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Tuindeuren open
18 + 19 juni 2011
Goed nieuws voor tuinliefhebbers:
het Vredespaleis aan de Carnegielaan
en Atelier Pro aan de Kerkhoflaan 11a
stellen hun tuinen open voor bezoek.
Dit gebeurt in het weekeinde van 18 en
19 juni tussen 11 en 17 uur. De tuinen
zijn een belevenis vanwege hun
bijzondere aanleg.

foto Joeri van Beek
In de tuin van Atelier Pro aan de Kerkhoflaan
11a zien we een mooi samenspel van tuin en
bebouwing door de vele niveauverschillen en
het uitbundige maar toch beheerste groen.

Met zo’n dertig andere kleine paradijsjes
doen ze mee aan het evenement ‘Struinen
in Haagse Tuinen 2011’. Bij kranten/
sigarenzaak Primera in de Bankastraat is
een informatieboekje te koop dat tevens
als toegangsbewijs geldt voor één persoon.
Het bevat een kaart en korte beschrijvingen van de deelnemende tuinen. In onze
buurt zijn dat: Laan van Meerdervoort 3,
Museum Meermanno op Prinsessegracht
30 en het Hofje Rusthof, Parkstraat 41.
Noemenswaardig is bovendien het
Historisch Tuinencomplex aan de Dunne
Bierkade nummers 16-20. Helaas is het niet
mogelijk om de dikste boom van Den Haag
te bewonderen. Die staat in De Couperustuin aan het Noordeinde. Op het laatste
moment heeft die tuin zich teruggetrokken van deelname. Kijk voor meer info
op de website.
isabelle hylkema
www.struineninhaagsetuinen.nl

Wijkfeest niet haalbaar
Tot onze spijt hebben wij moeten besluiten
het wijkfeest op 18 juni niet door te laten
gaan omdat het dit keer financieel en
inhoudelijk niet haalbaar bleek één groot
Bankafeest te maken voor winkeliers en
bewoners. Er zijn nu ideeën voor een
andere opzet van het feest: een buurtmaaltijd rond de fontein met veel live muziek en
acts, volgend jaar september. Wij zoeken
versterking op creatief en organisatorisch
vlak. Iedereen die wil helpen dit feest op
poten te zetten wordt uitgenodigd zich
vóór 1 september 2011 aan te melden via:
wijkfeest@archipelwillemspark.nl
Nazomerpleinfonteinfestijn, een mooi
woord voor het Haags Dictee en het kan
iets geweldigs worden.
Wordt vervolgd…
wijkfeestcomité 2011
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Een nieuw leven voor
Het Schakelpunt
Dankzij de inspanningen van de betrokken organisaties Florence, Zebra,
Staedion, de Bewonersorganisatie en
vrijwilligers uit het ouderenwerk zal
vanaf 1 september a.s Het Schakelpunt
vijf ochtenden per week open zijn voor
de ouderen uit Archipel & Willemspark.
Van 1 september 2010 tot nu is er in de
ruimte van de huismeester, Flat 5 een
huiskamer ter beschikking gesteld door
Staedion, waar een groep ouderen uit de
Borneoflat dankbaar gebruik van maakt
en elkaar ontmoet (met koffie). De meeste
koffie-gastvrouwen zijn in het verleden ook
actief geweest in Het Schakelpunt en zij
betreurden ook het isolement waar de
Borneoflatbewoners ongewild in terecht
waren gekomen na de sluiting van Het
Schakelpunt eind 2009. Het is heel fijn
de huiskamer in Flat 5 tijdelijk te kunnen
gebruiken, maar door de beperkte ruimte
is het geluid soms te veel van het goede en

de ruimte te klein. Ook kunnen de ouderen
van buiten de flat zonder sleutel van de
tussendeur niet naar binnen.
In de nieuwe opzet in Het Schakelpunt zullen alle ouderen, die hiervoor belangstelling
hebben, op de koffie kunnen komen. Het is
de bedoeling dat bij voldoende belangstelling er één of twee maal per week tussen de
middag (ook) een maaltijd geserveerd zal
worden voor € 6. Dit is dezelfde prijs als
de maaltijd op dinsdagavond in ’t Klokhuis.
De gymnastiek op de stoel, die nu op dinsdag tussen 11.00-12.00 uur in ’t Klokhuis
wordt gegeven o.l.v. Petra van der Linden,
keert ook weer terug naar Het Schakelpunt.
Bij gebleken belangstelling kunnen ook
’s-middags activiteitengeorganiseerd worden, zoals schoenenverkoop, modeshows,
of een themamiddag.
Hulp nodig
Kortom, veel plannen waar vanaf 1 september ook dringend de hulp van nieuwe vrijwilligers voor nodig is, waarbij (en) we (ook)
hand- en spandiensten van de gebruikers
niet afslaan. We zoeken vrijwilligers, die het
gastvrouw/heer-schap leuk vinden om uit te
oefenen. Behalve het ontvangen en onderhouden van de gasten zijn er ook huishoudelijke werkzaamheden. Het gaat om ca 3 uur
per dagdeel (vast dagdeel) of om in te vallen.
Er is circa 1 x per 6 weken overleg met de
vrijwilligers onderling. Het gezamenlijk
koffiedrinken in Flat 5 gaat deze zomer voor
de bewoners door tot september aanstaande.
Reacties/info koffie Else Ponsen:
t 350 57 38 of else@archipelwillemspark.nl
Reacties overig Matthias Wenzel:
Zebra, t 424 80 00, of naar Ruud Klein:
Bewonersorganisatie a&w, t 350 35 11,
ruud@archipelwillemspark.nl

Ballet Elsa Vreeken
> pagina 2

Willemsparkschool
> pagina 5

Nieuwe energie
> pagina 6
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International
Residents
Much of the material in this community newspaper can be found in English on the international section of the community website:
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wijk • wijs • wijzer
Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark
p/a Celebesstraat 4, 2585 tj Den Haag
secretariaat
Administratieve ondersteuning
mw Trudy Hollander
maandag en donderdag: 09.00 - 14.00 uur
t. 404 95 80 (bij geen gehoor t. 350 35 11)
secretariaat@archipelwillemspark.nl

contact openbare ruimte
openbareruimte@archipelwillemspark.nl

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

wijkkrant
Sluiting kopij: 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

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

wijkberaadsvergadering
donderdag 29 september 2011
20.00 uur, ’t Klokhuis, Celebesstraat 4

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

De toegang is gratis, maar een bijdrage in de ‘doos’ bij de ingang wordt op prijs
gesteld om de kosten voor het gebruik van de zaal te bestrijden.
Zeeheldentheater, Trompstraat 340
www.dansschoolpretimakedewashrie.nl
poernima gobardhan
choreograaf, oprichtster, directeur

50 jaar volgemaakt

Honger op zee

Het einde van een tijdperk lijkt het wel. Wil vertrekt na vijftig
jaar supermarkten. Ze begon op haar vijftiende in 1961 op de
hoek van de Bankastraat en de Sumatrastraat bij wat toen nog
een bedieningszaakje was van Simon de Wit. Ze moest suiker
scheppen en afwegen, mensen kwamen er voor gaspenningen,
betaalden met halve en hele centen en de winkel was niet groter
dan de voorkamer.

De vuilniszakken aan de stoepkanten
zijn op vrijdag weer kapot gereten.
Eetresten hebben er in gezeten
van verliefde bezoekers aan de restauranten
in Frederik- en Javastraat.
Kapot door gulzige zwerfmeeuwen.
Ik hoor hun akelige schreeuwen
en zie hun agressie en onderlinge haat.
Zijn ze zo kritisch en niet gauw tevree
of heerst er echt honger op de zee.
rob ten wolde

nieuwsbrief ontvangen?
Aanmelden via www.archipelwillemspark.nl

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

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

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–

Nu vult ze al jaren de vakken met houdbare producten, heeft ze
negentig collega’s en kent ze eigenlijk alleen de ochtendploeg.
Maar de klanten kennen háár, want als je iets zoekt, helpt Wil
en maakt ze meestal wel een geintje of een praatje.
Ze werkte bij ah op de Hoefkade, in Leiden, de Weissenbruchstraat en de Voorhuizenstraat, maar kwam 25 jaar geleden – een
jubileum op zich – terug naar de Sumatrastraat. Ook na haar
vertrek in juli staat een tijdelijke terugkeer gepland, ze zal de
achterblijvers helpen bij de inrichting van de winkel na de
verbouwing.
isabelle Hylkema

Weggooien? Mooi niet!
Een van de initiatieven in het kader van het actief bijdragen aan een
duurzame samenleving is het starten van een RepairCafé.

