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Much of the material in this community news-
paper can be found in English on the interna-
tional section of the community website: 
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Bewonersorganisatie uitgekleed?
Het gemeentebestuur heeft concrete plannen voor het mini-
maliseren van de subsidie aan bewonersorganisaties. Wat zijn 
deze plannen en welke gevolgen hebben ze voor onze wijk? 

In 2012 wil wethouder Ingrid van Engelshoven (Onderwijs en 
Dienstverlening, d66) aan bewonersorganisaties nog maar één 
tiende toekennen van de bestaande subsidies voor huisvesting en 
activiteiten. De jaarlijkse vergoeding voor administratieve onder-
steuning wil zij zelfs geheel afschaffen. Als een bewonersorganisa-
tie meer subsidie wil hebben moet zij die aanvragen door het 
indienen van een activiteitenprogramma bij de stadsdeeldirecteur. 
Subsidie voor administratieve ondersteuning is ook nog mogelijk, 
maar wordt alleen nog verleend voor activiteiten. Ook andere groe- 
pen bewoners kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die de 
leefbaarheid in de wijk ten goede komen. Dit kan gedurende het 
hele jaar. De aanvragen worden getoetst aan het Stadsdeelplan.  

De plannen zijn serieus, want bewonersorganisaties hebben al 
bericht gekregen dat zij het tot nu toe gebruikelijke jaarplan in  
2011 niet meer hoeven in te dienen.

Het plan maakt deel uit van de ‘Visie bewonersparticipatie’. De wet- 
houder zegt veel waardering te hebben voor de inzet van vrijwilligers 
voor hun wijk, in stand te willen houden wat goed gaat en extra 
prikkels te willen geven waar dat nodig is. Zij wil dat actieve bewo- 
nersgroepen los van de bewonersorganisatie financiering voor hun 
initiatieven kunnen krijgen. Bij sommige bewonersorganisaties 
krijgen zij nu geen poot aan de grond.

Maar … wat betekent deze visie in de praktijk?
Een goed georganiseerde en goed bereikbare bewonersorganisatie 
wordt vrijwel onmogelijk, omdat we niet meer kunnen rekenen op 
onze onmisbare administratieve ondersteuner. 

Het wijkfeest dat Archipel en Willemspark 
op 18 juni gaan vieren wordt met veel animo 
georganiseerd door een aantal buurtgenoten. 
Het feestterrein strekt zich uit van de brede 
via de smalle Bankastraat, de Billitonstraat, 
het Bankaplein tot aan de Bankahoogte, van- 
daar de feestnaam banka breeduit!
De succesnummers van voorgaande keren 
staan ook nu op het programma: veel muziek, 
dans, een buurtmaaltijd, bric-à-brac-markt, 
rad-van-fortuin, wijntje, geintje, en meer 
waarover nu nog niets gezegd kan worden, 
maar waarover in de volgende wijkkrant 
details volgen, evenals het programma. 

Huur ’n kraam voor de bric-à-brac-markt
Als u als bewoner van de wijk een kraam wilt 
huren op de bric-à-brac-markt kost dat €30,- 
en kunt u die tot 21 mei reserveren bij mevr. 
M. van Drunen, t 070 350 40 92.

Wijkmaaltijd
Bonnen voor de maaltijd op het Bankaplein  
– gekookt door buurtgenoten – kunt u à €10,-  
per stuk kopen bij Babs de Klerk, p/a De Haag- 
sche-Edelsmederij, Bankastraat 80, alleen op 
woensdag 15 en donderdag 16 juni tussen 
11.00 en 18.30 uur. Hiervoor geldt: op-is-op!

Vrijwilligers! 
Natuurlijk zijn er vrijwilligers nodig voor de 
dag zelf. Als u het leuk vindt om te helpen het 
feest tot een succes te maken, kunt u zich mel- 
den via: wijkfeest@archipelwillemspark.nl.

Waarschijnlijk heeft u dat al vele jaren  
en hebt u dus ook veel rijervaring.  
Maar die ervaring is zowel uw vriend  
als uw vijand! 

Ongemerkt sluipen er toch routines in uw 
rijstijl en daarmee soms fouten. Verkeers-
regels veranderen, wegen en kruispunten 
worden ingewikkelder, het verkeer is haas- 
tiger en jachtiger geworden. Aan het ver- 
keer deelnemen betekent meer dan ooit: 
concentreren en snel reageren op 
verkeerssituaties.

Al bent u nog zo vitaal, goed zien en horen, 
uw concentratievermogen en reactiesnel-
heid zijn voor u als weggebruiker – en ande- 
ren – uitermate belangrijk. 

lees verder voor  
workshop in ’t Klokhuis op pagina 11 >

Op woensdag 4 mei om 19.00 uur is er in de 
Vredeskapel, in samenwerking met de Haagse 
gemeenschap van kerken, een korte bijeen-
komst ter bezinning en overdenking. Om 19.30 
uur vertrekken we naar het monument op het 
Carnegieplein om daar bloemen neer te leggen.

Op zaterdag 24 en zondag 25 september 
zal het Poëziefestival Dichter aan huis 
voor de 11e keer worden gehouden in en 
rond centrum van Den Haag. 

In het centrum van de Den Haag, de Archi- 
pelbuurt en het Zeeheldenkwartier is Dich- 
ter aan huis nog op zoek naar een aantal 
locaties waar kleine groepjes belangstel-
lenden kunnen luisteren naar een schrijver. 
Particulieren stellen één van de twee mid- 
dagen hun huis, boot of atelier e.d. open 
voor een schrijver en zijn/haar publiek. Bij 
voorgaande festivals werden de lezingen in 
kleine kring als een uitzonderlijke belevenis 
ervaren door de schrijvers, de gastvrouwen 
en -heren en het deelnemend publiek. 

Dichter aan huis in de praktijk
Tijdens het festival treden de schrijvers vijf 
keer per dag op. De eerste lezing is om 13.00 
uur en de laatste om 17.00 uur. De dichters 
blijven op de locatie en de festivalbezoekers 

trekken rond. Iedere lezing duurt ongeveer 
45 minuten (inclusief nagesprek). Het aan- 
tal bezoekers per lezing is afhankelijk van 
de grootte van de locatie, maar is max. 25. 

Kortom … dichter aan huis is op zoek naar 
mensen die hun locatie in bovengenoemde 
gebieden van Den Haag op zaterdag 24 of 
zondag 25 september 2011 willen openstel-
len voor dichter en publiek. Wellicht is dit 
iets waar u enthousiast aan wilt meewer-
ken. Heeft u interesse, mail dan naar 
festival@dichteraanhuis.nl.  
Wij zullen op korte termijn een afspraak 
met u maken om te kijken of uw locatie 
past binnen de festivalformule. U kunt  
ook telefonisch reageren. Mocht u nog 
vragen hebben dan kunt u ons bereiken  
op nummer t 070 346 57 86 of per email  
festival@dichteraanhuis.nl. 
Verder verwijzen wij u naar onze website.

banka breeduit!
Hoe lang heeft u 
uw rijbewijs al?

4 Mei samen herdenken

Poëziefestival Dichter aan huis zoekt  
onderdak in Archipel en Willemspark

nog 5 locaties gezocht

www.dichteraanhuis.nl

lees verder op pagina 2 >
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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

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 16 juni 2011 
20.00 uur, ’t Klokhuis, Celebesstraat 4

wijkkrant
Sluiting kopij: 16 mei 2011
Sluiting advertenties: 19 mei 2011
p/a Celebesstraat 4, 2585 tj Den Haag, 
t. 350 35 11, secretariaat@archipelwillemspark.nl

redactie
Eva Drijver, Auke v.d. Kooi, Michiel Ottolander, 
Else Ponsen, Cathrien Ruoff, Marjan Teesing
correspondenten in dit nummer
Frits Hoorweg
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 kan via de website

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.

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

Aria Veen (17 jaar)   t. 354 05 01
Merel Oosterhof (15 jaar)  t. 310 77 74
Mw M. Vollema (19 jaar) za/zo  t. 06 519 58 607
Laurens Bos (15 jaar)  t. 06 361 99 624

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

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

Klachten Stadsbeheer   >>  bel 14 070

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

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

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

Wijkbureau Karnebeek

www.politie.nl/haaglanden/bureaus

Buurt in beweging

www.struineninhaagsetuinen.nl

www.thankyounature.nl

‘Maximaal Kabaal’
Het is alweer het 10e jaar dat we in de Archipel het Konin-
ginnefeest organiseren. En met de successen van  
de afgelopen jaren in het achterhoofd verheugen wij  
ons weer op deze mooie dag!

Op zaterdag 30 april starten we de dag met muziek, deze keer 
weer de vertrouwde drumband. Tijdens de optocht door de  
buurt kunt u gezellig bijpraten met uw buurtgenoten of een 
kopje koffie en een oranjebittertje drinken op het Bankaplein.  
De kinderen mogen met het thema ‘Maximaal Kabaal’ zichzelf 
nog mooier tooien dan gewoonlijk: diegene met het mooiste, 
origineelste, gekste of hardste muziekinstrument krijgt uit 
handen van Hare Majesteit de Koningin een prijs. 

Druk programma
We hebben een druk programma dit jaar. Na de feestelijke ope- 
ning met de bekende ballonnen zijn er broodjes verkrijgbaar  
voor de lunch en gaat de vrijmarkt van start. Andere publieks-
trekkers zijn een bakfietsenrace en Circus Pompom, een act 
waar circus Rens nog wat van kan leren en, wegens het grote 
succes vorig jaar, de Bingo voor jong en oud. Bert Huisman  
en zijn meezing-band zullen de middag en het Bankaplein 
opluisteren met hun muziek. Ook het stratenvoetbaltoernooi 
ontbreekt natuurlijk niet en na afloop van de vrijmarkt zal  
dj Nijkie iedereen weer doen dansen met zijn optreden. 
Tegelijkertijd kunt u rustig eten en borrelen, waarna de feest- 
dag ten einde is.

Inschrijving BBQ en activiteiten
Het Oranjecomité is op zaterdag 9, 16 en 23 april aanwezig in  
de Bankastraat, ter hoogte van café Banka, om u in de gelegen-
heid te stellen lid te worden. U kunt zich dan ook verzekeren 
van bbq-tickets. Er zullen maximaal 350 bbq-tickets worden 
uit gegeven. Dus wees er snel bij! Wij kunnen uw hulp goed  
gebruiken op Koninginnedag: zonder actieve buurtbewoners, 
die de biertap of suikerspin bemannen of als spelleider optre- 
den bij het voetbaltoernooi, redden wij het niet. Geef u op  
bij de stand of één van de leden van het organisatiecomité,  
inschrijving per e-mail kan ook via oranje@archipelbuurt.nl

Tot 30 april, tot Koninginnedag, uw Oranje Comité, 
Coert van Beijma, Anja Figee, Titia Nunnikhoven-Van Sminia, 
Victor van Koolwijk, Casper Kuhne, Jacobien Muntz-Beekhuis, 
Jaap Jan Stapel, Gregor Vos, Jet de Vries, Arent van Sminia, 
Rosalie Weijers, Caroline Noothoven, Patrick West. 

