s Nachts word ik
opgeschrikt door de dialoog die de ouders
voortdurend aangaan met hun kind. Het kind
krijst hoog, klinkt ietwat in paniek, lijkt
contact te zoeken.
De ouders klapperen de snavels ritmisch op
elkaar alsof ze geoefende djembé-spelers zijn,
zenuwachtig voor een optreden. Dit geluid
wordt afgewisseld met een krijs, lager van
toon, waarin ze snoeihard lijken te roepen:
“Vlieg, vlieg, vlieg dan toch!”. Onderwijl scheren de ouders laag over de tuinen van de ene
huizenrij (Celebesstraat) naar de andere
(Malakkastraat). De ambulancebroeder had
het me al uitgelegd. Belandt een familie op
het dak, dan gooien ze hun kroost ervan af.
De bedoeling is dat ze aan de straatkant
gelanceerd worden en leren overleven. De
helft van de tijd wordt het echter de tuinenkant. En die tuinen zijn te klein voor zulke
grote vogels om weer op te kunnen stijgen.
In deze tijd van het jaar is dat schering en
inslag, aldus de dierenambulanceman.
De volgende ochtend
Tot mijn genoegen hoor ik de meeuwen (mijn
foto was immers mislukt) nog steeds krijsen

en haal ik mijn trapleer en fototoestel opnieuw voor de dag. Maar tot mijn verbazing
hoor ik het kind vanuit de tuin naast mij
krijsen. Dat maakt het een stuk eenvoudiger,
dan heb ik geen trapleer en boom nodig,
mijn balkon is nu voor een persfotograaf
een toplocatie. Ik ren naar boven, helaas
zonder toestel, en zie even later mijn onderwerp door de tuin van de buren stappen.
Nu weer snel naar beneden, de tuin in,
om mijn toestel te pakken.
Dan ontmoet ik onverwachts de jonge meeuw,
staand op het muurtje tussen onze tuin en die
van onze buren. Voor een goed gesprek is niet
veel tijd. Als ik, waarschijnlijk bij wijze van
een natuurlijk afweermechanisme, de trapleer
richting jonge meeuw beweeg, stijgt hij op.
Op zo’n acht meter gevolgd door de moeder.
Ze lijkt te roepen: “Ja, vlieg, en nu door, ja zó,
is het niet heerlijk?”
Mij rest een artikel zonder welke foto dan ook.
Niet van een jonge meeuw en ook niet van een
of andere stoere man in een hemels pak van
de Marianne Thieme-brigade.
Jammer, ik had me er zó op verheugd te zien
hoe die dit varkentje zouden wassen…
cr

vredeskapel
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.

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
spiritueel 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

Feest op het kerkplein
zondag 25 september
Op 25 september a.s. is er op het kerkplein (na de H.Mis van 10.30 uur) van
11.45 – 14.45 uur een Markt van Mogelijkheden, over mogelijkheden die de
kerk en de buurt bieden. Alle kerkgangers en wijkbewoners zijn welkom
voor Lunch en Informatiemarkt, Torenbeklimming, Kinderactiviteiten,
Loterij enzovoorts.

– advertentie –

voor info/aanmelding
06-10906076
marijkesiegmund@zonnet.nl

Bezoekgroep
de St. Jacobsstaf
Wij zijn gespecialiseerd in alles
op het gebied van elektrotechniek.

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

www.schoonheidssalonletournesol.nl

www.lichtnet-techniek

In de Archipel/Willemspark is de bezoekgroep van de Jacobusparochie de
St.Jacobsstaf actief. Zij bezoeken mensen die aan huis gebonden zijn,
begeleiden bij dokters- of ziekenhuisbezoek en organiseren uitstapjes.
Ook voor begeleiding en vervoer bij kerkbezoek.
Dit najaar staan de volgende uitstapjes op het programma:
Dinsdag 25 oktober: herfsttocht met pannenkoeken eten
Vertrek om 13.45 uur vanaf het Schakelpunt
Dinsdag 22 november: winkelen in de binnenstad en gezamenlijk
koffie drinken in de Bijenkorf
Vertrek 13.45 uur vanaf het Schakelpunt
Voor informatie en opgave:
Astrid Cohen (t 070 354 75 06) of Lore Olgers (t 070 324 41 18).
Iedereen kan hieraan meedoen!