Diaconaal opbouwwerker
Aklil Getachew, t. 318 16 16

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

www.politie.nl/haaglanden/bureaus

Het plan was om op zaterdag 18 juni tijdens het straatfeest in de Bankastraat een
openluchtuitvoering te geven. Helaas: het straatfeest gaat niet door. Maar, hoera,
hoera! Het Zeeheldentheater zet de deur gastvrij open en de uitvoering kan dus
toch doorgaan. De jongste leerlingen van de dansschool Poernima doen ook mee
in het programma met twee dansjes uit India.
Op 18 juni begint het programma om 10:30 uur. Vooraf is een inloop mogelijk,
de bar is open voor koffie en drankjes.

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

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

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

Uitvoering van balletschool Elsa Vreken

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

Oppassen geblazen!
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

Toch dans!

correspondenten in dit nummer

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

Buurt in beweging

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

Er wordt onnodig veel weggegooid. Ook veel dat nog makkelijk kan worden
gerepareerd. Maar de kennis om reparaties uit te voeren is vaak verdwenen.
Er zijn gelukkig nog wel mensen met praktische reparatiekennis. Die moeten
we koesteren en zij gaan die kennis ook weer overdragen. Dat is het idee achter
het concept. Zo leer je zelf weer eenvoudige reparaties uit te voeren.
Een stekkertje vervangen, een los draadje vastzetten, kleding repareren, enz.
Je zult zien dat repareren leuk is en vaak heel makkelijk!
Er was een plan om u op het wijkfeest kennis te laten maken met dit initiatief.
Nu het feest niet doorgaat, gaan we proberen verderop in het jaar van start te
gaan. Dus bewaar die kapotte broodrooster, staafmixer, dat leuke lampje en
kom in het najaar naar het RepairCafé. We houden u op de hoogte!

Afzetzone

in memoriam

Henk van der Leeden
Op 16 maart is Henk van der Leeden op 64 jarige
leeftijd overleden. Henk was sinds kort lid van
de werkgroep Ruimtelijke Ordening van de
bewonersorganisatie. Hij was architect en heeft
veel huizen en gebouwen in de wijk zelf
verbouwd. Hij heeft onder andere samen met
Renske Mors het ontwerp voor de huidige
fontein op het Bankaplein gemaakt, zo vertelt
een bordje bij het plein.

mt

www.repaircafe.nl

Tour for Life
Onze wijkgenoot Pim de Zwaan gaat vanaf 28 augustus t/m 4 september
(terug)fietsen van Italië naar Nederland voor het goede doel Artsen zonder
Grenzen: de Tour for Life.

Stel je probeert je (lang geleden overleden) moeder uit te
leggen wat dat is: een afzetzone.

Dat gaat in 8 klassieke etappes van 150 á 200 km per dag, via 6 landen en over
wereldberoemde cols, van Italië naar Nederland. Ze overbruggen méér dan
20.000 hoogtemeters in één week, dat is veel meer dan de professionals in de
Tour de France voor hun kiezen krijgen! Dit alles om hun eigen grenzen te
verleggen en Artsen zonder Grenzen te helpen.
Om te mogen starten en de tocht te volbrengen moesten ze 15.000 euro of meer
aan sponsorgeld inzamelen. Gelukkig is dit bedrag al binnen, dus dit is geen
noodroep voor sponsorgeld, maar natuurlijk is iedere donatie aan Artsen zonder
Grenzen meer dan welkom! Dit kan via de website www.tourforlife.nl onder
teamnaam Mastermind.
Wij wensen alle deelnemers en Pim de Zwaan in het bijzonder een succesvolle
en voorspoedige fietstocht toe. Graag lezen we t.z.t. in een volgende wijkkrant
hoe het allemaal verlopen is!
panja de klerk

Het was weer een geslaagde Koninginnedag!

‘Ma, besef jij wel dat je het vroeger maar wat makkelijk had?
Je kleedde me aan, gaf me te eten en dan kon ik zelf naar
school lopen.’
‘Nou, je vond dat anders maar wat leuk!’
‘Ja, het was heerlijk, maar het kan niet meer. Het verkeer is te
druk geworden en er zijn enge mannen.’
‘O, die had je vroeger ook. Daar hebben we je nog zo vaak
voor gewaarschuwd.’
‘Ja ja, dat weet ik wel, maar tegenwoordig is men banger dan
toen. Daarom brèngen ouders hun kleine kinderen naar school
en hebben veel scholen een ‘afzetzone’. Kijk dit bord staat in de
Frederikstraat bij de ingang van de Willemsparkschool.’
‘Goh, wat een gedoe allemaal.’
‘Ja, het is daar ’s ochtends een drukte van belang. En het
grappige is dat veel ouders even blijven praten, met elkaar of
met de leerkrachten, over de kinderen neem ik aan.’
‘Nou, dat had jij anders helemaal niet leuk gevonden!’
‘Nee, dat is waar. Veel privacy houden die kinderen niet over.’
fh

Ikzelf ken Henk al langer en wat mij altijd opviel
was, dat hij van bijna elk gebouw in de buurt
wel iets bijzonders wist te vertellen. Zo wist hij
hoe het kwam dat er aan de ene kant van de
hoge Bankastraat voortuinen bij de huizen zijn
en aan de andere kant niet. Hij vertelde vol liefde
over zijn vak. Verder was Henk ook een hele
gezellige buurtgenoot, je kon altijd erg met hem
kletsen en lachen. Ook al heeft hij maar kort zijn
vakmanschap met de werkgroep Ruimtelijke
Ordening kunnen delen, zij hebben toch erg van
de vergaderingen met Henk genoten. Helaas is
Henk in januari jl. ziek geworden en is hij
daarna heel snel overleden. De buurt mist in
hem een gedreven architect en vreselijk
hartelijke buurtgenoot. Hierbij wenst de
bewonersorganisatie zijn familie heel veel
sterkte toe bij het dragen van dit verlies.
Annette ter Kuile
(namens de Bewonersorganisatie)

Klachten Stadsbeheer >> bel 14 070
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Samen fietsen en snoeien
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

Nu het weer lente is met de zomer in aantocht, wordt
een blokje om in onze mooie wijk weer extra aantrekkelijk – net als een eindje fietsen. Laten we daarbij
samen als wijkbewoners rekening houden met de
vrije doorgang op de stoepen. Voor moeders met
kinderwagens, rolstoelgebruikers en niet zo gemakkelijk bewegende ouderen is het soms slalommen
tussen geveltuinen, geparkeerde bakfietsen en
kriskras neergezette fietsen. Af en toe is er echt

info@exotenhof.nl
www.exotenhof.nl

geen doorkomen aan en moet er overgestoken
worden, of uitgeweken naar de rijweg.
Fietsnietjes
Onze fietsbeluste wijk mist nog de nodige plekken
waar fietsen veilig neergezet kunnen worden. Meer
fietsnietjes (beugels om fietsen tegenaan te zetten)
zijn wat ons betreft welkom. Bij veel reeds aanwezige
nietjes worden de plekken in beslag genomen door
fietswrakken. Dat is zonde. Wrakfietsen kunnen
gemeld worden bij de gemeentelijke contactlijn:
14070 of via internet: www.denhaag.nl/home/
bewoners/to/Melding-openbare-ruimte.htm

Snoeien graag!
Veel van de geveltuinen zijn een vreugde voor het
oog, maar sommigen bloezen wel erg over. Wellicht
meegekregen van een vorige bewoner en zelf geen
groene snoeivingers? Graag doen we hierbij een
oproep aan bewoners met snoei-ervaring. Dat moeten
er velen zijn gezien bijvoorbeeld het aantal prachtig
gesnoeide blauwe regens in onze wijk. Ook diegenen
die hun geveltuintje graag wat bijgewerkt willen
mogen zich melden. Zo kunnen we samen een
buren-helpen-buren-snoeien actie starten en
genieten we allemaal van onze mooie, groene wijk!
Aanmelden, ook verzoeken om nieuwe fietsnietjes, kan bij de werkgroep openbare ruimte:
openbareruimte@archipelwillemspark.nl

Terrasje pakken?