Op 23 februari 1831 werd Hendrik Willem Mesdag (1831-1915) 
geboren. Op zijn 180-jarige geboortedag kwam het Panorama 
Mesdag weer even in het nieuws toen de eerste steen voor de 
renovatie werd gelegd door Claus-Casimir, zoon van Prins 
Constantijn en Prinses Laurentien, met hulp van opa Laurens 
Jan. Dankzij de uitbreiding met het aangrenzende pand 
kunnen er nieuwe publieksvoorzieningen worden gerealiseerd 
voor educatieve doeleinden, een museumcafé en een museum-
winkel. Voor de renovatie van dit particuliere museum hebben 
sponsors en donateurs al een groot bedrag bijeengebracht.  
Ook de Europese Commissie heeft een royale subsidie gegeven 
maar er is nog steeds een bedrag van ruim 1,5 miljoen euro 
nodig. Misschien ging ook daardoor de recente verkoop van 
Mesdag’s ‘Bomschuiten in de branding’ uit de nalatenschap 
van Prinses Juliana aan de neus van het Panorama voorbij? 
Deze aquarel werd voor meer dan 82.000 euro aan kunsthandel 
Simonis & Buunk in Ede verkocht, een recordbedrag! Maar ja, 
de handel wordt niet getroffen door overheidsbezuinigingen 
op cultuur en kennelijk ook niet door de economische crisis.  
U wordt al vriend voor 35 euro, met onbeperkte toegang, 
korting op winkelaankopen en uitnodigingen voor openingen 
en vriendenbijeenkomsten.
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Gezond initiatief

Haags Milieucentrum  
is verhuisd

Haags open-tuinenweekend

Pal naast het Panorama is het nieuwe Hilton The Hague nu  
ook officieel geopend. Het hotel hoopt behalve logiesgasten 
ook restaurantbezoekers uit de wijk te mogen ontvangen  
– de keuken komt aan veel smaken tegemoet, van Italiaans  
tot Japans en Arabisch. Het is leuk zitten daar met een heus 
buitenterras en zicht op de Mauritsgracht. Panorama en Hotel, 
dat wil zeggen de bouwer, hebben nogal eens met elkaar over- 
hoop gelegen maar propageren nu elkaars aantrekkelijkheden. 
Bij de jaarlijkse galerienacht aan het Noordeinde (Nocturne) 
bood het hotel accommodatie voor een massaal bezocht 
nachtconcert van het Residentie Orkest, natuurlijk in de 
Mesdagzaal!

ak

In De Archipel is een gezond initiatief gestart: groentespecia-
list De Exotenhof is namelijk één van de 13 speciaalzaken in 
Nederland die meedoet aan een pilot waarin we een nieuw 
gezond groente&fruit-assortiment aan consumenten willen 
voorstellen: ThankYouNature. 
Dit merk vertelt over de gezonde voedingsstoffen, hoe deze 
werken in je lichaam en hoe je ze het beste kunt bereiden zodat 
al dat gezonds ook op je bord komt. Verse groenten en fruit van 
ThankYouNature bevatten gegarandeerd meer gezonde voe- 
dingsstoffen dan gemiddeld. Dat komt door onze voortduren-
de zoektocht naar betere rassen en teeltwijzen. 
De Exotenhof is al sinds een half jaar bij dit project betrokken. 
Hen hebben we gevraagd mee te denken met de verpakking, 
het logo, de producten etc. Daarnaast hebben zij deelgenomen 
aan een training waarin ze veel hebben kunnen leren over de 
gezonde eigenschappen van groente&fruit en de optimale be- 
reidingswijze zodat zij in de winkel hun klanten interessante 
informatie en tips kunnen geven over de gezondheid van vers 
– en over ThankYouNature in het bijzonder.

Enkele voorbeelden die we op de verpakking aan  
consumenten gaan vertellen:
Spinazie: Ik laat je langer scherp kijken! Mijn blaadjes bevatten de 
stof ‘luteïne’, die kan helpen de ouderdomsslijtage van jouw ogen 
tegen te gaan.

Uien: Met mij hou je het langer uit! Ik bevat quercetine – deze stof zit 
vooral in mijn buitenste rokken. Quercetine kan helpen bij een beter 
uithoudingsvermogen, meer energie en een grotere longcapaciteit.

Tomaat: Naast vitamine C bevat mijn vruchtvlees lycopeen. Dat is 
een antioxidant die jouw lichaam zelf niet kan aanmaken. Je moet 
het dus halen uit de natuur. Ik bevat twee keer meer lycopeen dan 
andere tomaten. Lycopeen kan je huid beschermen tegen de negatieve 
effecten van zonlicht, zoals verbranding en huidveroudering. 
Lycopeen zit vlak onder mijn velletje dus eet die mee!

Het Haags Milieucentrum is van de Groot Hertoginnelaan naar 
het centraal gelegen ‘Het Magazijn’ aan het Esperantoplein 
verhuisd. Het is de bedoeling dat Het Magazijn – de thuishaven 
van de Stichting Groenlicht voor Duurzaamheid – uitgroeit tot 
hét centrum voor duurzaamheid in de regio Haaglanden. 
Het Haags Milieucentrum is de eerste nieuwe gebruiker na 
oprichting van Groenlicht, een stichting die duurzaamheid 
dieper in de samenleving wil verankeren.

Haags Milieucentrum
Esperantoplein 8
2518 LE DEN HAAG
070 30 29 952 (nieuw telefoonnummer!)
www.haagsmilieucentrum.nl
info@haagsmilieucentrum.nl

Het Magazijn is met het openbaar vervoer te bereiken via de 
tramlijnen 2 (halte Monstersestraat), 11 (halte Loosduinseweg) 
en RandstandRail 3 (halte Elandstraat) en 4 (Monstersestraat).

In het weekend van 18 en 19 juni 2011 wordt voor de vijfde keer 
het Haagse open-tuinenweekend Struinen in Haagse Tuinen 
gehouden. Ruim veertig Haagse tuinen zijn dan te bezoeken: 
grote en kleine, romantische en moderne tuinen.
De boekjes, die tevens het toegangsbewijs zijn, kosten € 4 en 
zijn vanaf 18 mei te koop bij de vvv (Hofweg 1), De Jongens 
(Reinkenstraat en Vlamingstraat) en bij Primera (Bankastraat 
3a). Meer informatie vindt u op de website.

mesdag

Alles speelt zich af op en om het Bankaplein en de Riouwstraat

11:00 Ontvangst, koffie met cake en oranjebitter

11:30  Officiële opening door de voorzitter thema 
‘Maximaal Kabaal’

11:35 Optocht met drumband

12:30 Prijsuitreiking door de ‘Koningin’

12:45 Oplaten van de ballonnen

13:00 Broodjeslunch en bakfietsenrace Bankaplein

13:00  Start vrijmarkt, springkussen, schminken  
en Circus Pompom

13:30 Start bingo

14:00 Start stratenvoetbaltoernooi

14:30 Bert Huisman Meezingband

15:15 Eindact Circus Pompom

16:00 Sluiting vrijmarkt / finale stratenvoetbal

16:30 Borrel

17:00 Start DJ Nijkie met kinderdisco

17:30 Prijsuitreiking stratenvoetbal

18:00 BBQ

20:00 Einde DJ Nijkie en sluiting
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www.streetbank.com

Alleen nog even zelf een parkiet vangen

>> vervolg pagina 1

Tassenbol bij AH spaart plastic uit

De kooi is gratis op te halen bij Mieke. Dat zie ik staan op www.streetbank.com, 
het uitruil- en uitleensysteem van producten en diensten in Archipel en Willems-
park. En als u oren heeft naar de kooi, is het goed om te weten dat Wilma aanbiedt 
om sepia voor de parkiet op het strand te zoeken en voor u mee te nemen! Alleen 
die parkiet, die zie ik nog niet tussen de aangeboden skibroeken, de paardrijcap en 
de afvalcontainer. Maar ach, wie het raam uitkijkt ziet ze vliegen. Zou het moeilijk 
zijn om zo’n halsbandparkiet te vangen? Is de kooi daar groot genoeg voor?  
Of bent u behendiger met vissen? Een lege vissenkom is beschikbaar. 
Op dit moment zijn er 21 mensen in onze buurt actief op streetbank.com, worden 
er 18 gratis producten aangeboden, 7 diensten en zijn er 7 producten te leen.

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 met lange ‘poten’! Toen iemand ’m wilde lenen (via de 
website) kon ik deze vanwege een verbouwing niet meer vinden. Enigszins gefrus- 
treerd haalde ik hem van de website af. Maar ook dat werkt weer heel simpel.  
Wat heeft u in de aanbieding?

cr

Vaak koop je meer dan je van plan bent of 
loop je de winkel in omdat je toch in de  
buurt bent en mis je een boodschappentas. 
Bij de entree van Albert Heijn staat sinds  
kort een grote doorzichtige bol vol met 2e 
hands plastic tasjes, die we vaak bij aanko-
pen cadeau krijgen en die de wijkbewoners 
erin doen. Thuis stapelen ze zich op en in  
de winkel heb je ze niet bij de hand. 

Vanaf nu geen probleem meer: inleveren dus 
en gebruiken als je ze nodig hebt. Een goed 
idee voor alle winkeliers? Kijk op de website 
en je leest hoe die bol besteld kan worden.  
De kosten: ca € 280,- (excl verzendkosten).

epb

streetbank:

www.tassenbol.nl

Nu is Trudy Hollander twee ochtenden van de week aanwezig. Zij behandelt de 
post (veel daarvan is afkomstig van de gemeente!), onderhoudt het contact met de 
adverteerders in de wijkkrant, verslaat vergaderingen, archiveert en is het kennis- 
centrum van de bewonersorganisatie. Om alles te kunnen bijhouden, moet de 
ondersteuner er op vaste tijden zijn. Het is een illusie te menen dat dit werk door 
een vrijwilliger zou kunnen worden gedaan. Het schrappen van de vaste subsidie 
voor administratieve ondersteuning betekent dat de basis onder de organisatie 
wordt uitgeslagen. 
Van het vervangen van de jaarlijkse subsidieaanvraag met jaarplan door inciden-
tele aanvragen verwachten wij ook geen goeds. Dit is niet alleen omslachtig (voor 
bewonersorganisatie en gemeente!) maar brengt ook grote onzekerheid mee. Moet 
Archipel&Willemspark concurreren met de aanvragen van andere bewonersorga-
nisaties en -groepen in stadsdeel Centrum, met als voorzienbaar antwoord dat de 
subsidiepot leeg is? Planning van activiteiten wordt dan wel heel moeilijk.

