&

archipel
willemspark
nieuws… mensen… samenleving…		

april 2012
Een uitgave van Bewonersorganisatie
Archipel & Willemspark. Oplage 5000.

www.archipelwillemspark.nl

Nieuw Nassauplein in oude glorie
Vanuit de bewoners van het Nassauplein
is een jaar of vijf geleden al een plan ontstaan om het plein op te knappen. Dat
is toen niet gelukt. Afgelopen jaar bleek
het gesternte beter en vonden bewoners,
de wijkorganisatie en gemeente elkaar
om de herinrichting van het middendeel
van het plein een impuls te geven.
Het Ingenieursbureau van de gemeente is
aan het werk gezet en kwam na studie van
oude foto’s en beschrijvingen tot het ontwerp zoals dat afgelopen winter voortvarend tot uitvoer is gebracht en nu zo goed
als afgerond is. Het plein kreeg een symmetrische bomenrij, het asfalt werd vervangen
door kleischelpen, de doorgang bij de Burgemeester Marijnenlaan werd rechtgetrokken en de verspringing in de groenvakken is
eruit gehaald. Inmiddels werd door hetzelfde Ingenieursbureau ook nagedacht over de
inrichting van de groenvakken. In de vorige
wijkkrant heeft u kunnen lezen dat voor
eind april de bodembedekkers, planten en
heesters geplaatst moeten zijn.

cipe bereid om, indien er vanuit de bewoners een voldoende ondersteund initiatief
zou komen, daar aan bij te dragen. Binnen
een mum van tijd is een aanzienlijk bedrag
toegezegd door het overgrote deel van de bewoners of eigenaren van de panden aan het
plein. Binnenkort zal overleg plaatsvinden
over de nadere uitwerking van dit initiatief.
Wat kunt u de komende tijd nog rond het
plein verwachten? De schelpenlaag zal de
komende tijd nog een aantal malen aangevuld worden. Deze moet steeds worden ingelopen, zodat een mooie dichte structuur ontstaat. De gemeente houdt het aantal fietsen

in de gaten i.v.m. het benodigd aantal ‘fietsnietjes’. Dat blijft een lastig punt, ook vanwege de fietswrakken (s.v.p. melden via 14070!).
Er zijn ook plannen om aan het begin van
het plein, bij de Javastraat, een nieuw paviljoen neer te zetten ter vervanging van het
huidige eettentje. Op oude foto’s van het
plein is een dergelijk paviljoen ook te zien.
Het plein wordt steeds mooier!
Belangstelling voor het beplantingsplan:
zie onze buurtwebsite.
derk hazekamp

Ba

zaterdag 8 september 17.00 tot 24.00 uur

Dit is de nieuwe en definitieve datum. Voor wijkbewoners kan het een geweldige
avond worden met veel ouderwetse gezelligheid en saamhorigheid rondom
de sfeervolle fontein, de plek die door velen wordt gezien als het hart van de wijk.
Hopelijk komt iedereen uit de flats, hofjes en herenhuizen om te genieten van muziek
van wijkgenoten en professionals, om een glaasje te drinken, een hapje te eten, te dansen
rond de tafels en te genieten van een heerlijke avond. Wie muziek wil maken, mee wil
helpen op de dag zelf, of op andere wijze wil bijdragen, is van harte welkom zich aan te
melden bij wijkfeest@archipelwillemspark.nl .
In de volgende wijkkrant komt het programma. Noteert u dit feest vast in uw agenda?
isabelle hylkema

Archipella: ‘Wat een prachtig schelpenpad, het lijkt wel het Voorhout.’
Willem: ‘Maar zulke lekkere garnalenkroketten als hier kan je daar niet krijgen!’
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Tong Tong in de buurt
> pagina 3

Vervolgplannen
Is het (middendeel) van het plein daarmee
dan helemaal af ? Bijna. Tijdens het recente
bezoek van wethouder De Jong aan het plein
werd voorgesteld om klassieke lantaarns te
plaatsen. De gemeente toonde zich in prin-
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Madurodam weer open