Kinderbijbelclub

www.archipelbuurt.nl

Nog enkele parkeerplaatsen te huur
- Sumatrastraat, direct achter de Koninginnegracht
- Terrein is afsluitbaar d.m.v. een slagboom
- 5150,- per maand, exclusief BTW

Bankastraat 97
2585 EJ Den Haag
Tel.: 070-352 31 39
Fax: 070-352 14 80

Koffieochtend
Sinds kort wordt er elke maand een koffieochtend
georganiseerd door Aklil Getachew (diaconaal opbouwwerker ) in samenwerking met Bob en Gre
Feenstra. Er wordt eerst uitgebreid koffie gedronken
en daarna wordt, in overleg met de groep, een bepaald
onderwerp besproken. De eerstvolgende koffieochtend is 22 september van 10 uur tot 12 uur in het
wijkgebouw van de Vredeskapel (naast de kerk).
Voor meer informatie kunt u bellen met Aklil
Getachew, t 318 16 16 of fam. Feenstra, t 350 40 05.
Wilt u meer weten over de Vredeskapel, neem dan
contact op met Hester Hoogenraad t 070 368 99 26

Iets voor uw kind? Ook dit schooljaar kan uw kind deelnemen aan de
kinderbijbelclub. Elke donderdagmiddag van 16.00 uur tot 17.00 uur wordt
er een uurtje geloofsonderricht gegeven aangepast aan de leeftijd van uw
kind (vanaf groep 4). Aan de voorbereiding op de grote feesten zoals
Kerstmis, Pasen en Pinksteren wordt veel aandacht besteed. Vanaf 15.00
uur (direct na school) staat de deur van de Maria ten Hovezaal open.
U kunt uw kind nog opgeven voor dit schooljaar.
Voor informatie: Mary Jansen, t 070 360 17 48.

Staedion heeft sociale huurwoningen en vrije
sector huurwoningen. Een sociale huurwoning
heeft een max. huur van €652,52 per maand.
Daardoor kunt u in aanmerking komen voor
huurtoeslag. De hoogte van de toeslag hangt af
van uw inkomen, de hoogte van de huur en de
samenstelling van uw huishouden. Alle woningen die met hun huur boven deze huurgrens
zitten, noemen we vrije sector huurwoningen.
Flats in de buurt: Borneoflat, De Nieuwe Hof,
Alexanderflat.
Voorwaarden voor een sociale huurwoning?
U bent 18 jaar of ouder, u heeft de Nederlandse
nationaliteit of een geldig verblijfsdocument en uw
huishoudinkomen is als alleenstaande niet hoger
dan €33.600,- of als meerpersoonshuishouden niet
hoger dan €44.000,-.
Hoe reageer ik op een woning?
Om in de regio Haaglanden een huurwoning te krijgen, heeft u een Woonpas nodig. Een Woonpas kost
€10,-per jaar. Hoe langer u bent ingeschreven, hoe
meer kans u maakt op een sociale huurwoning.
U kunt de Woonpas aanvragen via de website:
www.woonnet-haaglanden.nl of bij de Klantenservice
van Staedion. Iedere week vindt u in de Woonkrant
advertenties van beschikbare woningen en kunt u de
woonbon uit de Woonkrant invullen en opsturen. De
woonkrant is verkrijgbaar bij diverse supermarkten.
Daarnaast is de krant in de buurt van Archipel ook te

krijgen bij dszw aan de Laan van Meerdervoort 55 r.
Ook kunt u via de website reageren.
Uw reactie dient uiterlijk dinsdag 12.00 uur binnen te
zijn. Hierna worden alle reacties verzameld en wordt
bepaald wie als eerste in aanmerking komt voor een
woning. Daarbij gelden enkele voorrangsregels. Ook
deze staan vermeld op de website. Als u de eerste
bent, krijgt u bericht van ons.
Heeft u nog vragen?
Staedion helpt u graag verder. U kunt ons van maandag t/m donderdag van 8.00 uur tot 16.30 uur en op
vrijdag van 8.00 uur tot 12.00 uur bereiken via
t 0900 - 14 24. Het kantoor van Staedion is gevestigd
aan de Van Boecopkade 116 in Den Haag.
Onlangs is de nieuwe website www.haagseouderen.nl
van het Centraal Informatiepunt Ouderen (cipo) in
gebruik genomen. Meer gebruikersgemak, een hoger
informatiegehalte en snellere gegevensuitwisseling
met de Digitale Sociale Kaart van Den Haag zijn de
belangrijkste redenen geweest om hierop over te
gaan. Onderwerpen zijn gerangschikt onder thema’s,
waardoor de bezoeker in een oogopslag informatie
kan vinden over zo’n thema – wonen, welzijn, vervoer
of financiële en sociale onderwerpen.
Publieksruimte CIPO
Nutshuis, Riviervismarkt 5, tegenover de Grote Kerk
t 070 364 38 18
ma t/m vr 10.00 - 16.00 uur

Bazaar bij de zusters
van St. Jan

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

Diensten
Elke zondag is er in de Vredeskapel een kerkdienst om
10.30 uur. Na afloop kunt u een kopje koffie blijven
drinken. Tijdens de dienst is er kindernevendienst.
Voor de allerjongsten is er de crêche. Ouders kunnen
dus ongestoord de dienst bijwonen. Verder is er de
basis catechese voor voor de basis school kinderen
van groep 7 en 8. Onze wijkpredikant Caspar van
Dongen zal deze cathegese leiden. De eerste bijeen-

komst is op woensdag 26 oktober en dan 5 opeenvolgende woensdagen t/m 30 november. De bssis
catechese wordt gehouden in de duinzichtkerk,
Van Hogenhoucklaan 89-91 van 19.15 uur tot 20 uur.