Met nog geen 10% van de huidige subsidie is de bewonersorganisatie letterlijk 
uitgekleed. Vrijwilligersactiviteiten voor de wijk moeten worden gekanaliseerd. 
De bewonersorganisaties zijn juist, met medewerking van de gemeente, in het 
leven geroepen om dat te doen. Als wordt bedoeld de bewonersorganisaties het 
subsidiemonopolie te ontnemen voor het geval zij de wijk niet goed vertegen-
woordigen, lijkt het er op dat de goeden onder de kwaden moeten lijden. Beter  
zou het zijn om, als blijkt dat een bewonersorganisatie niet functioneert, die 
organisatie daarop aan te spreken, desnoods ook financieel. Het is geen reden  
alle bewonersorganisaties uit te kleden.
De wethouder zegt bewonersparticipatie te willen bevorderen. In werkelijkheid  
is dit plan de beste manier om de bewonersparticipatie om zeep te helpen. 
Half april vergadert de raadscommissie over het plan. De raad mag dit plan  
niet aanvaarden. Daar gaan wij ons, gelukkig nog mét administratieve onder-
steuning, voor inzetten.

tieke dedel en auke bloembergen, 
bestuur bewonersorganisatie archipel & willemspark

Bewonersorganisatie uitgekleed?
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Tussen de Burg. 
Patijnlaan en de 

Riouwstraat loopt 
een steegje dat op de 

meeste stadsplattegron-
den niet is aangegeven; 

alleen geschikt voor wande-
laars. Je kunt er komen door het plantsoen tegenover 
Couperusduin 3 schuin over te steken. In de hoek  
van het plantsoen is een onderdoorgang die naar  
een brugje leidt. Aan de andere kant daarvan begint 
de steeg. Veel zon komt er niet en in de schemering 
kan de sfeer er enigszins dreigend zijn, de fantasie 
prikkelend. Direct links staan, achter het eerste  
pand, een paar bedrijfsgebouwen. Het is mij een 
raadsel wat daar gebeurt, misschien wel niets.  
Of gebeuren daar dingen die het daglicht niet kun- 
nen velen? Ter rechterzijde is iemand al jaren bezig 
een tweede woning in zijn tuin te bouwen. Het lijkt  

er nu op of hij daarmee klaar is, maar van bewo- 
ning is zo te zien nog geen sprake.

Goudkampsteeg
Vervolgens passeer je de Malakkastraat. Aan de 
overkant daarvan heeft een grapjas een straatbord 
van eigen makelij opgehangen: Goudkampsteeg. 
Vermoedelijk heet die grapjas Gijs en woont in het 
kleine huisje verderop rechts, samen met Colinda, 
Giselle, Gijsje en Bella, want al die namen prijken  
op hetzelfde bord.
Aan het huis links, op de hoek van de Celebesstraat 
(nr. 32) zit een verhaal vast. Voor de 2e w.o. werd het 
enige tijd bewoond door iemand die zich Martin Les- 
sner noemde, een spion van het Rode Leger. Volgens 
het Boekje ‘Duister Den Haag’ (een sdu-uitgave uit 
1994) maakte juist de aanwezigheid van het steegje 
deze woning zeer geschikt voor een spion. Ik kan  
mij daar van alles bij voorstellen.

Een duister steegje

Ossie Tasci heeft het vak van z‘n vader geleerd. 
Die dreef jarenlang de groentekraam tegenover de 
slager in de Bankastraat. Tot hij ernstig ziek werd. 
Er moest een stuk van zijn long worden afgehaald 
en hoewel hij daar redelijk van hersteld is, kan hij 
het werk niet meer aan. Even leek het erop dat 
Koos, nog altijd de eigenaar van de vergunning 
daar een groentekraam te drijven, het roer zelf 
weer zou overnemen. Hij vertelde iedereen die het 
wilde horen dat hij ziek was geweest maar weer 
helemaal de oude. Na een paar maanden moest hij 
toch erkennen dat het te zwaar voor hem was en 
heeft hij het beheer aan Ossie overgedragen.

Verse waar
Groenteman, denk er niet te licht over. Vooral in een 
eenmanszaak moet je van vele markten thuis zijn. 
Behalve warenkennis en een meer dan gemiddelde 
rekenvaardigheid dien je over mensenkennis en 
onderhandelingsvaardigheid te beschikken. Van de 
administratie moet je in ieder geval geen rotzooitje 
maken. Anders krijg je ruzie met de Belastingdienst 
en verlies je het overzicht op wat je aan het doen bent. 
Hard werken is het ook. Ossie Tasci rijdt iedere och- 
tend (behalve zondag) voor dag en dauw, om vier uur, 
naar het Forapark in Leidschendam. Daar zijn aan één 
straat, Regge geheten, zes groothandels in groenten 
en fruit gevestigd. In een kleine anderhalf uur zoekt 
Ossie bij elkaar wat hij nodig heeft en waard vindt om 
aan zijn klantjes voor te zetten. ‘Ik wil spullen die 
absoluut vers zijn. Dat is de reden dat ik zo vroeg ga. 
Als je later gaat is het beste weg. Nu, moet ik nog 
goed uitkijken. Ik wil alles zien en liefst ook proeven!’

Hoeveel?
In de verkoophallen zijn collega’s op dezelfde manier 
bezig. Op een centraal punt staat een baas die alles 

weet. Als  
een van de 
klanten 
naar een 
doos of een 
krat wijst 

schalt er 
meteen een 

prijs door de 
hal. Op een lijstje 

of in de computer kij- 
ken is niet nodig. Hij weet alles uit z’n hoofd, terwijl 
de prijzen toch per dag kunnen verschillen. Zijn klan- 
ten hebben ook maar een tel nodig om voor zichzelf 
vast te stellen wat de genoemde prijs betekent voor 
wat zij zelf in rekening moeten brengen. Ossie staat 
op een bepaald moment beteuterd te kijken als hij 
zich realiseert dat hij voor 10 mandarijnen ¤6 zal 
moeten vragen, terwijl die een dag eerder nog voor 
¤3 weggingen.

Mannenwereld
Terwijl Ossie naar de volgende hal loopt worden zijn 
aankopen op een steekwagen gezet en naar z’n be- 
stelauto gebracht. In de volgende hal herhaalt zich 
hetzelfde ritueel. Twee keer wordt de tocht onderbro-
ken voor een bakkie in een keukentje dat als kantine 
dienst doet. Men schenkt er zelf z’n koffie in. Het zijn 
bijna allemaal mannen daar ’s ochtends, de omgangs-
vormen bijgevolg ruw en opgewekt. Tegen zessen zit 
Ossie in z’n volgeladen auto, met de bonnen die hij 
heeft meegekregen. Voor hij wegrijdt rekent hij alles 
na. ‘Ja, je moet ze laten merken dat je dat doet.’
Om kwart over zes is hij al in de Bankastraat, maar 
dan moet hij wachten tot de medewerker van de sla- 
ger arriveert die hem helpt de luifel van zijn wagen 
omhoog te brengen. Dan pas kan hij z’n spullen uit 
gaan stallen. ‘Ja, ik wil heel vroeg open zijn. Mensen 
die naar hun werk gaan kunnen dan nog even een 
appeltje komen halen.’

– advertentie –

Wat kom jij tegen als je de voordeur uitloopt? 
We wonen in een prettige buurt, die ons een prettig gevoel geeft: kleinschalig 
en overzichtelijk, schoon en door groen omgeven, rustig en veilig. Hoewel we 
in een grote stad wonen hebben we nooit dat gevoel. Het is hier zo mooi en 
vriendelijk. We hebben er nog bij stilgestaan, er zijn geen plekken in de wijk 
waar we liever niet komen. En dat willen wij, van de werkgroep Openbare 
Ruimte, graag zo houden. 
Ik woon en werk graag in de Archipel, en voel me mede verantwoordelijk voor 
mijn directe omgeving. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij. Wat je bui- 
ten tegenkomt en ziet – de openbare ruimte – heeft direct invloed op je woon- 
plezier en op de sfeer in de wijk. De onderwerpen waar de werkgroep zich voor 
inzet zijn heel zichtbaar en kunnen snel effect hebben. Zo praten we over het 
gebruik van het schoolplein, de fietsnietjes die her en der verspreid staan en 
de mogelijkheden voor (ondergrondse) afvalinzameling. 

Wie, uit Willemspark, versterkt onze werkgroep?
De werkgroep bestaat nu uit vijf personen, allemaal woonachtig in de Archipel. 
Een Willemsparker zou een mooie aanvulling zijn! Iemand die net als wij – na- 
mens onze wijkgenoten – graag wil dat nieuwe graffiti zo snel mogelijk ver- 
wijderd wordt. Daar zijn kortgeleden afspraken met de gemeente over gemaakt. 
De werkgroep vormt een schakel tussen buurtbewoners en organisaties als de 
gemeente, die immers verantwoordelijk is voor de openbare ruimte.

Nassauplein
We houden natuurlijk oren en ogen open als we door de buurt lopen en met 
buurtgenoten praten om te horen wat er leeft. Zo horen we vaker dat het Nas- 
sauplein wel wat beter opgeruimd kan worden. Daarom is tijdens de wijkver-
gadering opnieuw de wens uitgesproken om het plein een statiger uitstraling 
te geven zodat het weer een ontmoetingsplaats in de buurt wordt. De afgelo- 
pen jaren zijn al initiatieven daartoe genomen. Hoewel dat tot nu toe niet 
zoveel heeft opgeleverd, blijft de wens bestaan. Opnieuw zitten we daarom 
met de gemeente aan tafel, om te kijken hoe met beperkte beschikbare mid- 
delen het Nassauplein verbeterd kan worden.

Waarover ga jij ons e-mailen?
We rekenen er op dat als jij iets opmerkt, nieuwe graffiti ziet, vermoedt dat 
een speelterrein aangepast kan worden, een idee hebt voor een fietsenstal- 
ling of voor groenvoorziening, dat je dan een e-mail stuurt naar: 
openbareruimte@archipelwillemspark.nl. 

Mail jij de Werkgroep 
Openbare Ruimte?

Fiets-niet-je vuil weg
groen gemaakt, spuitwerk ontdaan
plein voor iedereen

h a i k u

frits hoorweg

Van vader op zoon

frits hoorweg

Omleiding lijn 22
Op 14 maart 2011 is men gestart met de aanleg van een rotonde op de krui- 
sing Plesmanweg en Nieuwe Parklaan. Ten gevolge van de werkzaamheden, 
die naar verwachting circa 6 weken in beslag nemen, wordt het verkeer 
omgeleid. Bus 22 rijdt hierdoor in beide richtingen een gewijzigde route.