Kruispunt van eeuwen
> pagina 5

Herdenking bij het
Irenemonument
Den Haag werd
op 8 mei 1945 door
de Prinses Irene
Brigade bevrijd.
Om dit te herdenken komt de Irene
Brigade op 8 mei
a.s. om 12:30 uur
een krans leggen bij het Haagse bevrijdingsmonument op het Burgemeester
de Monchyplein.
Het Haagse Bevrijdingsmonument, ook wel
het Irenemonument genoemd, werd gemaakt door J.J.A. Smeets en Aart den IJssel
en in 1959 door burgemeester Kolfschoten
onthuld. Het stond toen bij de ingang van
het voormalige stadhuis. Een bode hees elke
ochtend de vlag. Toen het stadhuis werd
afgebroken, werd het bevrijdingsmonument
door de gemeente ondergebracht bij de
oorlogsmonumenten, waarna alleen op 4 en
5 mei gevlagd werd. Toen het Monchyplein
in 2004 klaar was, werd het monument verplaatst naar de huidige locatie, op het Monchyplein aan de kant van het Nassauplein.
In 2006 werd de vlag overgedragen aan bbm,
de bewonersorganisatie van Monchyplein,
zodat er vaker gevlagd kan worden.
Het monument is inmiddels geadopteerd
door de Haagsche Schoolvereeniging,
kinderen van groep 7 zullen ook bij de herdenking aanwezig zijn. U bent van harte
welkom de herdenking bij te wonen.
Voor informatie kunt u terecht bij Pauline
van Till, pvantill@gmail.com

Herdenking vanuit
de Vredeskapel
Op vrijdag 4 mei om 19.00 uur is er in de
Vredeskapel een korte bijeenkomst ter
bezinning en overdenking. Om 19.30 uur
vertrekken we naar het monument op het
Carnegieplein om daar bloemen neer te
leggen.

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

www.archipelwillemspark.nl
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wijk • wijs • wijzer
Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark
secretariaat
p/a Celebesstraat 4, 2585 tj Den Haag
Administratieve ondersteuning
mw Trudy Hollander
maandag en donderdag: 09.00 - 14.00 uur
t. 404 95 80 (bij geen gehoor t. 350 35 11)
secretariaat@archipelwillemspark.nl
bestuur
voorzitter
dhr. mr. W. Taekema t. 363 60 77
wybe@archipelwillemspark.nl
vice-voorzitter
mw. mr. C.C. Dedel–van Walbeek t. 350 33 55
tieke@archipelwillemspark.nl
secretaris
jhr. W.F. Hooft Graafland t. 360 90 63
folef@archipelwillemspark
penningmeester
dhr. mr. R. Klein t. 362 57 44
ruud@archipelwillemspark.nl
lid dhr. ir. A. Bloembergen
auke@archipelwillemspark.nl
lid mw. mr. A. Ter Kuile
annette@archipelwillemspark.nl

wijkkrant
Sluiting kopij: 21 mei 2012
Sluiting advertenties: 4 juni 2012
p/a Celebesstraat 4, 2585 tj Den Haag,
t. 350 35 11, secretariaat@archipelwillemspark.nl

Ondernemersnetwerk

Politie Haaglanden
Wijkbureau Karnebeek
Burgemeester Patijnlaan 35
2585 bg Den Haag
centraal tel. 424 17 60
fax. 424 17 24
www.politie.nl/haaglanden/bureaus

30 april maandag

Zomerstraatfeest Mallemolen

5 juni maandag

Thema avond isolatie
14 juni donderdag

wijkberaad

’t Klokhuis / 20.00 uur

in memoriam

1
Schoonheidsstudio – Sumatrastraat 344
Wie mooier wil worden of haar schoonheid wil onderhouden,
kan heel goed bij ‘Mijn afspraak’ terecht. Uw handen, uw
tenen, uw wimpers en andere lichaamsdelen worden hier met
professionele ‘open armen’ ontvangen!