Woning huren met Staedion!

Koor
Femmes Vocales
zoekt leden
Enthousiast vrouwenkoor
‘Femmes Vocales’ zoekt nieuwe
leden in alle stemgroepen.
Repertoire afwisselend lichtklassiek. Wekelijkse repetities
op woensdag van 20 tot 22 uur
aan de Abbenbroekweg (vrije
school).

Na een zomerse rust zijn we in de kerk weer met de
activiteiten begonnen: De gebruikelijke open maaltijden zijn weer van start gegaan. De volgende data
zijn, 3 oktober en 7 november. Ze worden gehouden
in het wijkgebouw van de Vredeskapel (Malakkastraat
5). Vanaf 18 uur bent u van harte welkom, dan staan
een drankje en een hapje klaar. De maaltijd begint om
18.30 uur. De kosten zijn ¤3,50. Voor meer informatie
kunt bellen met Hans ter Schegget, t 06 40 93 77 71.

In het stadsklooster in de Oude Molstraat 35 is er weer de jaarlijkse bazaar
op zaterdag 8 en zondag 9 oktober aanstaande.
Zaterdags van 13.30 – 17.00 uur en zondags van 12.00 – 16.30 uur.
Sfeervol en zeer de moeite waard. Dit jaar ook kledingverkoop.

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

www.vellinga.eu 			
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expositie klokhuis
En daar is Mary ten
Kate weer met haar
vrolijke schilderijtjes
waar ze vorig jaar veel
succes mee had. Veel
schilderijtjes tegen
lage prijsjes; beslist
een bezoekje waard.
Ze hangt tot 23 oktober.
Vanaf die datum exposeert Fieke Sutorius
en zelf schrijft ze:

’t Klokhuis uit de verf!
De steigers zijn weer verdwenen en het nieuwe
stucwerk straalt je tegemoet. Vooral van de winter
zullen de dubbele ramen
de stookkosten omlaag
brengen en de warmte
voor de bezoekers omhoog doen gaan. Alleen
is het nog wachten op
de grote klok aan de
gevel en dan verdient
’t Klokhuis weer glorieus
zijn naam.

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

‘Drie jaar geleden kwam ik door de aankoop van twee schilderijtjes van de
Chileense kunstenares Margarita Garces zelf weer tot schilderen Ik tekende
graag en sierde als kind menig kale schoolmuur met een schets. Als dertienjarige won ik een prijs voor een schoolontwerp en veel later – in de dertig
– een tweede prijs van de Haagsche Kunstkring voor een zelf ontworpen
ontbijtstoel met toeters en bellen erop. Daar bleef het toen bij.
Aanvankelijk werkte ik met acryl en nu schilder ik met olieverf waarbij ik
me steeds vrijer ga voelen door te experimenteren met gemengde technieken zoals collage of met oud textiel servetten bijvoorbeeld.
Mijn verbeelding laat ik de vrije loop. Verf en fantasie betoveren mijn penseel en waar het naar toe gaat is een verrassing. Vanuit une carte blanche
ontstaat zo een lyrisch abstract of sprookjesachtig tafereel waarbij kleur
en vorm voor mij het belangrijkst zijn.’
Wilt u ook eens exposeren? Bel Elisabeth König, T 070 346 70 08

cipo digitaal
Onlangs is de nieuwe website www.haagseouderen.nl van het Centraal
Informatiepunt Ouderen (cipo) in gebruik genomen. Meer gebruikersgemak, een hoger informatiegehalte en snellere gegevensuitwisseling met de
Digitale Sociale Kaart van Den Haag zijn de belangrijkste redenen geweest
om hierop over te gaan.
Goed vindbaar
De nieuwe website willen wij onder de aandacht brengen bij zo veel mogelijk
55-plussers uit Den Haag. Daar hebben we uw hulp bij nodig. U kunt de
website bij uw achterban onder de aandacht brengen en/of de url als link op
uw website plaatsen.
De nieuwe website is het gevolg van het constante streven naar verbetering
van cipo. Daarom is de informatie van de twee vroegere websites samengevoegd. Onderwerpen zijn gerangschikt onder thema's, waardoor de bezoeker
in een oogopslag informatie kan vinden over zo’n thema – wonen, welzijn,
vervoer of financiële en sociale onderwerpen.