Richting Scheveningen Noorderstrand rijdt bus 22 een gewijzigde route tus- 
sen de halten ‘Bankaplein’ en ‘Harstenhoekplein’. Vanaf de Dr. Aletta Jacobsweg,  
Professor B.M. Teldersweg, VerHuellweg, Cremerweg (tijdelijke halte nabij  
Nieuwe Parklaan), Nieuwe Parklaan, Nieuwe Duinweg (tijdelijke halte),  
Antwerpsestraat, Belgisch Plein, Gentsestraat (tijdelijke halte ‘Gentsestraat’), 
vervolgens de normale route. 
 
Richting Duinzigt rijdt bus 22 een gewijzigde route tussen de halten ‘Gentse-
straat’ en ‘Madurodam’. Vanaf de Gentsestraat, Belgisch Plein, Antwerpsestraat, 
Nieuwe Duinweg (tijdelijke halte), Nieuwe Parklaan, Cremerweg (tijdelijke halte 
nabij Nieuwe Parklaan), Ver Huellweg, Professor B.M. Teldersweg, afrit Maduro-
dam, Dr. Aletta Jacobsweg, vervolgens de normale route. De halten ‘Plesman- 
weg’, ‘Badhuisweg’, ‘Pompstationsweg’, ‘Doorniksestraat’, ‘Duinkerksestraat’  
en ‘Gentsestraat’ komen te vervallen.

Een wereld aan diversiteit in verse groente en fruit

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

Bestelgemak voor iedereen.

Bankastraat 78g
2585 EP Den Haag

T 070 350 52 50
F 070 331 90 71

info@exotenhof.nl
www.exotenhof.nl

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

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

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

Den Haag –Benoordenhout
www.apotheekfrancken.nl

tel. 070-324 44 50

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

delivery in this vicinity

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

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

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

Atjehstraat 66
2585 vl  Den Haag

Telefoon 070 352 39 98

Lunch
Diner
Party
Borrel
Buffet
Catering

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)

ANNELIES

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

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

voor kenners van smaak!

www.archipelbuurt.nl

Terrasje pakken?

Monique Muller Thea Hugas

‘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
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Hun beroepen variëren nogal, van kunstenaar en manueel therapeut tot kapper    
en mediator bij echtscheidingen. Een paar dingen hebben ze gemeen, ze ondernemen 
zelfstandig en ze werken aan huis. De wijkkrant klopte bij enkelen van hen aan…

KARIN BLOEM 
WILD TIMES SAFARI 
BANKASTRAAT

Wat doe je? Ik organiseer safari’s – safari betekent reis! – in 
Afrika en India. Met mijn gezin heb ik twaalf jaar in Kenya 
gewoond, mijn man werkte daar als consultant. De bedoe-
ling was twee jaar maar het beviel ons daar zo goed dat we 
zijn gebleven. We maakten zelf vaak safari’s, met vrienden, 
en leerden zo het land goed kennen, de parken, kampen, 
lodges. Mijn hobby werd mijn werk en zo ben ik daar begon-
nen om safari’s voor vrienden uit andere landen te organi-
seren. Dat doe ik nu vanuit Nederland, eerst nog even aan 
de Laan Copes en sinds april vorig jaar vanuit ons huis aan 
de (hoge) Bankastraat. Helemaal zzp-er ben ik niet, want 
tot vorige week had ik een medewerker, een Zuid-Afrikaner, 
waarvoor ik nu iemand anders zoek. Ik organiseer reizen op 
maat, exclusieve safari’s, sportief, luxueus, avontuurlijk, 
voor vrienden, gezinnen, bedrijven, tot huwelijksreizen aan 
toe. Al naargelang wat men zoekt en het beschikbare budget 
stel ik voor iedereen een speciale safari samen. In de laatste 
Viva (maart 2011) heeft nog een artikel over mijn activiteiten 
gestaan, met een speciale aanbieding.

Heeft Archipel&Willemspark jou als ondernemer iets speciaals te 
bieden? Mijn klanten zitten over de hele wereld, maar wel-
licht komen er naar aanleiding van dit artikel nog mensen 
uit de buurt bij. Verder wonen wij hier helemaal naar onze 
zin, leuke sfeer, alles bij de hand, dicht bij het centrum.

Mis je de omgang met collega’s niet? Jawel, maar binnenkort 
hoop ik weer een nieuwe medewerker te hebben en verder 
heb ik dagelijks contact met mijn partners in alle landen waar 
we actief zijn. Zij informeren me over alles wat belangrijk is. 

Heb je niet de neiging je met het huishouden te bemoeien? 
Met het huishouden bemoei ik mij liever zo min mogelijk 
maar natuurlijk moet ik hier meer doen dan in Kenya. 

Zijn je kinderen blij met een aan huis werkende moeder? Mijn 
kinderen – binnenkort achttien, zestien en veertien jaar – 
hebben hun eigen leven, school, sport enzovoort. Ze zien 
me veel achter mijn computer, maar mijn baan lijkt hun de 
leukste van de wereld. En soms pikken ze een graantje mee: 
mooie kampen in de bush ‘inspecteren’ is natuurlijk super. 

Zou je niet weer ‘es gezellig in de file willen staan? Dat is het 
laatste waar ik behoefte aan heb, laat mij maar lekker mijn 
werk aan huis doen! 

ak

MICHELLE DALMEIJER
VISAGISTE/HAIRSTYLING/GRIME 
PRINSENVINKENPARK

Het gebouw in het Prinsenvinkenpark waar vroeger 
LTO Nederland huisde staat al lange tijd leeg. Voor 
mij is het een vast punt in mijn uitwaairondjes door 
de Scheveningse bosjes. Wie heeft er welk plan met 
dat pand, vraag ik mij altijd af. Met verbazing las ik 
in AD Haagse Courant dat twee zussen het pand anti-
kraak bewonen. Ik maakte een afspraak met Michelle 
Dalmeijer, omdat bleek dat ze als freelance visagiste 
werkt. Een aardige vrouw op een bijzondere plek met 
een niet alledaags beroep.

Wat doe je? Een visagiste maakt mensen op of leert ze zich-
zelf op te maken. Via de directeur van de Haagse Visagie-
school, waar ik mijn opleiding kreeg, rolde ik in dit werk. Zij 
nodigde me uit lessen te komen geven. Jaarlijks doorlopen 
zo’n 60 leerlingen in Den Haag de school. Naast het lesgeven 
organiseer ik workshops. Mannen of vrouwen die goed voor 
de dag willen komen op een voor hen belangrijk evenement 
laten zich door mij persoonlijk opmaken. Mijn uitdaging is 
bij mensen het mooiste naar boven te halen met behulp van 
make up. Gaandeweg heb ik met dit werk veel mensenkennis 
opgedaan. Ik wil mensen gelukkiger maken. Sommige vrou-
wen maken zich al 20 jaar lang veel te zwaar op. Vriendinnen 
zien dat, maar vinden het lastig er iets van te zeggen. Door 
gezamenlijk een workshop te houden kan ik dan op subtiele 
wijze overbrengen dat minder leidt tot méér. Make-up mag 
in het dagelijks leven niet de functie van een masker krijgen. 
Voor de toneel- en filmwereld ligt dat natuurlijk anders.

Heeft Archipel&Willemspark jou als ondernemer iets speciaals te 
bieden? Natuurlijk wel, in elke straat wonen immers poten-
tiële klanten. Ik kan workshops voor groepen vrouwen of 
mannen organiseren. Ook voor kinderfeestjes of puberpar-
tijen mogen mensen contact opnemen. Of bruidjes, voor de 
dag van hun leven. Ik kan ook hun haar ‘stylen’.

Collega’s kletsen onderling heel wat af. Jij moet dat missen.  
Vind je dat erg? Ja, dat mis ik wel.

cr

www.wildtimessafaris.com

www.beauvisagedemichelle.com
t 06 42 092 792

ROSALIE VAN LUIK 
STUDIEKEUZECOACH
BANKASTRAAT

Een superstrak opgeknapt bovenhuis, net naast de 
bloemenwinkel. Ze wonen er pas sinds dit jaar. Haar 
werkkamer is nog een verdieping hoger. Daar ontvangt 
Rosalie van Luik, kinder- en jeugdpsycholoog en sinds 
2010 studiekeuzecoach, jongeren en hun ouders. 
Leerlingen van havo en vwo, die nog niet (zeker) 
weten wat voor vervolgopleiding het beste bij hen 
past. Haar eigen bedrijf is in opbouw, voorlopig werkt 
ze ook nog een aantal dagen in loondienst. Voor een 
huiswerkinstituut in Wassenaar – geen gekke combinatie. 

Wat doe je? Leerlingen moeten op de middelbare school 
steeds vroeger kiezen. In de derde al een profiel, en dan al 
snel een heel keuzetraject voor de juiste studierichting.  
Er is een enorm aanbod van Hogescholen en universiteiten. 
Je kunt daar je weg in zoeken via de schooldecaan of via een 
test, gevolgd door een advies dat op die momentopname is 
gebaseerd.
‘Ik bied een intensievere begeleiding’, zegt Rosalie. Na een 
kennismaking, met de ouders erbij, volgt een verdiepings-
gesprek met de leerling en een interessetest. Daar komt 
een eerste selectie van studies uitrollen. Dan maakt hij 
of zij thuis opdrachten en praat ik verder met de jongere, 
tot die uiteindelijk een goed gefundeerde beslissing kan 
nemen. Wil je liever thuis blijven wonen, maar nou juist die 
opleiding die alleen in Groningen wordt aangeboden? Dol 
op geschiedenis, maar je houdt niet van lezen? Je moet het 
zien als iemand die geblinddoekt zo’n hypermarkt binnen 
komt. Ik neem die blinddoek af en zoek een aantal schappen 
uit. De jongere kiest zelf wat er in het winkelwagentje gaat. 
Verder begeleid ik jongeren tijdens hun studie. We plannen 
de periodes en weken, zodat een beginnend student weet 
wat hem te wachten staat. Ook begeleid ik sinds drie jaar 
jongeren met een PersoonsGebondenBugdet. We plannen 
niet alleen de studie, maar pakken ook andere zaken op die 
te maken hebben met het zelfstandig en volwassen worden.

Heeft Archipel&Willemspark jou als ondernemer iets speciaals te 
bieden? Ja, het is vrij centraal in Den Haag en er wonen flink 
wat jongeren, heb ik de indruk.