TOTALE OPHEFFINGS LEEGVERKOOP

LITY ORIËNT CARPE
A
U
Q
TS
JUST
NOG 10 WEKEN

EN DAN SLUIT
JUST QUALITY ORIËNT CARPETS

DEFINITIEF HAAR DEUREN!

KOM, KIJK & VERGELIJK
EN DOE UW VOORDEEL!
NU HOGE KORTINGEN OP
DE NORMALE LAGE PRIJS!

ENKELE VOORBEELDEN VAN DE TOTAAL 1200 STUKS
ZIJDE KASHMIR

429X306

VAN 14.000

TABRIZ

338X259

VAN 4.600

ZIEGLER

306X247

VAN 6.950

BACHTIAR

255X201

VAN 2.800

ZIJDE BACHTIAR

279X188

VAN 4.600

GHOUM

298X205

VAN 3.250

BIDJAR

243X171

VAN 2.100

ZIEGLER

198X156

VAN 1.880

GULDUSTA

175X124

VAN 980

MIR

188X126

VAN 1.420

ZIJDE GHOUM

155X92

VAN 1.420

BIDJAR

162X94

VAN 760

NU 6.800
NU 2.500
NU 3.250
NU 1.380
NU 2.200
NU 1.550
NU 980
NU 990
NU 525
NU 680
NU 750
NU 390

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!

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)

BERBERS IN ALLE MATEN BIJV.
40X170 NU 295

250X200 NU 350

250X350 NU 595 200X300 NU 425

JUST QUALITY • JAVASTRAAT 41A • DEN HAAG (OM DE HOEK FREDERIKSTRAAT)
OPEN: DINSDAG t/m ZATERDAG 11:00 - 17:00u • TEL: 070 - 360 67 29

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 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

Blauw op straat, geen zwart
‘Wat zijn wij aan het doen, mevrouwtje?’ ‘Ik zet dit
kastje buiten, agent. Morgen wordt het grofvuil opgehaald.’ Agent op zijn fiets, een been op het trottoir,
de ander op de trapper, handen onder de oksels,
monstert het object dat schurkt tegen een enorme
vaalt bevlekte matrassen, schrootjes netjes met een
touw samengebonden, stereotoren, jaren ’70 Jan de
Bouvrietje en wat mensen kwijt willen omdat de
buren vorige week naar Ikea zijn geweest. Hij kijkt
op zijn horloge, een groot blinkend ding, de steentjes
glinsteren in het vale lantaarnlicht. ‘Het is dertien
voor tien, mevrouwtje.’ Zij weet het. Het mag pas om
tien uur, maar dacht: Wat anderen…
Uit haar ooghoek ziet ze het ding staan. Zal ze…?
Ze zegt er niks over.
De zwarte fiets, het damesrijwiel, op het parkeerterrein, Alexanderveld. Ruim 50 plekken. Staat zijn
heilige koe er ook? De tweewieler staat er sinds een
paar maanden, tegen het gebouw. Dat de fiets niet
wordt opgemerkt is logisch. Er mogen dan wel
blauwe borden met witte letters ‘voorzijde auto naar
gevel parkeren’ aan de muur van het hoofdbureau zijn
geschroefd, dat is in de achteruitkijkspiegel niet te
lezen. Er had natuurlijk ‘deze gevel’ moeten staan,

want overheidsdienaren zijn altijd stipt en hebben nu
geen ongelijk. Allen staan met hun (auto-)achterste
naar de baas. Discipline kent men ook. Eensgezind
goed of idem fout. Alle (auto-)neuzen dezelfde kant op.
De vijftig parkeerders hebben, na het parkeren achter
hun slagboom, een slinkse blik op de vreemde eend
in de bijt geworpen, maar zij hebben andere dingen
aan hun hoofd. ‘Niet voor tienen, mevrouwtje.’
De vrouw zet het kastje naast de voordeur en gaat
er op zitten, wacht. Nog maar drie minuten.
Een Monchyst is je beste vriend.
pim ziegelaar

– advertentie –

Nieuwbouw
Willemsparkschool
Aan de Frederikstraat is de ingang van de Willemsparkschool. Om de
school zelf te bereiken moet je door een poort, waarna je op een soort
binnenplein komt, waar ter rechterzijde een wirwar van gebouwtjes
samen de school vormen. Ze lijken me ideaal om verstoppertje in te
spelen. Elly van Bentem, de locatieleider, leidt me al pratend rond en
na een paar tellen heb ik al geen idee meer waar de ingang ook al weer
was. Diverse lokalen zijn opgefleurd met trapjes die naar verhoogde,
afgezonderde plekken leiden. Constructies die gemaakt zijn door
enthousiaste ouders en die niet alleen dienen ter verfraaiing maar ook
om kinderen even apart een opdracht te laten uitvoeren, of individueel
te begeleiden.

Onderhoud nachtmerrie
‘Het mag er avontuurlijk
en knus uitzien, maar het
onderhoud is een beetje
een nachtmerrie aan het
worden. En in de herfst
en de winter kost het grote
moeite de boel warm en
droog te houden. Kijk
maar, hier en daar zie je
zelfs vochtplekken aan
de muren. De school, die
dateert uit 1938 is aan
vervanging toe. Renovatie zou technisch gezien ook wel mogelijk zijn, maar
de afdeling onderwijs van de gemeente prefereert in een geval als het onze
nieuwbouw. En daar hebben we dus een plan voor laten maken door architectenbureau topos, Bureau Themelion begeleidt het hele bouwproces. Het plan
houdt in dat er één gebouw komt van twee verdiepingen, met een gymzaal in
de kelder. De nieuwe school komt iets meer aan de linkerkant van deze
binnenplaats te liggen (als je met de rug naar de Frederikstraat staat, en daar
dwars op). Waar de gebouwtjes nu staan komt ruimte voor sport en spel in de
open lucht.’
Voorgevel tijdelijk eruit
Vanuit de onderwijshoek is het plan goedgekeurd en de financiering is rond.
Nu is men aan het bekijken of het ook vanuit het oogpunt van ruimtelijke
ordening acceptabel is en of het bouwproces geen buitensporige hinder gaat
geven. Met het oog daarop heeft de school twee voorlichtingsavonden
georganiseerd voor omwonenden, die te horen hebben gekregen dat het de
bedoeling is de karakteristieke voorgevel van de school tijdelijk te verwijderen
en anderhalf jaar later weer terug te plaatsen. Daardoor krijgt het bouwverkeer toegang tot de binnenplaats en blijft de overlast in de Frederikstaat en
de aan de andere kant gelegen Cantaloupenburg binnen de perken.
Wisselschool
‘Wij hopen in oktober het groene licht te krijgen. Ja, dan breekt er een
enerverende periode aan. Van de gemeente krijgen we een zogenaamde
wisselschool toegewezen en daar moeten dagelijks ruim 200 leerlingen heen
worden vervoerd, met bussen. We moeten nog een plek gaan uitzoeken
vanwaar die gaan vertrekken. Dat kan niet hier in de straat, dan zou de boel
helemaal verstopt raken. Voor de ouders zal het ook een heel gedoe worden:
om 8.30 uur precies moeten de kinderen er dan zijn en om 15.00 uur worden
ze weer afgeleverd. Dat luistert dan allemaal wat nauwer dan nu. Ach, aan de
ene kant is dat natuurlijk een heel getob, maar aan de andere kant hebben we
er ook erg veel zin in.’
Meer informatie
De Willemsparkschool is onderdeel van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging en werkt volgens het ‘international primary curriculum’ (ipc),
waarin een grote nadruk ligt op thematische opdrachten en zelfwerkzaamheid. Meer informatie, ook over de nieuwbouwplannen, is te vinden op de
site. Let wel op de toevoeging: ‘denhaag’! In Amsterdam is toevallig ook een
Willemsparkschool.
fh
www.willemsparkschooldenhaag.nl
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archipel & willemspark met nieuwe energie

Het lijkt wel safari. Met een fototoestel de tuin naspeuren op
battles. Luis eet roos. Mees eet luis. Poes eet mees. Op het juiste
moment klikken om je te verwonderen over de wrede pracht
van de natuur, of van je camera. Is goedkoper en eindeloos veel
keren meer verantwoord dan vliegen naar Afrika.