Najaarsprogramma’s
> Winterweekend
In oktober en november 2011 zijn er nog vier
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 overzicht ziet er als volgt uit:
Zondag 9 oktober In Het Klokhuis: Optreden
van ‘Satin Live’, dames met een Nederlandstalig
liedjesprogramma en ‘evergreens’. Aansluitend
maaltijd: andijviestamppot met gehaktbal en
nagerecht.
Zondag 23 oktober In De Heldenhoek: Folkloristisch dansprogramma door volksdansvereniging
‘Nitsanim’. Aansluitend maaltijd: goulash,
aardappelen, salade en nagerecht.
Zondag 27 november In De Heldenhoek: Blijspel ‘3 x verkocht’ door toneelvereniging ‘Oude
Haagsche Brandweer’. Aansluitend maaltijd:
erwtensoep garni en nagerecht.
Het programma op 13 november in het Klokhuis is
nog niet bekend.
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 €6,00 (met Ooievaarspas: €5,00), inclusief de maaltijd, zijn vanaf
twee weken tevoren, verkrijgbaar bij het Klokhuis, Celebesstraat 4, t 350 35 11 en ‘De Heldenhoek’, Elandstraat 88, t 424 81 15.
> Koempoelan
Het programma van de Koempoelan, de Indische
middagen, die voor iedere belangstellende toegankelijk zijn, is voor het najaar rond. Het belooft weer een boeiende reeks bijeenkomsten te
worden. Het programma ziet er als volgt uit:
Woensdag 12 oktober Documentairefotograaf
Frank van den Berge geeft een lezing met diapresentatie van zijn recente fietstochten op Bali.
Woensdag 9 november Zangoptreden van mevrouw Bigler en haar zangstudenten. Het belooft
een gezellige middag, met liedjes vol nostalgie,
te worden.
Woensdag 14 december Optreden van Chinese
dansgroep.

www.haagseouderen.nl

Mevrouw E. de Bles bestuurslid
liesbethdebles@hotmail.c0m

Bridgen

Mevrouw drs. B.C. Wasch secretaris
bcwasch@planet.nl

Iedere dinsdagmiddag tussen 13.00-16.30 uur.
Nieuwe leden/belangstellenden welkom!

De heer W. Oostdam penningmeester
ienwoostdam@kpnplanet.nl
De heer W. Punt bestuurslid
wpunt@casema.nl

Bingo

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

Iedere 3e woensdag v.d. maand: op 21 september
en 19 oktober a.s. tussen 13.45 – 15.45 uur. Kosten
1e kaart €2,50 (incl. 1 thee/koffie), 2e kaart of
meer €2.

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
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.
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Ruimte voor creatief talent

Pannenkoeken

Op dinsdagmorgen hangt er op de zolder de lucht van verf en terpetijn. Dan
is er een besloten groep geoefende amateurs bezig met olieverf of acryl o.l.v.
een kunstenaar. Wilt u ook les gaan geven op een kant en klaar ‘atelier’ met
prachtig licht dankzij een groot dakraam? Informeer dan bij ’t Klokhuis naar
de huurmogelijkheden.

Deze worden in het Klokhuis gebakken op maandag en vrijdag tussen 12.00 en 13.00 uur. Reserveren is niet nodig en de kosten zijn €1 per
pannenkoek naturel.

Tekenles weer van start

Cursussen
Volksuniversiteit

In september gaat de Archipel Portretgroep weer beginnen met een nieuw
seizoen. De club bestaat uit gevorderde portrettekenaars die tekenen naar
levend model. Het uitgangspunt is dat iedereen op zijn of haar eigen wijze het
zichtbare vertaalt naar een eigen idioom en het zorgvuldig kijken ontwikkelt.
Omdat er geen les wordt gegeven is het tekenen op basis van kostprijs,
d.w.z. de huur van het lokaal en de kosten voor het model.
Er wordt gewerkt op Dinsdagmiddag van half twee tot half vier.
Voor september zijn er nog een paar plaatsen beschikbaar en indien u
belangstelling heeft kunt u zich aanmelden bij Marjolijn Bos,
t 070 399 87 61 of mailen: maebos@xs4al.

Eind september starten weer verscheidene
cursussen in het Klokhuis o.a. Engels, Frans,
Italiaans en Photo-shoppen, alle op verschillende
niveaus; zie de reader die binnenkort uitkomt.

wisselbibliotheek
Iedere vrijdagmorgen
van 10.00 – 11.30 uur