Collega’s kletsen onderling heel wat af. Jij moet dat missen. Vind 
je dat erg? Ik hou er juist van om alleen te werken. En met de 
andere studiekeuzecoaches zit ik in een netwerk, dus als het 
nodig is kan ik prima met collega’s overleggen.

mo

www.studiekeuzecoach.nl/contact_den_haag2.html De redactie wil heel graag tips krijgen van mensen 
die achter de gevel van hun huis de ZZP'er uithangen. 
ZZP staat voor een zelfstandige zonder personeel. 

Bent u zelf zo iemand of kent u iemand met een wetens-
waardig beroep? Graag een e-mail naar Cathrien!
ruoff@planet.nl of telefoon 358 47 77.

In de vorige wijkkrant deed Pim Ziegelaar 
(Monchyplein) een oproep om haiku’s 
– of blijft het meervoud gewoon haiku? – 
te maken, weet u nog: drie regels van 
5 – 7 – 5 lettergrepen? 
 
elke haiku is
een handvol lettergrepen
en uren hoofdpijn

De oproep heeft effect gehad onder meer 
met onderstaande zeven lentehaiku’s uit 
de Archipelbuurt van Olijf: 

halsbandparkieten!
‘appels op het hek gespietst,’
krijsen ze, etend

de hond begrijpt niet 
dat al die melodieën
één zanglijster zijn

eekhoorns steken soms
het kleine kerkhof over 
naar de bomenrand

bloeit het speenkruid al?
in het Scheveningse bos
komt de zon nog diep

niet op de stam zelf
op een hoge dode tak
roffelt luid de specht

de hond gaat zitten
met gebogen rug, midden 
in de sneeuwklokjes

no woman no cry
man left alone only tears
no want no reggae

de merels zingen
zelfs vroeger dan de roodborst
op een regendag

En Hetty Reitsma (Sumatrastraat) vreest 
voor verslaving maar stuurt alvast drie: 

sumatra ver weg
waar mijn huis is is mijn thuis
what is in a name

dromend in sprookjes
man blijft altijd jongetje
weer alleen wakker

autumn in new york
summer in the archipel
love is here to stay

Waarna Pim Ziegelaar besluit met: 

na wat aansporing
enthousiasme in spe
doe er maar wat mee

probeersels gepend
bescheidenheid voorgewend
mens gooi weg die schroom  

Wie is de volgende? Stuur uw probeersels 
naar Eva@archipelwillemspark.nl

‘In 2040 moeten fossiele brandstoffen niet meer nodig 
zijn’. Deze doelstelling staat in het uitvoeringsplan van  
de gemeente ‘Bestaande woningen: duurzame woningen’ 
van november 2010.  

Oudere wijken als de onze vragen een specifieke aanpak. Ener- 
getisch zijn we zo lek als een mandje. Volgens een test van de 
Vereniging Eigen Huis woon ik bijvoorbeeld in een caravan van- 
wege een teveel aan ‘natuurlijke ventilatie’, ondanks tochtstrips. 
Maar wel met steensmuren, enkelglas en ongeïsoleerde vloeren.
Hoe kunnen we onze huizen beter isoleren en het comfort ver- 
groten? Hoe kunnen we onafhankelijker worden van fossiele 
brandstoffen? Hoe kunnen we gezamenlijk gaan investeren in 
eigen groene stroom en tenslotte (niet onbelangrijk) wat levert 
het ons op? In één uur tijd levert de zon meer energie dan we  
in één jaar kunnen opmaken. De techniek voor het opvangen 
en omzetten van deze energie zit in een stroomversnelling. 
Zonnepanelen van nu bijvoorbeeld zijn al veel krachtiger dan 
die van enige tijd geleden. 

In en om Den Haag wordt al een aantal inspirerende ‘schone’ 
projecten gerealiseerd. Zoals bijvoorbeeld een aardwarmte-
project in Moerwijk, een zeewatercentrale in Duindorp en de 
nieuwe, geheel duurzaam gebouwde, wijk Erasmusveld.
Een ander voorbeeld van het duurzamer maken van een oud 
pand, is het gebouw ‘de Tempel’ aan het Prins Hendrikplein. 
Vroeger een deftig bankgebouw. Tegenwoordig heeft de 
gemeentelijke archeologische dienst er haar intrek genomen. 
Door voor de energievoorziening gebruik te maken van een 
bron onder het pand heeft dit gebouw, als eerste rijksmonu-
ment, het energielabel a.

De Regels
De zoektocht voert allereerst naar de gemeentelijke afdeling 
Duurzaam Bouwen. De regels voor het plaatsen van zonnepa-
nelen, miniwindmolens en zonneboilers zijn simpel. In prin- 
cipe is voor alles een bouwvergunning nodig, behalve voor 
binnenisolatie en het plaatsen van dubbelglas mits kozijn- en 
raamindeling niet verandert. De monumentencommissie ziet 
er op toe dat bijvoorbeeld zonnepanelen niet hinderlijk zicht- 
baar zijn vanaf de straat. Voor isolatie van het dak aan de bui- 
tenkant hoeft geen vergunning te worden aangevraagd als 
hoogte en aanzien van het dak gelijk blijven. Trouwens voor 
dak- en vloerisolatie en voor het aanleggen van groene daken 
heeft de gemeente voor dit jaar nog een potje. Informatie 
hierover kunt u vinden op de energiesubsidiewijzer (adres 
onderaan het artikel).

De Vogelwijk
Wat er in de Vogelwijk gebeurt is voor ons zeer interessant. Zij 
gaan ons op het gebied van duurzaamheid voor. Ik was bij hun 
ledenvergadering. Meer dan 250 huishoudens zijn reeds lid van 
de coöperatieve vereniging VogelwijkEnergiek. Een grote slag 
hebben ze geslagen door, samen met Eneco, de windmolen bij 
het zuidelijk havenhoofd (die al onttakeld was) in de zomer van 
2010 weer in gebruik te nemen. Er is een ambitieus programma 
voor de wijk. Vijftig procent duurzamer worden in 2015, twintig 
procent energie besparen en het zelf opwekken met twintig 
procent verhogen en daarnaast willen ze centraal duurzaam 
gaan inkopen. Door ook scholen bij al deze initiatieven te be- 
trekken, met bijvoorbeeld projecten over groene stroom en 
energiebesparing, willen ze een zo groot mogelijk draagvlak 
creëren. Bovendien willen ze heel graag met andere wijken 
samen werken.

De Gemeente
Er is een ambitieus gemeentelijk programma: klimaatneutraal 
zijn in 2050. Via de dienst duurzaam bouwen word ik doorge-
stuurd naar de afdeling Milieucommunicatie en -educatie. Er 
is een loket voor initiatieven als de onze. Ik spreek met de heer 
Kwakkel en mevrouw Wiessenberg. De gemeente wil ons op 
allerlei manieren ondersteunen, inhoudelijk op het gebied van 
duurzaamheid en het verkrijgen van vergunningen. Financieel, 
met een potje voor opstart- / proceskosten. Er moet een analyse 
van de wijk worden gemaakt om te bekijken welke aanpak (iso- 
latie, het zelf opwekken of anderszins) voor het type woningen 
in Archipel/Willemspark het meeste rendement zal opleveren. 
Vanzelfsprekend moeten wij voor draagkracht in de buurt zor- 
gen en ook het bedrijfsleven erbij betrekken. We zijn nu zo ver 
dat er een (nu nog) kleine werkgroep duurzaamheid is gestart. 
Bij deze doe ik een dringende oproep aan de lezers om zich aan 
te melden als meedenker of als belangstellende. Op de website 
van de wijkkrant en in de nieuwsbrief zult u op de hoogte 
gehouden worden van de laatste ontwikkelingen. Voor mee- 
denken of steun betuigen: marjan@archipelwillemspark.nl.
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Nieuwe energie

Dit z.g. ossenoog is een klein en rond venster 
 met een versierde omlijsting in een dakvlak of  
in een fronton. 

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 wijkkran-
ten steeds een tipje van de (bouw)sluier in beeld.

Bouwtaal in de buurt
Oeil-de-boeuf

www.energiesubsidiewijzer.nl
www.duurzaamdenhaaggids.nl
www.senternovum.nl
www.aardwarmtedenhaag.nl
www.zonopnoord.nl

Duurzame 
websites

www.hier.nl/onzinstroom 
www.hier.nl/klimaatneutraal
www.energielastenverlager.nl
www.warmbouwen.nl

Ik heb een ideaal. Kunnen alle zinloze borden en palen de wijk 
nemen? Zoals u ziet heb ik een beginnetje gemaakt. Kunt u, 
wijkbewoners, zinloze borden en palen fotograferen en met 
vermelding van locatie opsturen aan cathrien@archipelwillem-
spark.nl? Eens kijken hoeveel er binnenkomt. Ik beloof u dat  
ik ga proberen ze weg te laten halen. Wordt vervolgd.

Bonistraat, lopend naar ‘het veldje’, stuitte ik op een punt 
waar je terecht kunt komen met de auto. Daar vervolgens weg- 
komen gaat alleen nog lukken per helikopter. De foto helpt u  
de situatie te doorgronden. Verder komen de twee enorme 
fietspadborden me ook tamelijk zinloos over.

Timorstraat, lopend naar de Zandvlakte ontwaarde ik borden 
die waarschijnlijk willen vertellen dat je hond er aangelijnd 
mag lopen?

Wat kan de bedoeling geweest zijn van de twee borden bij de 
boom in het Prinsenvinkenpark? Wie het weet mag het zeggen. 
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   Zinloze 
verkeersborden
   Zinloze 
verkeersborden

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

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

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

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

Uniek in Nederland!

annick goutal  caudalie  creed  diptyque  geo f. trumper  il profvmo

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

Celeste
parfums

 De Haagse Boekerij
Frederikstraat 24 2514 LK  Den Haag tel. 070 - 346 48 00

e-mail haagboek@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

L i t e r a t u u r
Nederlands Duits Engels

K i n d e r b o e k e n

A n t r o p o s o f i e

Uitgebreide Collectie
K u n s t k a a r t e n

Uitvaartverzorging ’t Clingendaelhuys, 
Vierling & Hofstra anno 1898

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

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

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

Chr. Th. JEHEE

Steenhouwerij en
Natuursteenhandel

Gevelbekleding - Schouwbekleding
Trapbekleding - Vloeren

Vensterbanken - Grafmonumenten

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

sinds 1916

HENNEMAN B.V.

Aanleg en onderhoud van:
• alle elektrische installaties

vernieuwing van bedradingen
• c.v. installaties

• sanitaire installaties
keuken en badkamer installaties

dak- zink en rioolwerk
• beveiliging, ook aanbrengen 

van buitenveiligheids verlichting
• onderhoudsabonnementen c.v.