Laten we met zorg
gebruiken wat er is!
Deze keer gaat dit stuk over de zon. Leverancier van
stroom en warmte. De zon die al (hoeveel?) dagen achtereen schijnt. Ons hele zonnestelsel, dat ineens (voor mij)
tot leven komt door de wonderschone BBC serie: ‘The
wonders of the solar system’. Nog te zien op ‘uitzending
gemist’ bij de ntr. Kijken zou ik zeggen!

M

aar het concept ontstaat op vrijdag de 13e mei. De
dag dat het allereerste vliegtuig, uitsluitend
aangedreven door zonnepanelen, de lucht in gaat en
vervolgens 12 uur en 59 minuten blijft vliegen. De dag dat ik
een Solar Tour maak, georganiseerd door Agentschap.nl. Een
tocht in het teken van de zon, die voert langs allerlei zonneenergie projecten, terwijl we onderweg informatieve lezingen
krijgen. De dag dat ik zie hoeveel er al gebeurt op het gebied
van zonne-energie en met eigen ogen zie hoeveel mensen er
mee bezig zijn.
We bezoeken een brandweerkazerne in Houten met een koepelvormig glazen dak belegd met 400 m2 lichtdoorlatende zonnepanelen. We bezoeken een school in Voorburg waar zonnepanelen op het dak liggen en waar in de gang een bord hangt, waarop
kinderen kunnen zien hoeveel stroom er wordt opgewekt en
hoeveel co2 dat scheelt. Op die manier worden de kinderen er bij
betrokken en bewust gemaakt van het energiegebruik.

zonnecollector zwembad Overbosch

ZONNECELLEN
Om elektriciteit uit zonlicht te krijgen heb je zonnecellen
nodig. Deze cellen worden samengebracht in een zonnepaneel
en worden meestal gemaakt van halfgeleiders. Grondstof
daarvoor is silicium of kiezel, ook gebruikt voor chips
(vandaar Silicon Valley in Californië). De aardkorst bestaat voor
een kwart uit silicium in verschillende verbindingen. Toch
wordt er wordt ook naarstig gezocht naar nieuwe grondstoffen
voor zonnecellen. De grootschalige opslag van de opgewekte
energie is nog een probleem dat moet worden opgelost.

Greenchoice nu een dergelijke (proef )constructie. In samenwerking met het servicebedrijf de Zonnefabriek leveren zij een
pakket panelen (Zonvast). Er komen vast wel meer van dit soort
nieuwe financieringsmogelijkheden.

OPWEKKING

COLLECTIEVE INKOOP

De opwekking van zonnestroom is veilig, schoon, stil en
betrouwbaar. Makkelijk in te passen in een bebouwde omgeving. Daarvoor moet het er wel goed uitzien én goed werken én
ook nog eens niet al te duur zijn. De verwachting is dat binnen
afzienbare tijd de prijs van zonnestroom dichtbij de prijs van
grijze stroom zal komen te liggen (netpariteit). En terwijl de
prijzen van fossiele brandstoffen zullen stijgen (en daarmee de
prijs van grijze stroom) wordt zonnestroom steeds voordeliger.
Ook omdat het op steeds grotere schaal wordt geproduceerd.

Dit is een zeer aantrekkelijke mogelijkheid om voordelig je dak
te kunnen beleggen met zonnepanelen. De gemeente Leeuwarden bijvoorbeeld verstrekt goedkope leningen om het uitbreiden van zonne-energie te stimuleren. Zo is er ook de coöperatieve vereniging De Zonvogel, die haar leden in staat stelt te
investeren in zonne-energie. Interessant voor mensen die geen
eigen dak hebben (bijvoorbeeld huurders).

SOLAR LEASING

Ook de gemeente Den Haag heeft weer een nieuwe subsidieronde aangekondigd. Tot 2014 wordt de subsidie op dak- en
vloerisolatie voortgezet. Er komt weer subsidie voor isolatieglas, maar er komt ook weer subsidie voor zonne-energie.
Dus als we op dit moment in staat zijn een grote groep mensen
te mobiliseren, mensen die mee willen doen met een gezamenlijke inkoop, dan kan het, gecombineerd met de subsidie, wel
eens zeer voordelig worden om met z’n allen de zon te gaan
vereren.

In de vs zijn er al bedrijven die zonne-energie aanbieden als
service. Zij doen alles wat nodig is: inkopen, monteren, onderhoud. Zij blijven eigenaar van de panelen en als klant betaal je
een vast bedrag voor je eigen opgewekte stroom. Voordeel is dat
je niet vooraf hoeft te investeren. Hier in Nederland heeft

We bekijken het dak van ‘ons eigen’ zwembad Overbosch, waar
zich de grootste zonnecollector van Nederland bevindt. Een
enorme installatie van vacuüm getrokken glazen buizen met
koperdraad als geleider.

HOE WERKT ZONNESTROOM EIGENLIJK?
Zonnestroom is een vorm van zonne-energie. Het heet ook wel
photovoltaïsche zonne-energie of pv. Kenmerkend hiervoor is

Duurzaam in de wijk
Alle kleine beetjes helpen, zei mijn grootmoeder altijd.
Zo is het ook met bewuster omgaan met schoon drinkwater.
Ik kom op een heel goed moment
bij een bewoonster van de Atjehstraat om naar haar regenton te
kijken. Na vele weken van droogte
heeft het eindelijk geregend en zit
er weer een behoorlijke hoeveelheid
water in de ton. Ze heeft de ton ooit
gewonnen met het oplossen van een
puzzel van het Haags Milieucentrum.
Regenwater, afkomstig van het dak
en de balkons van de buren, verzamelt
zich in haar ton en haar plantjes
krijgen dat heerlijke zachte water.
		
mt
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Nieuwe hotelketen
in de Archipel

dat zonlicht direct wordt omgezet in elektrische energie: een
spanning en een stroom. Een andere (indirecte) route is eerst
een ‘hoge-temperatuur warmte’ te maken en daarmee stroom
te produceren. Dat heet Concentrated Solar Power ofwel csp
(Overbosch). Zonlicht kun je ook gebruiken om ‘lage-temperatuur warmte’ te maken, bijvoorbeeld voor boilers. Dat heet dan
zonnewarmte.

N

Een beestentoren voor wilde bijen,
egels, en andere nuttige dieren.

a een kwartier spot ik een hommel met een klont
stuifmeel aan de wollige poten op zoek naar zoetigheid in onze wildernis. Binnenkort is dat waarschijnlijk een zeldzaamheid want bijen en hommels zijn ernstig
bedreigd, dus geniet ik nog even van de muziek van de
schitterende vleugeltjes die echoën in de kelken van de bloem.
Dan klik ik twintig, dertig keer, het lijkt wel Cannes.

Lastiger is het die bijen te beschermen. Ik lees op internet
dat wilde bijen geholpen zijn met extra nestgelegenheid,
mits geplaatst in de buurt van drachtplanten. Dankzij de
uitvinding van de schroefdop op wijnflessen hebben we een
wijnrek over, ik zie daar mogelijkheden en besluit er deze
zondagmiddag een bijenhotelletje van te fabrieken, conform
de instructies.

•b
 akje of buis om takjes in te steken, denk aan een conservenblik, een stuk pvc-buis, of een oud wijnrek.
• stengels en takken vastzetten of -binden
tot ze niet meer kunnen bewegen.
• zorg dat de achterkant gesloten is.
• Onbehandelde houten balk of boomstronk
van 15 cm dik - van eik, kastanje, hazelaar
(dennenbomen zijn ongeschikt i.v.m. de
harsafscheiding).
• Boor daarin rustig (niet duwen en niet laten verschroeien)
gaten van 10 tot 15 cm. met verschillende diameters, tussen 2
en 12 mm.
• vijl scherpe kanten weg ter bescherming van vleugeltjes.
• Stenen met gaten: klinkers, basalt en graniet is klaar voor
gebruik.
• Stenen zonder gaten, boort u in met steenboren van verschillende diameters, tussen 5 en 12 millimeter. (Liever geen
gasbetonstenen, baksteen of kalkzandsteen, dat neemt te veel
vocht op.)
• Eventueel kunt u stenen aan elkaar metselen met een
leemmengsel (leem, gebluste kalk en water).

Stuifmeel klontert aan de pootjes van de hommel.