Dag- en nachtservice
Telefoon 070 - 354 94 94

Gespecialiseerd in zonweringen en rolluiken sinds 1949

Balletschool
Elsa Vreken 

klassiek, conditie, modern
meisjes, jongens vanaf 6 jaar

ook voor volwassen
mannen en vrouwen

Moderne les door 
Louise Frank

Voor dansliefhebbers
 vanaf 40 jaar

In samenwerking met
 DeDDDD

Madoerastraat 17
2585 VA Den Haag

070 - 3505149
elsa.vreken@planet.nl

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

Als Van Duijne 
het hangt, dan sluit ‘t
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

Archipel
Fysiotherapie    &
Manuele therapie

Sumatrastraat 205
2585 CP  Den Haag

Fysiotherapie

Manuele therapie

McKenzie methode

Psychosomatische

 fysiotherapie

 
Consulten

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

Koffiehuis De Prinsevink
Kerkhoflaan (t.o. Prinsevinkenpark)

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

u gastvrij ontvangen en laten 
genieten van diverse specialiteiten.

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

uitsmijters, soepen, etc.

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

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

Koffiehuis De Prinsevink
Kerkhoflaan (t.o. Prinsenvinkenpark)

Een gezelig koffiehuis met terras waar 
Frank en Maryam van der Valk u 

gastvrij ontvangen en laten genieten 
van diverse specialiteiten.

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

ters, soepen etc.

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

www.prinsevink.nl (catering)

cursus 
MINDFULNESS 

voor meer innerlijke rust 
en ontspanning

tevens:
individuele therapie 

relatietherapie
rouwverwerking

 
belt u voor meer informatie

070-3243067
of kijk op de website 

www.psychotherapie-denhaag.nl

Prakt i jk voor
Psychotherapie
op basis van psychosynthese

Toen Frank van der Valk, uitbater van de Prinsenvink, begin  
dit jaar de kerstslingers opruimde kreeg hij een brainwave. 
Waarom zou hij de knijpertjes niet gebruiken om een steeds 
wisselende collectie oude, lege, lp-hoezen van Haagse bands  
te tonen? Thuis heeft hij een veel grotere verzameling, op zijn 
eigen wijze gearchiveerd, zegt hij met een knipoog. Hij nodig- 
de me per e-mail uit zijn bijzondere lp-hoezen-gordijn te 
komen bekijken en er een kop koffie op te drinken. Voor wie 
nog niet bekend is met de koffie in de Prinsenvink, het is een 
regelrechte aanrader. 
Een zeer gemêleerd publiek neemt er het wereldnieuws door, 
haalt oude herinneringen op of deelt levenswijsheden met 
elkaar. ‘Met sportvissen verdien je minder dan in de offshore’, 
hoor ik de ene bezoeker tegen de andere zeggen als ik binnen-
stap. Ik signaleer dat ik de enige vrouw ben tussen een stuk of  
8 mannen in de leeftijd van 20 tot en met 85 jaar oud. Buiten 

zitten wat vrouwen met een hond of een sigaret. Ik ben blij dat 
ik bij een aangename temperatuur binnen zit, buiten voelt het 
fris aan. De zon beschijnt horizontaal door het vrolijke tentje 
de aanwezige hoveniers en gepensioneerden. Ik ben onder de 
indruk van hun eetlust en van het lekkers dat ze door Frank 
voorgeschoteld krijgen. Omdat Frank ook nog heel druk is met 
het verzorgen van de broodjes voor een uitvaart aan de 
overkant, ervaar ik hoe het is als je in je eentje in dit cafeetje 
plaatsneemt. Het lukt maar heel kort om niet in een gesprek 
verzeild te raken.

Muziek
Alsof hij weet waar ik voor kom, laat één bezoeker uit zijn 
telefoon muziek van een oud Haags bandje horen. Frank vertelt 
zelf ook muzikaal te zijn. Hij speelt gitaar en mondharmonica. 
Ooit liep ik op een avond langs toen ik hem met z’n band hoor- 

de oefenen in de Prinsenvink, het was een heel bijzondere  
ervaring. Hij blijkt dit wekelijks te doen. En dan barst het 
gezelschap los. Over wie er allemaal wel niet uit het muziek-
wereldje koffie drinken bij Frank. Ik besef dat het gewoon een 
kwestie van pech hebben is dat ik niet in gesprek ben met Len 
Bouman (basgitarist van Sandy Coast) of met Rinus Gerritsen 
(basgitarist Golden Earring). ‘Kijk daar staat hij op de hoes, 
plus hond. Hij is nu drie, vierenzestig’, wijst één van de gepen- 
sioneerden naar boven. Mijn ogen glijden langs de hoezen, 
mijn gedachten gaan terug in de tijd: Tea Set, Shocking Blue  
(er schijnt ook een hoes zonder Mariska Veres te bestaan), 
Sandy Coast, Golden Earring, Urban Heroes, René and his 
Alligators. ‘Eén van de Alligators was Toontje de Graaf ’, een 
andere stamgast begint zich er nu ook mee te bemoeien. ‘Zijn 
vader was loodgieter’. De hele Prinsenvink is nu in gesprek over 
muziek. Over de drummer van de Dutch Swing College band 
die ook van een bak koffie houdt en over Jaap de Jonckheere.  
En dan is het tijd voor Willy & His Giants, de beste gitarist van 
de jaren zestig. Het brengt ze op de Indorock, waarvan er ook 
een stel muzikanten in de buurt woonden.

‘Elk bandje had wel een eigen lp. Opvallend eigenlijk’, vindt 
Frank. Hoe Frank aan zijn hoezen komt? Via zijn klanten of via 
marktplaats. Meestal lukt het wel met ruilen. Waarvoor? Een 
kop koffie natuurlijk!
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verzamelaars uit de kast

               Frank van der Valk  

Dankzij kerstversiering 
ziet lp-verzameling 
het licht 

Frank, rechts op de foto, met zijn verzameling en twee van zijn 
muziekminnende bezoekers.

In de Celebesstraat woont sinds november vorig jaar de familie Beschoor 
Plug, die zich graag laat interviewen over terug van weggeweest. Ik word 
hartelijk begroet door hond Gijs, een doorgewinterde kenner van de 
Scheveningsebosjes. Louise werkt bij een groot energiebedrijf, Gilles bij 
Buitenlandse Zaken. Zijn werk heeft hen naar landen gebracht, die niet 
eens als vakantiebestemming te boek staan. Ze zijn ervaren verhuizers, 
maar nu toch weer terug op hun oude stek van zeven jaar geleden. Ik 
vraag hen: waarom terug naar de Archipel?

Die liefde blijkt al oud te zijn: Gilles heeft als dienstplichtig militair al aan  
de Surinamestraat gebivakkeerd. Maar echt inburgeren deden ze, terug van 
zijn eerste post in Moskou, in een fijn benedenhuis in de … Celebesstraat.  
Dat wil zeggen: aan de overkant van waar ze nu wonen. Met een tussenstop 
in Nairobi en drie kinderen verder werd dat huis te klein. In 2000 bemachtig-
den ze een heel huis aan de overkant, waar ze deels hun spullen zelf naar toe 
konden sjouwen. Professionele verhuizers overbrugden de 10 meter met de 
vleugel, die door Gilles wordt bespeeld. Het buitenland riep weer, deze keer 
het Midden-Oosten. Na zeven jaar Syrië en Abu Dhabi kwamen ze vorig jaar 
dus weer terug op bekend terrein. De huurder had gelukkig uitstekend voor 
hun huis gezorgd. Er is wel wat veranderd, vinden ze: Albert Heijn gegroeid 
en je hoort meer Engels praten bij de bakker, maar er is vooral ook veel 
hetzelfde gebleven. De vertrouwde gezichten van de buren, de nog steeds 
gemengde wijk met grotendeels dezelfde winkels. De kinderen weer gewoon 
fietsend over straat, ruime studiemogelijkheden (de oudste naar Delft, de 
middelste op de Amerikaanse school, de jongste naar Sorghvliet) en Gilles  
op de fiets naar z’n werk. Bij de directie Noord-Afrika en Midden-Oosten is  
op het moment genoeg te doen… Hij vindt het een voordeel dat hij zijn in  
de regio opgebouwde kennis nu op het departement kan inzetten.

Diplomatenvrouw en carrière
Voor diplomatenvrouwen is een carrière niet zo simpel: Louise heeft het  
over een suitcase career, je moet eigenlijk aan een computer en een telefoon 
genoeg hebben en plaats-onafhankelijk kunnen werken. Maar in sommige 
landen màg je als ‘partner van’ niet eens werken. Wel heeft ze in de Emiraten 
het respect en de vriendschap van menige sjeik gewonnen door haar paard- 
rijkwaliteiten te laten zien en mee te doen aan endurance racing, oftewel 120 
km op een volbloed arabier door de woestijn. Gelukkig heeft ze nu een baan 
als bedrijfsjurist bij een energiebedrijf gevonden, een werkgever die er alles 
aan wil doen om minder afhankelijk te worden van o.m. Arabische olie: in 
2030 volledig duurzaam energieleverancier. Mooi dat de toch al zo muzikale 
Celebesstraat met deze familie weer iets aan de klankkleur kan toevoegen.
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Langs de deuren gaan om ondersteuners te vinden voor uw 
burgerinitiatief ? Vanaf 1 maart hoeft dat niet meer. Via het 
Haagse loket op de website petities.nl kunt u uw burgerinitia-
tief bekend maken en kunnen anderen uw initiatief ondersteu-
nen. Voorheen was het alleen mogelijk om schriftelijk een 
burgerinitiatief te ondersteunen. Met de komst van het Haagse 
loket op petities.nl kunnen sympathisanten nu 24 uur per dag, 
vanachter hun computer, een ondersteuningsverklaring invul- 
len. Voor wie toch liever schriftelijk een initiatief wil opstellen 
of ondersteunen, blijft ook deze mogelijkheid bestaan. Er is zelfs 
een combinatie mogelijk, waarbij ondersteuners kunnen kiezen 
of zij schriftelijk of digitaal het initiatief willen ondersteunen.

Wat is een burgerinitiatief?
Inwoners van Den Haag van 14 jaar en ouder kunnen zelf een 
plan opstellen en het aan de gemeenteraad aanbieden. Dat heet 
een burgerinitiatief en het is één van de manieren om invloed 
uit te oefenen op de lokale politiek. De gemeenteraad zet het 
initiatief op zijn agenda en neemt er binnen een bepaalde 
termijn een besluit over. Voor initiatieven die van invloed zijn 
op een buurt, wijk of de hele stad zijn respectievelijk 250, 1.000 
en 2.500 ondersteuningen nodig. 

Alle voorwaarden en spelregels voor het opstellen van een 
burgerinitiatief vindt u op de website. De griffie geeft tele-
fonisch antwoord op uw vragen over het burgerinitiatief:  
t (070) 3530 32 20.

Op-nieuw in de wijk in de wijk

nieuw in de
wijk

Haags burgerinitiatief nu 
via internet mogelijk

ook een verzamelaar?
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 ruoff@planet.nl 
of bel t. 358 47 77, Cathrien Ruoff.

www.denhaag.nl/burgerinitiatief

Het is een komen en gaan van klanten.
Ze kopen iets, een flacon geloof ik, een doos.

Ze laten zich voorlichten van alle kanten.
Zoveel begrijp ik nog, het gaat niet 

om bestrijdingsmiddelen tegen roos.

¶

Door de winkelruit kan ik een ritueel ontwaren
van zoeken naar iets passends, 
van vragen stellen en gebaren.

Dan volgt uiteindelijk een besluit,
blijdschap wederkerig en is het spel uit.

¶

Ik sta hier buiten
en heb de verkoopster dagenlang bekeken. 

Ik zou zo graag met haar
– als specialisten onder elkaar –
over schoonheid willen spreken. 

Rob ten Wolde

DE SCHOONHEIDSSALON
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www.schoonheidssalonletournesol.nl

BAGUETTERIE
*Diverse salades
*Borrelhapjes

*Belegde (stok)broodjes
*Koude buffetten

Bankastraat 97
2585 EJ  Den Haag

Tel.: 070-352 31 39
Fax: 070-352 14 80
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Hier had uw advertentie kunnen staan

Wie hoor ik?Al wandelend door onze buurt hoor je geregeld 
iemand muziek maken. Deze rubriek wijden 
wij aan muziekbeoefenaars in onze buurt. Een 
uitstervend ras, wordt wel beweerd. Wij denken 
dat dit meevalt.

Bij binnenkomst hangt er een oosterse sfeer: wierook,  
drie repeterende klanken op een soort citer, een vrouw in 
lotushouding op het podium. Na wat rekken en strekken  
ontspannen. Er heerst een diepe stilte onder de ongeveer   
vijftig aanwezigen, maar er komt geen dominee voorbij. 

Velen kennen hun buurman of buurvrouw niet, maar de stilte heeft 
niets ongemakkelijks. We zijn gekomen voor het zingen van het 
Haagse lied van de ziel. Het is dus zaak om eens te luisteren wat er 
in je ziel omgaat. Daarvoor is die stilte bedoeld. Na een tijdje krijgen 
we uitleg over het zingen. Het zijn eenvoudige steeds herhaalde 
melodieën. Ook wel mantra’s genoemd. Geholpen door accordeon 
of piano laten ze zich na een of twee keer luisteren goed meezingen. 
Een enkele melodie krijgt versiering door hem in canon te zingen.  

Maar er is meer: variaties zijn toegestaan, zelfs word je ertoe 
uitgenodigd. Alleen zo kun je laten horen wat er in jou zingt. Uw 
verslaggever, gewend aan nauwkeurig en 4-stemmig zingen in een 
kamerkoor, vindt het maar moeilijk zijn eigen wijs te vinden. Van 
binnen naar buiten zingen, zoals de Stembevrijders het noemen, 
valt nog niet zo mee. Sommige aanwezigen kunnen geheel opgaan 
in hun eigen of gezamenlijke klank, anderen genieten vooral van 
het simpelweg samen zingen. Misschien vaker proberen? Dat kan 
elke laatste vrijdag van de maand, om kwart over 7 is er een warm 
welkom. De drie vrouwen die het initiatief hebben genomen voor 
deze avonden noemen zich Stembevrijders. Het kan een opmaat zijn 
voor workshops die ze geven. 
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Nog meer zang 
in de Vredeskapel 

Op herhaling in de Vredeskapel 

Op 12 februari hield esGROOT een succesvolle scratch: het koor en zo‘n 
50 extra zanglustigen oefenden een middag onder de inspirerende leiding 
van Marcela Obermeister om meteen daarna een kleine uitvoering te 

geven. Daarna gaf het koor een voorproefje van zijn concert op zaterdag 
16 april (20.15 uur in de Nieuwe Badkapel). Muziek uit het 19e eeuwse 
Frankrijk, uit Israel en Zuid Amerika. Kaarten via harry@fossen.nl

www.haagsestembevrijders.nl

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

De open maaltijden
De open maaltijden worden weer gehouden op 7 april, 2 mei en 6 juni in  
het wijkgebouw van de Vredeskapel, Malakkastraat 3. Om 18.00 uur kunt u  
een drankje drinken en om 18.30 uur begint de maaltijd. Kosten zijn ¤ 3,50.
Meer informatie bij Hans ter Schegget t 06 40 93 77 71.

De paastijd in de Vredeskapel 
Tijdens de ‘stille week’, de week voorafgaand aan Pasen 18 april t/m 23 april,  
is er elke dag een korte dienst in de Vredeskapel. Deze diensten beginnen om 
19.30 uur en duren ongeveer een half uur. Met Pasen, zondag 24 april, is er om 
10.30 uur een feestelijke paasdienst in de Vredeskapel. Als u van te voren een 
paasontbijt wilt, bent u om 9 uur van harte welkom in het wijkgebouw van de 
Vredeskapel. De pinksterdienst in de Vredeskapel is zondag 12 juni om 10.30 
uur. Verder zijn er natuurlijk de wekelijkse diensten in de Vredeskapel. Elke 
zondag om 10.30 uur met crèche en kindernevendienst voor de kinderen.

Voor de kinderen
Op vrijdag 15 april om 15 uur kunnen de kinderen palmpaasstokken maken in 
het wijkgebouw van de Vredeskapel. Ouders worden verzocht zelf een 
gebonden kruis voor hun kinderen mee te nemen.
Op zondag 17 april zal er na de dienst in de Vredeskapel, om ongeveer 12.30 
uur, een palmpasenoptocht zijn met de zelfgemaakte stokken. De optocht 
begint bij de Vredeskapel en gaat naar de woonvorm in de Soendastraat.
Op woensdag 20 april om 15.30 uur kunnen de kinderen in het wijkgebouw 
van de Vredeskapel avondmaalsbrood bakken en kaarsen versieren. De 
middag duurt tot ongeveer 17.15 uur. Het brood dat gebakken is wordt in de 
dienst van donderdag in de Vredeskapel en in de Duinzichtkerk gedeeld.
 
Wilt u meer weten over de Vredeskapel dan kunt u contact opnemen met 
Hester Hoogenraad  T 070 368 99 26

Het kan nooit kwaad om uw rijvaardigheid van tijd 
tot tijd eens onder de loep te nemen! Speciaal voor 
50-plussers organiseert het stadsgewest Haaglanden 
rijvaardigheidsritten; dit initiatief wordt onder-
steund door samenwerkingsverband broem (BReed 
Overleg Ouderen En Mobiliteit) van de anwb, Bovag 
en Veilig Verkeer Nederland (vvn). In een ontspan-
nen sfeer kunt u zichzelf testen en bovendien een 
serie deskundige adviezen krijgen van speciaal 
opgeleide rij-instructeurs. Voor de goede orde: het 
gaat niét om een herexamen; u hoeft niet bang te zijn 
dat de instructeurs uw rijstijl willen veranderen en er 
wordt niet schoolmeesterachtig op de regeltjes gelet. 
U kunt uw rijbewijs er niet mee kwijtraken, integen-
deel: u kunt er alleen maar profijt van hebben!

De programma-onderdelen
Theorieworkshop: die bestaat uit een diaserie met 
quiz; een medewerker van de politie Haaglanden 
geeft uitleg over nieuwe verkeersregels
Ogen-, oren- en reactietest: een opticiën neemt een 
ogentest af, in een geluidsarme ruimte wordt een 
hoortest afgenomen, een medewerker van vvn doet 
een reactietest met u.

Rijden met een instructeur naast u in uw eigen 
auto: na afloop van de rit krijgt u een naslagboek, een 
scorelijst met persoonlijke adviezen en een bewijs van 
deelneming.

Wanneer kunt u de test doen?
De data zijn nog niet precies bekend, maar de testen 
worden in het najaar van 2011 gehouden op de vol- 
gende locatie: Verkeersschool Rietveld in het 
Zuiderpark (bij de bowling).
De duur van het hele programma is 3 uur,  
aanvang om 10.00 uur. 
Eigen bijdrage € 15,00.
Aanmelden: schriftelijk of per e-mail met vermel-
ding van uw naam, adres, postcode en woonplaats en 
telefoonnummer bij: Veilig Verkeer Nederland, afd. 
Den Haag, p/a mw Y. Brouwer, Papegaailaan 7,  
2566 xp Den Haag. t 070 325 40 97; e-mailadres 
vvndenhaag@telfort.nl. 

Ter voorbereiding
De Bewonersorganisatie a&w gaat een workshop 
organiseren in het Klokhuis, om u zo goed mogelijk 
beslagen ten ijs te laten komen, op maandagmiddag 
30 mei 2011 van 15.00 – 17.00 uur, onder leiding van 
oud-medewerker van Politie Haaglanden de heer  
K. Bommezijn. Graag even aanmelden: ’t Klokhuis  
t 070 350 11 35. De kosten zijn € 3,- p.p. (bij binnen-
komst te voldoen).

ed

Vanwege naspeuringen in verband met het leggen van een ‘Stolperstein’ ter  
nagedachtenis aan mijn nichtje, verzoek ik u vriendelijk of u een oproep kunt 
plaatsen dan wel navraag wilt doen. Zij woonde in 1942 en of 1943 op adres Biliton-
straat 18 en is vanwege ‘vlucht van haar ouders’ ook door de Haagse politie gearres-
teerd en naar Vught gebracht.
 
Mijn vraag/oproep: Wie woonde in 1942-1943 op adres Billitonstraat 18 of was 
daar buren van en kende de personen die daar woonden? Mijn nichtje Edith Roseij 
Beek zou daar volgens Westerbork hebben gewoond in 1943, zij was toen 9 jaar oud. 
Zij is via Westerbork naar Auschwitz gedeporteerd en daar vermoord na aankomst.
Waarschijnlijk was ze op de Billitonstraat ook ondergedoken of verbleef ze bij familie, 
want haar ouders en broer waren in Gouda. Ook zou zij volgens andere bronnen in een 
Joods weeshuis hebben gezeten in Scheveningen. Iedereen die daarover informatie 
heeft: graag reageren. Alle informatie is welkom, als het kan voor 28-4-2011, dan 
wordt een Stolperstein in Gouda geplaatst ter nagedachtenis aan haar. 
 
Met vriendelijke groet, Paul Beek, Hoogvliet  e-mail  beek5058@planet.nl 

Jom Hasjoa is de gedenkdag voor de slachtoffers 
van de Sjoa, op de 28e Nissan, de dag van de 
vernietiging van het getto te Warschau. In 1951 
besloot het Israëlische Parlement om jaarlijks op 
deze dag de 6 miljoen slachtoffers van de Tweede 
Wereldoorlog te gedenken.