Toen ik dacht dat de gieter verstopt was…

BEESTENTOREN

Eerder schoten we een babykikkertje, een libelle en wegrennende pissebedden. Ik ben een groenliefhebber en houd dus
ook van die lelijke prehistorische volhouders. Soms is er eentje
beeldschoon kobaltblauw, die heeft een virus en gaat waarschijnlijk naar de hemel, maar de soort gaat daar niet aan ten
onder.
Bijen, de bestuivers van alles wat groeit op aarde, die zijn pas in
de problemen. De vn luidt de noodklok: volgens laatste
rapporten stijgt de sterfte, in sommige gebieden tot 85%. Hoe
moet dat in de toekomst, moeten we dan zelf de aardbeienplanten met hand en kwast bestuiven? In de tomatenteelt bestellen
ze tegenwoordig hommels met volken tegelijk voor de
bestuiving, maar straks zijn ze bezet, uitverkocht of niet meer
leverbaar.
De situatie is dramatisch ernstig. Albert Einstein voorspelde
dat de mensheid nog vier jaar te leven heeft als de bijen van de
aarde verdwijnen.

BOUW OOK ZELF EEN BIJENHOTEL

NIEUWE SUBSIDIERONDE

Het hoogtepunt van mijn Solar Tour was een bezoek aan de
Culemborgse wijk eva-Lanxmeer. Dit is een internationaal
voorbeeld voor duurzame stedenbouw. Er komen groepen uit
de hele wereld kijken, van Australië tot Japan. Zonne-energie
wordt hier ingezet voor verwarming en voor tapwater.
Bovendien zijn alle woonkamers op de zon georiënteerd. Hier
zag ik de kracht van een gezamenlijke aanpak gerealiseerd.
Een schitterend project waarin een totaalvisie is verwezenlijkt.
www.evalanxmeer.nl

Oproep!

Bent u al duurzaam bezig?
Laat het ons weten
We vinden alles interessant. Van het reeds geplaatst
hebben van zonnepanelen of het aanbrengen van isolatie
tot vaker de fiets pakken of de thermostaat een graadje
lager zetten.

‘Alle beetjes helpen
en vele beetjes brengen
iets groots tot stand’
marjan@archipelwillemspark.nl

mt

BIJENSTERFTE, HOE KOMT DAT?
Over de oorzaak van de bijensterfte verschilt de wereld van
mening. Bovenaan het lijstje staat een nieuw soort extra sterk
landbouwgif (wat overigens ook zit in mierenlokdozen,
kakkerlakkengif, vlooienpoeder etcetera). Het sterk toegenomen verkeer van mobiele telefoons, elektrosmog, wordt ook
als boosdoener genoemd. En dan is er al tijden de Varoa-mijt,
een bloedzuiger van bijen. Misschien het stapeleffect van alle
pesticides? Of gaat het hier om een combinatie van factoren?
Onze tuin geniet veel waardering bij bezoekers: mens en dier.
De kikkers verstoppen zich op rare plaatsen, drie miljoen
insectjes scannen het luchtruim op gastplanten en vleermuizen vliegen zich met open mond een volle maag. Wij gunnen
iedereen zijn plekje in deze kleine samenleving en de producten van mijnheer Bayer en zijn vrienden komen er al jaren niet
in. Je gaat toch niet het eten vergiftigen van zo’n klein meesje?
Het mooie is dat onze roos, onze trots, elk jaar weer een
inva-sie bladluizen te verwerken krijgt en dat het elk jaar
uiteindelijk weer goed komt zonder dat wij ingrijpen.
Slakken laten we voor de kikkers en de vogels en als het er te
veel worden dan strooien we schelpen aan de voet van de plant.
Dat vind ik wel gemeen van mezelf, maar die slak maakt
gewoon een omweg, niet zo snel, maar hij doet het wel.

Benodigdheden voor het bouwen:
• zonnige en beschutte plek, hotel gericht op het zuiden.
• plaatsing vanaf 1 meter van de grond, ideaal is onder een
dakgoot of vensterbank.
• drachtplanten (van sneeuwklokje
crocus tot rododendron en wilde
violen) in de buurt.
• kapje of oude dakpannen tegen regen.
• holle takjes (riet, bamboe, vlier, braam, framboos, roos,
distel, vlinderstruik) met een diameter van 2 tot
12 mm en 10 tot 15 cm lang.
• geen openingen maken in takjes die niet hol zijn,
de dieren knagen graag zelf het merg eruit.

Maar dan stuit ik op internet op een beestentoren, een
aantrekkelijk alternatief want daarmee zijn egels ook geholpen.
De toren lijkt een new-age-totempaal en geeft leefruimte aan
minder bekende of populaire maar voor het biologisch
evenwicht zeer belangrijke insecten als solitaire bijen en
wespen, lieveheersbeestjes, gaasvliegen, metselbijtjes, padden.
Ook vogels en kleine zoogdieren vinden er een schuil- en
nestplaats. Aanwezigheid van inheemse beplanting versterkt
de aantrekkingskracht. Ik denk dat met zo’n zendmast in de
tuin die wespen mij links laten liggen en ga aan de slag. Een
tekening met bouwbeschrijving is te bestellen bij Hans Carlier,
e-mail: carlier@daxis.nl
isabelle hylkema

Bouwtaal
in de buurt
Genieten van de mooie huizen in de buurt
doen we allemaal op zijn tijd, maar om te
weten hoe de ornamenten stuk voor stuk
heten, vergt inzicht in de terminologie.
Dankzij de boekenreeks van DSO Monumentenzorg Den Haag, H.M.S/A.H.D krijgt u de
komende wijkkranten steeds een tipje van de
(bouw)sluier in beeld.

Strek
Dit is een bakstenen rand boven de bovendorpel
van een venster. Soms is de strek waaiervormig
gemetseld, zoals hier bij de commissiehuizen in
de Atjehstraat.
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Celeste

Museum Mesdag heet
nu De Mesdag Collectie
en is weer open!

parfums

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

Na twee jaar verbouwen is het voormalige woonhuis en museum van
Hendrik Willem Mesdag en Sientje van Houten op de Laan van Meerdervoort 7f op 12 mei j.l weer geopend. Voor de nieuwe naam van het museum
is gekozen, omdat Mesdag niet alleen schilder én bankier was, maar ook
een groot verzamelaar. Deze verzameling van meesterwerken van de Franse
school van Barbizon en de Haagse School is nu in de nieuwe opstelling
overzichtelijker opgehangen dan voorheen het geval was . ‘Less is more’
zeggen de Engelsen en de aandacht voor ieder schilderij is door de minder
volgehangen wanden groter geworden. Door restauraties bij veel schilderijen komen ze ook letterlijk in een nieuw licht te staan en de informatie bij
de schilderijen draagt hier ook aan bij. In de trappenhuizen zijn vergrote
oude foto's van o.a Mesdag en zijn vrouw opgehangen en na bezichtiging
kan men in de fraaie tuin rondwandelen en een blik werpen op de fameuze
achterbuur: het Vredespaleis en hier om 13.00 uur het carillon beluisteren.
Aan de voorzijde kan men ook (vrijblijvend) binnenlopen, koffie drinken of
wat kopen in het cadeauwinkeltje. Een hernieuwde kennismaking raad ik u
zeker aan (met of zonder gasten van buiten Den Haag). De Collectie is van
woensdag t/m zondag geopend van 12.00-17.00 uur. Heeft u grotere plannen
voor feesten of andere bijeenkomsten dan kunt u ook nog een stijlvolle
ruimte huren.
De Mesdag Collectie valt onder beheer van het Van Gogh Museum en die
keuze is begrijpelijk: beide schilders waren tijdgenoten en bekeken kunst
van vakbroeders en zusters, waardoor ze wellicht geïnspireerd werden.
epb

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.)

De Haagse Boekerij
Frederikstraat 24

2514 LK Den Haag

tel. 070 - 346 48 00

Literatuur
Nederlands Duits Engels
Kinderboeken
Antroposofie
Uitgebreide Collectie
Kunstkaarten
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

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

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

www.demesdagcollectie.nl

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.
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

NU grote collectie Wol en Haakgaren

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

Balletschool
Elsa Vreken

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

In de voorkamer staat m’n stoel al klaar. De opstelling laat zien dat Sophie de zaken graag onder controle houdt. Een prachtig huis in Archipelstijl. Toch
blijkt het als kantoorpand ooit veel van z’n charme
verloren te hebben. Zorgvuldig hebben de huidige
bewoners alles weer in oude staat hersteld, dus
nu kunnen de schuifdeuren weer dicht. Zo
ontstaat een rustige werkruimte, waar ouders
kunnen praten over het opvoeden van kinderen.