In aansluiting op deze gedenkdag in Joodse kringen 
komen op enkele plaatsen in ons land Christenen en 
Joden bijeen. Deze samenkomsten hebben een positief 
doel: de toekomst bewaren voor het onheil dat de 
mensen treffen kan, als wij nu nalaten alle vormen van 
discriminerend gedrag te bestrijden.
Hiervoor organiseert de Haagse Gemeenschap van 
Kerken dit jaar voor de 26e keer een samenkomst van 
Joden en Christenen. Deze herdenking zal plaatsvinden 
in de Kloosterkerk op zondag 1 mei 2011, aanvang 16 uur.

Thema van de bijeenkomst is: 
Het kind herdacht – wat denkt het kind?
Chazzan Ken Gould verleent zijn medewerking aan de 
samenkomst. De muzikale ondersteuning is in 
handen van Jan Hage, organist van de Kloosterkerk. 
Mischa Kiek leest de kroniek. De herdenking is in 
handen van Prof. dr. Jan C. Terlouw.

De Haagse Gemeenschap van Kerken nodigt haar 
stadgenoten van harte uit om deze samenkomst bij te 
wonen. Velen die zich verbonden voelen met de Haagse 
kerken hebben zich het leed, dat de Joden in de Tweede 
Wereld oorlog is overkomen, aangetrokken. Het geeft 
onze Joodse stadgenoten vertrouwen, dat we jaar in 
jaar uit met hen zijn blijven herdenken. Na afloop 
zullen de bloemen naar het Joodse Kindermonument 
op het Rabbijn Maarsenplein gebracht worden.

i n g e k o m e n  b r i e f

Onderwerp: familieonderzoek

Op vrijdag 18 maart j.l gingen 12 vaste koffiedrinkers en 5 vrijwilligers uit Flat 
5 met elkaar lunchen in de buurtlunchroom ‘De Baguetterie’ in de (smalle) 
Bankastraat. Hoewel sommige gasten hier al eerder waren, was het voor velen 
ook een ontdekking. Dat het gezellig was met elkaar te eten bleek duidelijk, 
maar dat het heel gemakkelijk was om zo á la carte bediend te worden ook. 
Alle keuzes smaakten prima. Een aanrader dus.

epb

NL Doet en Flat 5 deed mee

Dag der vernietiging 
Kloosterkerk 
zondag 1 mei 16.00 uur

Jom Hasjoa

Haagse Gemeenschap van Kerken  Commissie: Jom Hasoa-herdenking
Pim Romeijn  /  Burgemeester Patijnlaan 540  /  2585 bz Den Haag  /  t 070 355 81 69  /  romeijn@gmail.com
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Activiteiten in ’t Klokhuis 
Bewegen: 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.

Pannenkoeken eten: 
maandag tussen 12.00-12.45 uur kunt met of zonder 
spek een heerlijke pannenkoek eten (en zelfs meene-
men) voor € 1,20 met of €1,- zonder spek!

Bingo: iedere 3e woensdag van de maand:   
op 20 april en 18 mei a.s. tussen 13.45–15.45 uur.  
Kosten 1e kaart €2,50 (incl. 1 thee/koffie), 2e kaart €2.

Wisselbibliotheek: 
Iedere vrijdagmorgen van 10.00 – 11.30 uur 

expositie in ’t klokhuis

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

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

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

Bestuur Stichting Het Klokhuis

De heer R. Klein  voorzitter 
ruudklein@stichtinghetklokhuis.nl

Mevrouw E. de Bles  bestuurslid 
liesbethdebles@hotmail.c0m

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

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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Wijziging 
Spreekuur van het Algemeen 
Maatschappelijk Werk

Op vrijdag 18 maart presenteerde wethouder Karsten Klein (Welzijn) 
in de voormalige geldkluis van de Nuts Spaarbank aan de Riviervis-
markt de 55+ Geldkrant.

Den Haag telt 70.000 senioren. Gelukkig kan een groot deel zich uitstekend 
zelfstandig redden en meedoen aan vele activiteiten in de stad. Maar er is 
ook een kwetsbare groep mensen met bijvoorbeeld een beperking of met 
weinig inkomen. De gemeente ontziet in deze tijden van bezuinigingen in 
het bijzonder deze groep zoveel mogelijk en geeft prioriteit aan ouderen, 
mantelzorgers en vrijwilligers in Den Haag. Hierop wordt niet bezuinigd 
maar hierin wordt juist geïnvesteerd. Gelukkig zijn er goede maatregelen 
waarop Haagse ouderen een beroep kunnen doen. Alleen weet niet iedereen 
waar hij of zij terecht kan of recht op heeft. 
Wethouder Klein: ‘Tijdens recente bijeenkomsten met Haagse ouderen 
merkte ik dat veel ouderen vragen hebben over hun inkomen, niet precies 
weten wat er allemaal mogelijk is en waar zij met hun vragen terecht 
kunnen. Om die reden steun ik deze Geldkrant van harte. Een krant die laat 
zien welke voorzieningen er zijn en waar ouderen recht op hebben, zodat 
zij nog lang van hun welverdiende oude dag kunnen genieten.’

De Geldkrant is verkrijgbaar bij het Centraal Informatie Punt Ouderen 
(cipo) en bij de stadsdeelkantoren, i-Shops, bibliotheken of wijkcentra. 

Misschien bent u in de afgelopen weken in ’t 
Klokhuis geweest en heeft u genoten van Leo van 
Maarseveen’s Indische schilderijtjes. Nu, van 10 
april tot 29 mei, exposeert Jacintha van Beveren.

Jacintha van Beveren, onderwijssocioloog en 
fotograaf, legt met haar camera verrassende en 
tegenstellende combinaties van cultuur, natuur, 
mensen en wildlife vast. Ze doet dit met passie voor 
vorm en beeld. Na de fotovakschool volgde ze work-
shops bij National Geographic fotograaf Frans Lanting. 
Ze reist veel en woonde 15 maanden op de fotogenieke 
Galapagoseilanden, waar ze zowel de natuur vast-
legde als de invloed van de mens. Voor het jaar van de 
biodiversiteit 2010 werden haar foto’s gebruikt voor 
mozaiekposters van 3x4 meter die op alle Galapagosei-
landen hangen met de tekst: ‘biodiversiteit, dat zijn wij 
allemaal’. Jacintha geeft workshops fotografie en 
lezingen over de Galapagos: zie: www.castora.nl.
Met bovenstaande foto won ze dit jaar de publieksprijs van 
de Galapagos Conservation Trust in London. 

Jacintha van Beveren 

Het open spreekuur op de maandagmiddag in wdc  
’t Klokhuis, Celebesstraat 4 wordt gewijzigd. U kunt, 
als u een afspraak wilt maken, contact opnemen met 
Corrie van der Wijden, maatschappelijk werker.

Corrie is te bereiken op maandag, dinsdag en donder-
dag op nummer 070 424 80 00 van Stichting Zebra.

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 Pia Jansen, t 350 70 58 of Matthias Wenzel, 
consulent Ouderenwerk/-adviseur St. Zebra, p.a. Elandstraat 88, t 424 81 27.

11 mei Koempoelan
met Ron Habiboe
Historicus Ron Habiboe geeft tijdens de Koempoelan 
op 11 mei a.s. een lezing over Europeanen op Ambon 
en Europese Ambonezen. Er zijn ook weer heerlijke 
Indische hapjes (djadjan) verkrijgbaar. De Koempoe-
lan is van 14.00 tot 16.00 uur. De toegangsprijs 
bedraagt € 2,50. Kaartverkoop bij de entree in het 
Klokhuis, Celebesstraat 4, tel. 350 35 11. 
De eerstvolgende Koempoelan hierna is op 14 
september. Dan houdt Koos Wentholt een dialezing 
over de geschiedenis van de Scheveningseweg en de 
Groot-Hertoginnebuurt.

Maaltijdproject met vervoer
Iedere dinsdag om 17.30 uur worden er drie-gangen-maaltijden 
geserveerd in het Klokhuis, voor € 6,00 (met Ooievaarspas € 4,50). 
Vervoer van huis naar het maaltijdproject en weer terug is mogelijk 
met een abonnement van Wijkbus Stap-in. 
Hiervoor moet men wel lid zijn van Wijkbus Stap-in. Een abonnement voor 
vervoer binnen de wijken Archipelbuurt, Willemspark, Zeeheldenkwartier 
en Duinoord kost €18,- per kwartaal. Met een Ooievaarspas betaalt u € 9,-. 
Dit abonnement geeft ook de mogelijkheid van vervoer naar de ziekenhui-
zen! Een abonnement kan worden afgesloten via het meldpunt, doorde-
weeks van 9 tot 10 uur bereikbaar in het Klokhuis, t 352 04 16.

Op donderdag 9 juni a.s. organiseert welzijnsorganisatie Zebra een 
dagtocht naar de randmeren en Kampen. Het vertrek is om 9.00 uur 
vanaf Burgemeester Patijnlaan 1900 (bij het vroegere ‘Schakelpunt’). 

We rijden met een bus van Pasteur Reizen rechtstreeks naar Elburg, waar 
we aan boord gaan. De ontvangst is met koffie en gebak. Vervolgens gaan 
we een vaartocht maken over de Randmeren, die circa 3 uur duurt. De 
randmeren vormen de verbinding tussen het oude en het nieuwe land en 
hebben veel te bieden. U ziet veel eilandjes met natuurgebieden en oude 
vissersplaatsen. We passeren het slibdepot in het Ketelmeer en varen nog 
een stukje over de rivier de IJssel naar de Hanzestad Kampen. Tijdens de 
vaartocht wordt aan boord een goed verzorgd diner geserveerd. In Kampen, 
een gezellige stad met een sfeervol historisch centrum, heeft u een vrije 
pauze. Hierna rijden wij terug naar Den Haag. De thuiskomst is om 18.15 uur.

Tot 23 mei a.s. kunt u zich aanmelden voor deze tocht. Daarna is aanmel-
den mogelijk, voor zover er nog plaatsen vrij zijn. De kosten bedragen  
€ 39,00 (onder voorbehoud: met Ooievaarspas: € 30,00).
Aanmelden kan, van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur, bij het 
Klokhuis, Celebesstraat 4, t 350 35 11.

Dagtocht Randmeren & Kampen

Geld (zonder) zorgen

www.cipo.org

Telefooncirkel

Voor dinsdagmiddag 
tussen 13.00-16.30 uur. 
Info dhr J. Fletterman 
t 346 14 08

Met spoed gezocht!
bridgeleider m/v