Enthousiast meldt ze zichzelf per e-mail. Ze schrijft
’ik ben graag bereid om achter de gevel vandaan
te komen en te vertellen over mijn passie!’ Mijn
oproep heeft gewerkt, mijn communicatieboodschap is aangekomen. Trots mail ik direct terug en
informeer haar over de gang van zaken. Graag zet
ik mijn beste beentje voor bij deze trainer/coach/
adviseur. Ik heb een aantal communicatie- en
presentatietrainingen gevolgd en zag het belang
ervan altijd in. Steeds weer was het de investering
waard. Een goede coach leert je op zoek te gaan
naar je eigen krachten. Die vormen de basis om je
boodschap over de bühne te krijgen, die opdracht
binnen te slepen, die baan te krijgen of dat verhaal te houden. Na een uur praten lijkt Marion
mij zo’n coach.

deren tussen de 10 en de 16 jaar, die er de aanleiding
voor zijn dat ik dit vak heb gekozen. Vijf jaar geleden
heb ik een training Ondersteuning bij de opvoeding
gevolgd aan de hand van de methode van Thomas
Gordon. Ik was veel boos, voelde me scheidsrechter
en politieagent en die training was een eye opener.
Daardoor geïnspireerd ben ik een opleiding tot coach
gaan volgen met als doel het coachen van ouders.
Ouders hebben vrijwel allemaal wel eens vragen en
twijfels over de opvoeding van hun kinderen.
Ook organiseer ik intervisiesessies voor ouders
samen met Valeria Lamers. In een klein groepje
bespreken we met ouders concrete opvoedsituaties.
Iedereen heeft zijn eigen ideeën over omgaan en
communiceren met de kinderen en zo’n sessie werkt
verhelderend voor ieders eigen situatie. Door met
elkaar van gedachten te wisselen en te analyseren kan
er een mogelijke oplossing gezocht worden.

Vanaf 1919 dé vakkundig specialist voor uw complete woninginrichting. In onze
showroom treft u een uitgebreid assortiment stalen van vloerbedekking. Wij bieden
de beste kwaliteitsmerken. Voor linoleum en vinyl kunt u ook bij ons terecht. Wij
adviseren u over kwaliteit en kleur . Onze ervaren vakmensen leggen de vloerbedekking. Desgewenst zorgen zij er óók voor dat uw meubels verplaatst worden en
weer op hun plaats terug worden gezet.

Fysiotherapie
Manuele therapie
McKenzie methode

MARION TOORENVLIET
COMMUNICATIE / PRESENTATIE / STIJLADVIEZEN
LN. COPES V. CATTENBURCH

Wat doe je? Ik ben coach voor ouders. Ik heb vier kin-

Als Van Duijne
het legt, dan ligt ‘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.

Gespecialiseerd in zonweringen en rolluiken sinds 1949

SOPHIE BROUWERVAN DER GOES
COACH VOOR OUDERS
KONINGINNEGRACHT

klassiek, conditie, modern
meisjes, jongens vanaf 6 jaar
ook voor volwassen
mannen en vrouwen
Moderne les door
Louise Frank
Voor dansliefhebbers
vanaf 40 jaar
In samenwerking met
DeDDDD
Madoerastraat 17
2585 VA Den Haag
070 - 3505149
elsa.vreken@planet.nl

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

De opvoedprogramma’s op televisie zeggen Sophie,
die psychologie studeerde, niet zoveel. Een echte
Nanny is ze niet. Het komt niet zo heel vaak voor dat
ze echt meeloopt in een gezin. En al helemaal niet dat
ze de ouders bestraffend toespreekt, het is niet haar
taak om te veroordelen, maar om mensen zelf tot
oplossingen te laten komen. Vooral ouders van
pubers zijn in haar werk geïnteresseerd. Dat je als
ouder opvoedproblemen hebt, wil ze geen taboe
noemen. Eerder is het een bevrijdend soort herkenning, als blijkt dat je niet de enige bent. De groepjes
waarin Sophie en haar collega met ouders praten over
opvoeden zijn laagdrempelig. Ze doet het nu ongeveer een jaar, soms mondt dat uit in een individueler
vervolg. Nieuwe ouders komen van horen zeggen. En
juist het enthousiasme van ouders vormt voor Sophie
weer een inspiratiebron.
Heeft Archipel & Willemspark jou als ondernemer iets
speciaals te bieden? Er wonen hier veel gezinnen en die

zijn mijn doelgroep. Het ligt centraal en is makkelijk
bereikbaar.

Wat doe je? ‘In 2001 gooide ik het roer om, ik begon

voor mezelf. Na een opleiding trainer/coach ging ik
aan de slag. Opdrachtgevers zijn bedrijven of particulieren. Ik train mensen vooral op gedrag, in groepen
en individueel. Hoe kun je je onderscheiden, juist ook
tijdens een recessie, waarin je nog net wel, net niet
meer of al lang geen baan meer hebt. Door het stellen
van vragen spiegel ik persoonlijk gedrag. Ook bied ik
praktische handreikingen en methoden aan.
Daar laat ik mensen mee oefenen, zodat ze kunnen
ervaren wat ze óók kunnen. En je uitstraling laten
passen bij wie je bent en wat je wilt bereiken, is een
andere uitdaging. Daar hoort kleding ook bij. Dus
geef ik ook stijladviezen. Dingen veranderen in je
leven, dat is griezelig, want wat je hebt voelt zo veilig.
Daar help ik mensen mee. Twintig jaar geleden was ik
niet in staat geweest om dit werk te doen. Het is fijn
werk, het geeft véél voldoening, er is zoveel te halen.’
Heeft Archipel&Willemspark jou als ondernemer iets speciaals te bieden? ‘Buurtbewoners kunnen opdrachtge-

vers worden. Maar het belangrijkste is dat ik mijzelf
hier prettig en goed voel. Het is een heel bewuste keus
geweest om hier te komen wonen, vijf jaar geleden.’
Collega’s kletsen onderling heel wat af. Jij moet dat missen. Vind je dat erg? ‘Soms, ja. Daarom lijkt het me

leuk om met alle mensen die in deze rubriek hebben
gestaan samen te komen. Graag werk ik mee aan de
organisatie daarvan.’
Je werkte in Rotterdam bij NRC-Handelsblad. Mis je het
reizen? ‘Nee, totaal niet.’

cr
www.toorenliettrainingen.nl

Collega’s kletsen onderling heel wat af. Jij moet dat missen. Vind je dat erg? Nee, niet erg, de intervisie-sessies

doe ik samen met Valeria Lamers en ik heb een intervisiegroep met andere coaches.
Heb je niet de neiging je met het huishouden te willen
bemoeien? Ja, daar gaat ook veel tijd in.
Zijn je kinderen blij met een aan huis werkende moeder?

Ik werk zoveel mogelijk tijdens de schooluren en als
dat een keer anders uitpakt, dan mopperen ze wel eens.
mo
Contactgegevens Sophie:
sophie.brouwer@inter.nl.net of t 06 51 78 48 19.

 ent u een zelfstandige zonder personeel
B
(ZZP’er) of kent u er één? Laat het me
weten: 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.
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‘Wij verbeteren de slechte gang
van de wereld’

Haagse Kerkennacht 25 juni 2011
nieu
in d
e

Dat de wereld slecht loopt weten we allemaal. Ook in ArchipelWillemspark loopt het niet allemaal zoals het zou moeten
lopen. Maar wie doet er wat aan?
Sinds kort maken Ron Lauwers en zijn zoon Gino daar op Javastraat
57 hun dagelijks werk van. Zij zijn namelijk schoenmakers van hun
vak en heropenden de schoenmakerij die daar al sinds 1952 gevestigd was. Hun voorganger, de heer Aat Peter, is daar al geruime tijd
weg. Sinds die tijd heeft de
zaak – op de hoek van de
Mallemolen - wél zijn naam
behouden: Java Schoenservice. Maar er is ook van alles
veranderd. Er is danig
verbouwd en opgeknapt
zoals u op de foto kunt zien.
Een tussenmuur werd
volledig uitgebroken zodat
er een ruime, overzichtelijke
winkel is ontstaan. Daar
worden niet alleen uw
schoenen vakkundig
gerepareerd. U kunt er ook
allerhande attributen vinden
die iets met uw soepele gang
te maken hebben. Wat dacht
u van duizend verschillende
soorten veters? En natuurlijk ook sleutels in alle soorten en maten. Maar er is nog veel meer,
te veel om op te noemen maar beslist de moeite waard om eens te
gaan bekijken. En altijd verse koffie voor wie daar zin in heeft.
Vader en zoon
Ron Lauwers vertelt dat hij in de jaren tachtig enige tijd in dit
bedrijf heeft gewerkt en daarom de buurt redelijk goed kent.

Haagse zangers en zangeressen geven op zaterdag
25 juni a.s. om 22.30 uur een concert o.l.v. Astrid
Seriese en samen met de Kleurrijke Mama’s, in de
Lutherse Kerk.

w

w ij k

Daarom is hij gelukkig dat hij nu met zijn
zoon hier een eigen bedrijf kan beginnen.
“Veel van de mensen die hier wonen ken
ik nog, tenminste van gezicht. Het is voor
mij dus echt weer een beetje thuis komen. Wij hebben
geprobeerd de zaak zó in te richten dat de mensen die hier komen
zich ook thuis voelen. Vandaar die koffie. Niet omdat de klanten
moeten wachten. Ons devies luidt ook niet: ‘Klaar terwijl u wacht’,
maar ‘Klaar wanneer u wilt!”
Voor wie wil wachten op de
reparatie staan er vier
gemakkelijke fauteuils
klaar, niet per ongeluk met
koeienleer bekleed.
De vloerbedekking is rood
en het behang goudkleurig,
de balie is van oud steigerhout gemaakt. Dat klinkt
misschien ouderwets maar
dat is het allerminst. Het is
gewoon huiselijk. Het straalt
warmte uit, terwijl de
apparatuur toch hypermodern is. Wellicht het mooiste
snufje in de zaak is de
computerkassa.
Als u zegt dat uw schoenen
donderdag om half twaalf
klaar moeten zijn, dan wordt dat op de bon genoteerd. Alle
werkzaamheden bovendien ook, dus als u komt afrekenen hoeft u
nooit te wachten. Met één druk op de knop rolt uw bon er uit.
Ook zonder versleten zolen bent u van harte welkom om in deze
tegelijk nieuwe maar ook oude zaak een kijkje te gaan nemen.
stijn verbeeck

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
in-spiratie bezig met een leefbare wereld.
De kerkdiensten in de Vredeskapel gaan
in de zomervakantie gewoon door. Elke
zondag om 10.30 uur. Er is in de zomervakantie wel crèche tijdens de kerkdiensten
maar geen kindernevendienst. Kinderen
tussen de 4 en 12 jaar kunnen eventueel tijdens
de dienst naar de crèche.
Na een zomervakantie van 2 maanden zal de
eerste open maaltijd weer gehouden worden
op maandag 5 sept. om 18.30 uur in het wijkgebouw van de Vredeskapel (Malakkastraat 5)
Vanaf 18 uur kunt u binnen lopen en genieten
van een drankje en hapje. Kosten: €3,50.
Voor meer informatie kunt terecht bij Hand
ter Schegget t. 06 409 37 771.
Wilt u meer weten over de Vredeskapel
dan kunt u contact opnemen met
Hester Hoogenraad t 070 368 99 26

De parochie van de H. Jacobus de Meerdere aan de Parkstraat vormt samen met
het Willibrordushuis in de Oude Molstraat en de Broeders van St. Jan een
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

Bezoekgroep
de St. Jacobsstaf
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.
Deze zomer staan de volgende uitstapjes op het programma:
Dinsdag 21 juni: Boottocht op de Kagerplassen
Vertrek 12.30 uur vanaf het Schakelpunt
Dinsdag 19 juli: Bezoek aan boerderij ’t Geertje, Zoeterwoude
Vertrek om 13.30 uur vanaf het Schakelpunt
Maandag 15 aug: Bezoek aan Kijkduin.
Vertrek om 13.30 uur vanaf het Schakelpunt.
Ook zullen wij deze zomer weer een bezoek brengen aan de Rozententoonstelling in het Westbroekpark. We gaan als de rozen op zijn mooist zijn.
Voor informatie en opgave:
Astrid Cohen (tel. 070-354 75 06) of Lore Olgers (tel. 070 -324 41 18).
Iedereen kan hieraan meedoen!

– advertentie –

Kinderbijbelclub
Iets voor uw kind? Vanaf volgend 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. 360 17 48.

Monique Muller

Orgelconcert
‘Aan de vooravond
van Pinksteren’

Thea Hugas

www.archipelbuurt.nl

Aanhaken is altijd mogelijk: u (en uw koor/zanggroep)
bent van harte welkom hieraan deel te nemen!
Je hoeft geen zang-ervaring te hebben. Aan deelname
zijn geen kosten verbonden.
Graag aanmelden bij Malou Osendarp:
t. 06 54 94 44 66, of malou@maloudesign.com

Plein 1813
Waarom
ook al weer?
Op 19 mei j.l. hebben burgemeester J.J. van Aartsen
en Ir J.J. Verwer, voorzitter van het Rotterdamsch
Genootschap Gijsbert Karel van Hogendorp, een
krans gelegd bij het beeld van Van Hogendorp op
het monument Plein 1813 te Den Haag.
Feestelijke aanleiding is het honderdjarig bestaan van
het Genootschap Gijsbert Karel van Hogendorp en de
aanvang van de nieuwe tentoonstelling Gijsbert Karel
graaf van Hogendorp, Orangist en Staatsman in het
Haags Historisch Museum. Het Haags Historisch
Museum organiseert de tentoonstelling over Van
Hogendorp in aanloop naar de viering van 200 jaar
Koninkrijk der Nederlanden in 2013. Als lid van het
zogeheten Driemanschap zorgde Van Hogendorp in
1813 voor de terugkeer van prins Willem (de latere
koning Willem I) naar Nederland. De tentoonstelling
schetst een beeld van het leven van Van Hogendorp
aan de hand van portretten, documenten en bijzon-

Couperus
De stichting die zich beijverde om het vroegere
woonhuis van Louis Couperus (1863 – 1923),
Surinamestraat 20, aan te kopen om er een waar
Couperushuis van te maken, zal worden opgeheven. De stichting wilde in dit pand dan ook
het aan de Javastraat gelegen Couperusmuseum
onderbrengen.

dere objecten, zoals het originele bureau en andere
persoonlijke bezittingen, in bruikleen gekregen van
familie van Gijsbert Karel.
Haags Historisch Museum
Korte Vijverberg 7, 2513 ab Den Haag

Door gebrek aan overheidssteun moesten deze
pogingen worden gestaakt, maar het bestuur wacht
nog met opheffing totdat er toestemming wordt
verleend om in de gevel een gedenksteen aan te
brengen. Het hoopt dat deze plaquette – naar een
ontwerp van de bekende grafisch vormgeefster
Fransje Berserik – zo spoedig mogelijk. Voor de
belangstellende lezer: Couperus is geboren in het
pand Mauritskade 43 en woonde, tot de verhuizing
van de familie naar de Surinamestraat in 1884, in het
pand Nassauplein (toen nog Nassaukade) 4. Beide
panden zijn voorzien van een gedenkplaat.

– advertentie –

Het programma omvat een improvisatie over Kom Schepper God, o
Heilige Geest en het bekende Veni Creator van Nicolas de Grigny. Uit het
romantische repertoire wordt gespeeld: Prière et Berceuse van Alexandre
Guilmant en – hoe kan het anders in dit jaar – het fameuze Weinen,
Klagen. Sorgen, Zagen van Frans Liszt.
Christiaan Ingelse besluit zijn programma met een eigen compositie:
Symfonisch Gedicht in twee delen over psalm 22.
De toegang is vrij; na afloop van het concert is er een deurcollecte ter
bestrijding van de kosten. Van harte aanbevolen!!

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

Bankastraat 97
2585 EJ Den Haag

Op zaterdag 11 juni om 16.00 uur, aan de vooravond van Pinksteren, zal de
bekende organist en vaste bespeler van het internationaal vermaarde
Moreau-orgel van de St. Janskerk in Gouda, Christiaan Ingels, een concert
verzorgen in de kerk van de H. Jacobus.

In een aantal bijeenkomsten werken ze toe naar het
concert, o.a. met een lied speciaal voor de Haagse
Kerkennacht.
Op zaterdag 18 juni 10.00 – 13.00 uur wordt het lied
ingestudeerd o.l.v. Astrid Seriese in de Lukaskerk, Om
en Bij 2 (koffie vanaf 10.00 uur).

Op dinsdag 21 juni van 20.0 – 22.00 uur (koffie vanaf
19.30 uur) wordt het lied ingestudeerd in de Vredeskapel, Malakkastraat 1-3, o.l.v. Astrid Seriese.

www.schoonheidssalonletournesol.nl

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

Tel.: 070-352 31 39
Fax: 070-352 14 80
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’t Klokhuis
krijgt ‘facelift’
Zeker tot eind juni zullen de werkzaamheden
aan de buitenzijde van ’t Klokhuis duren.

EPERIODE
DE VAKANTI
IN
IS
IS
U
H
AUGUSTUS
'T KLOK
JULI TOT 8
7
1
N
VA
N
GESLOTE

Vrijwilligers gezocht
In het Klokhuis zijn dagelijks vrijwilligers actief.
Voor een paar dagdelen, ochtend of middag, zijn nog
plaatsen beschikbaar voor een vrijwilliger (m/v) die
het leuk vind om buurtgenoten te ontmoeten en te
informeren, koffie en thee te schenken en een
bijdrage te leveren aan het welzijn in de Archipel en
het Willemspark.

Het betreft het reinigen van de stenen en het
vernieuwen van de voegen aan de voorzijde,
het vervangen van de oude ramen door ramen
met dubbel glas en buitenschilderwerk.
Tevens zullen slechte delen van kozijnen
worden vervangen.

expositie klokhuis

Voor informatie: t 350 35 11 of kom eens langs in het
Klokhuis, op werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur en
vraag naar Liesbeth of Randjeni.

Cursussen
Volksuniversiteit
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.

Archipel Portretgroep
In september gaat de Archipel Portretgroep
weer beginnen met een nieuw seizoen. Er
wordt gewerkt op dinsdag van 13.30 -15.30 uur.
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. Voor september zijn er nog een
paar plaatsen beschikbaar en indien u belangstelling heeft kunt u zich aanmelden bij Marjolijn Bos,
t 3998761 of mailen: maebos@xs4all.nl

Dialezing
Wijk- en Dienstencentrum
’t Klokhuis

Amy Hildebrand-Trouwborst exposeert van 28 mei tot 17 juli in
het Klokhuis. Amy is een zeer enthousiaste, autodidacte, schilderes
en haar huis is net een galerie!

Celebesstraat 4
2585 tj Den Haag
t. 070 350 35 11 f. 070 358 71 90
i. www.stichtinghetklokhuis.nl
e. stichtinghetklokhuis@live.nl

Wat begon met de in bewaring gegeven, maar toch mee ge-experimenteerde kleurpotloden van haar zusje in de oorlog (de muur in hun slaapkamer
was zo wit) kwam pas goed tot uiting in 1986, toen Amy’s man er niet meer
was. Er kwam een explosie van bloemen en abstract werk en zij exposeerde
op de meest verschillende en opwindende plaatsen zoals: bibliotheek,
ziekenhuis, Amrobank, de etalages van Meddens!, het Kurhaus, het Casino
en het Provinciehuis. Tevens deed zij mee aan de kunstmarkt in Den Haag
en schildersweekends op de boulevards van Kijkduin en Zandvoort. Er werd
gevraagd of zij geen schilderslessen wilde geven! Als dit niet genoeg is om
te komen kijken…
	Wilt u ook eens exposeren?
www.amyt.nl
Bel Elisabeth König, t. 346 70 08

Openingstijden ’t Klokhuis
maandag t/m donderdag 09.00 – 16.00 uur,
vrijdag 9.00 – 13.00 uur.
U kunt voor informatie, reserveringen en toegangskaarten van activiteiten bij onze infobalie terecht,
dagelijks van 9.00 uur tot 13.00 uur.
Bestuur Stichting Het Klokhuis
De heer R. Klein voorzitter
ruudklein@stichtinghetklokhuis.nl
Mevrouw E. de Bles bestuurslid
liesbethdebles@hotmail.c0m
Mevrouw drs. B.C. Wasch secretaris
bcwasch@planet.nl
De heer W. Oostdam penningmeester
ienwoostdam@kpnplanet.nl
De heer W. Punt bestuurslid
wpunt@casema.nl
Stichting Ouderenwerk A/W/Z
Secr. mw G. Arkes, van Speijkstraat 37a
2518 ev Den Haag, t. 392 74 96
Consulent ouderenwerk Matthias Wenzel,
spreekuur tussen 11.00 - 12.00 uur op afspraak
via ’t Klokhuis, t. 350 35 11
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

telefooncirkel
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 mevrouw Pia Jansen,
t 350 70 58. of Matthias Wenzel, consulent Ouderenwerk/ouderenadviseur St. Zebra, p.a. Elandstraat 88, tel. 424 81 27.

Koersbal voor senioren
Na onderbreking is het koersbal weer gestart op de vrijdagochtend 10.00 uur
in het Klokhuis. Het duurt tot 12.15 uur. U hoeft zich hiervoor niet van
tevoren aan te melden. Kom gewoon eens kijken naar wat koersbal is.
Koersbal is een eenvoudig te leren balspel, dat voor de buitenstaander iets
weg heeft van jeu de boule. Als het u wat lijkt, kunt u lid worden.
Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met het Klokhuis, Celebesstraat
4, tel. 350 35 11 of met dhr. M. Wenzel, ouderenadviseur St. Zebra, t 424 81 27.

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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Pannenkoeken op maandag tussen 12.00-12.45 uur zijn inmiddels een begrip voor
velen. Voor A 1,20 met spek en A 1,- naturel en ook nog in echte boter gebakken.
Een aanrader voor het nieuwe seizoen.

Op woensdag 14 september a.s. komt mevrouw
Koos Wentholt een dialezing geven over de
historie van de Scheveningseweg en Duinoord.
De lezing wordt gegeven in het kader van de
Koempoelans in het Klokhuis en is vrij toegankelijk. Er zijn ook weer heerlijke Indische hapjes
(djadjan) verkrijgbaar. De Koempoelan is van
14.00 tot 16.00 uur. De toegangsprijs bedraagt
€ 2,50. Kaartverkoop bij de entree in het Klokhuis, Celebesstraat 4, t 350 35 11.

Gym
Begin het nieuwe seizoen
goed met beweging. Op
maandagmorgen zijn er
nog enkele plaatsen
open voor een 55-plusser.
Kom een kennismaken
met deze gym o.l.v. van
Cecile van Meer.
Kosten slechts c 6,- per
maand voor 45 minunten
beweging.

Zeeheldenfestival
Van 22 juni t/m 26 juni a.s. is het jaarlijkse
Zeeheldenfestival op het Prins Hendikplein
in het Zeeheldenkwartier.
De Seniorencommissie heeft dit jaar drie muziekgroepen gevraagd op te treden tijdens het Zeeheldenfestival. Zij vraagt hiervoor uw bijzondere
aandacht.
Op zaterdag 25 juni is er van 15.30 tot 16.15 uur
een optreden van ‘Hai Mindruto’, dat Roemeense
muziek ten gehore brengt.
Op zondag 26 juni zijn er twee optredens. Van
11.00 tot 12.00 uur treedt het ‘Intermezzo Trio’ op.
Dit trio speelt werken van o.a. van Quantz,
Telemann, Bach en Devienne op instrumenten
uit de 18de eeuw. Op deze manier klinkt de muziek
zoals deze componisten het hoorde in hun tijd.
Van 12.00 uur tot 13.00 uur treedt het ‘Ascoli
Ensemble’ op. Dit gezelschap brengt zeldzame en
onbekende muziek uit de Middeleeuwen ten
gehore, zonder instrumentele begeleiding.
Zondag is er ook gelegenheid een ontbijtje te
nuttigen op het Prins Hendrikplein, bestaande
uit jus d’orange, brood met een gekookt of gebakken eitje en een kop thee of koffie voor slechts €3.
Voor het programmaboekje kunt u terecht bij de
Bewonersorganisatie De Groene Eland, Elandstraat
88a, tel. 356 04 10.