websiteredactie
Ank Beekman, Linda Nash, Frits Hoorweg,
Jaap Drijver, Deniz Pelsman
www.archipelwillemspark.nl

nieuwsbrief ontvangen?
Aanmelden via www.archipelwillemspark.nl
digitale muurkrant
in de Archipel in ’t Klokhuis en bij ah en in
Willemspark bij Citronics

sbeh
Klachten Stad
bel 14 070

Burenhulp
Mevr. M. Simonis-van Harten (vanaf 11.00 uur)
t. 350 34 94
Vredeskapel
Malakkastraat 1-5, t. 355 82 12
Koster mw R. de Jong, ds. C. v. Duinen,
t. 887 94 10, dsvanduinen@ziggo.nl
(meer informatie vindt u op pagina 11)
The Anglican Church of St. John + St. Philip
Ary van der Spuyweg 1a
t. 355 53 59
churchoffice@stjohn-tsphilip.org
www.stjohn-stphilip.org
Clubhuis en Speelpark De Cantaloup
Cantaloupenburg 26a, 2514 kl Den Haag
clubhuis.cantaloup@gmail.com
Huur Clubhuis
Als vriend van het speelpark betaalt u €45 per
jaar. Geen dure vriendschap, want je mag een
keer gratis gebruik maken van het clubhuis
voor bijvoorbeeld een kinderpartijtje.
Girorekeningnr: 8160392.

Katten op

mw. J van
Bee
t. 352 30 20 k

Aria Veen
Merel Oosterhof
Mw M. Vollema
Laurens Bos

pas!

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

T. 0900 88 44
T. 112 bij spoed! En verdachte omstandigheden!
Wijkagenten Archipel & Willemspark
Marianne Hoogerbrugge
marianne.hoogerbrugge@haaglanden.politie.nl
Henk Kentgens
henk.kentgens@haaglanden.politie.nl
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ir Joop Vos
1935 – 2012

Vrijdag 13 april hebben wij in het crematorium Ockenburg afscheid
genomen van onze oud-voorzitter Joop Vos. Na in zijn werkzame leven
als Delfts ingenieur in dienst van Shell de hele wereld overgezworven
te hebben, is hij met zijn Anneke neergestreken in Wassenaar en kwam
daar al snel in de plaatselijke politiek als raadslid voor de vvd. Toen
evenwel het eerste gebouw aan het Monchyplein gereed was (de Crescent) verhuisden ze daarheen. Joop werd voorzitter van de Vereniging
van Eigenaren Crescent en bemoeide zich – samen met wijkgenoot en
architect Guido de Sturler – met alles om de gemeente voor blunders te
behoeden (er waren problemen met het grondwater, de geplande toren
was te hoog etc.). Uiteindelijk is het Monchyplein nog genomineerd
voor de Nieuwe Stad Prijs (maar kreeg die niet).
Natuurlijk werd een rasbestuurder als Joop al ras gevraagd om voorzitter van de bewonersorganisatie te worden. Dat gebeurde door Cateau
van der Hoog – de Brauw, al jaren vice-voorzitter (omdat ze geen
voorzitter wilde worden). Dat voorzitterschap van Joop heeft tien jaar
geduurd (weliswaar een beetje in strijd met de statuten, maar de wijk
was er maar wat blij mee). De lijst met zijn verdiensten voor de wijk is
lang. Ik noem allereerst het behoud en de renovatie van het Klokhuis,
ons wijkgebouw en de herinrichting en versmalling van de Laan Copes,
de actie voor verkeersdrempels in de wijk, het opknappen van het Bosje
van Repelaer en de aanpak van de Scheveningse bosjes, de berichten uit
de vorige eeuw, die u overal in de wijk kunt vinden, de skateboardbaan
aan de Ary van der Spuyweg, de nieuwe fietsbrug over de Koninginnegracht en ga zo maar door. Hoe deed Joop dit alles? Joop was een
geboren netwerker die zijn politieke contacten goed onderhield en
van tijd tot tijd bij hen binnen stapte en zo van alles klaarspeelde. Die
contacten zaten vooral ter rechterzijde, want Joop was geen rode rakker. Van socialisten moest hij niet veel hebben (met uitzondering van
Jetta Klijnsma, die hij hoog had). cda burgemeester Wim Deetman had
het bij hem verbruid, omdat deze te weinig tijd vrijmaakte voor de wijk.
Dan had Joop hem net gestrikt voor de opening van de expositie bij het
35-jarig bestaan van a&w, voor de opening van het de Monchyplein of
voor de skateboardbaan, steeds weer liet Deetman het met veel excuses
afweten (smoesjes vond Joop dat). De ene keer moest de doop van het
prinsesje Amalia worden voorbereid en de andere keer moest Deetman
als hoofd van de brandweer een brand blussen in de Schilderswijk. Dat
griefde Joop diep. Veel had hij op met vvd-wethouder Bruno Bruins,
die bij de opening van de skatebaan de burgemeester kwam vervangen
in sporttenue. Bruno maakte excuses, maar Joop vond die outfit heel
toepasselijk.
In januari 2008 is aan Joop de Ereprijs van Archipel & Willemspark
uitgereikt, hetgeen iedereen zeer terecht vond. Wij zagen hem voor het
laatst op de nieuwjaarsbijeenkomst in januari jl., niet wetend dat dit
afscheid zo spoedig zou volgen. Wij gedenken Joop in dank voor alles
wat hij voor de wijk heeft gedaan.
Wybe Taekema
voorzitter Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark

Voorproeven van de 54e Tong
Tong Fair in de Archipel
Loop mee met de Tong-Tong-Trail
Van 17 mei tot en met 28 mei vindt op het Malieveld de 54e editie plaats van de Tong Tong Fair. Bijzonder is dat dit grootste
Indische (Euraziatische) evenement dit jaar ook verscheidene
activiteiten in de Archipelbuurt organiseert. Bewoners van de
Archipelbuurt kunnen in hun eigen buurt kennismaken met de
diversiteit van dit oudste evenement van Den Haag, dat in 1959
voor het eerst in de Dierentuin werd georganiseerd (nog onder
de naam Pasar Malam Tong-Tong).
Tong-Tong-Trail met dans, muziek en proeverijen
De ‘Tong-Tong-Trail’ loopt straks dwars door de Archipelbuurt. We staan stil bij de herkomst van de straatnamen. Op
vaste punten worden verschillende voorstellingen en proeverijen georganiseerd. Bewoners van de Archipelbuurt en andere
geïnteresseerden zijn van harte welkom. U dient zich van te
voren in te schrijven. WAAR? Het volledige programma van
deze bijzondere Tong-Tong-Trail door de Archipelbuurt verschijnt straks op de muurkrant van buurthuis ’t Klokhuis, de
website van de Archipelbuurt en op de website van de fair zelf
(de speciale programma-website van de Tong Tong Fair).

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.
t. 350 61 16
t. 360 63 76
t. 06 211 67 589
t. 06 121 08 703

Het Schakelpunt / 13.30 – 16.00 uur

vormgeving
de ontwerpvloot

Oppassen geblazen!
Malou Polak
Mick Jongert
Godert de Zoeten
Thijs van Schaik

18 mei vrijdag		

Marijke Mode verkoop

ondernemersnetwerk@archipelwillemspark.nl

Koninginnedag

Derk Hazekamp
illustraties Jet de Meester
buurtfoto’s Joao Prates

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

Diaconaal opbouwwerker
Aklil Getachew, t. 318 16 16

26 april donderdag

Tong Tong Fair

correspondent in dit nummer

Wijk- en Dienstencentrum ’t Klokhuis
informatie zie pagina 12

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

Het Schakelpunt / 13.30 – 16.30 uur

30 april maandag

Buurt in beweging

Drie nieuwe winkels in de buurt

17 - 28 mei

Tap schoenenverkoop

eer

Staedion
informatie 0900 14 24

24 april dinsdag

wijkberaadsvergadering
donderdag 14 juni 2012
20.00 uur, ’t Klokhuis, Celebesstraat 4

redactie
Eva Drijver, Frits Hoorweg,
Michiel Ottolander, Else Ponsen,
Cathrien Ruoff, Marjan Teesing

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

Algemene adressen

wijkagenda
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Beter zien – Frederikstraat 569
Hun slogan staat op de winkelruit: ‘ik wil beter zien’. Het hele
traject ‘huisarts-oogarts-Beter Zien winkel’ wordt hier perfect
begeleid, zodat u uiteindelijk met een passend ‘hulpmiddel’
(een bril) tevreden de deur weer uitgaat!

Over de Tong Tong Fair
De Tong Tong Fair is een zinnenprikkelende mix van een cultureel festival, beurs en eetfestijn, in een archipel van tenten.
De Tong Tong Fair bestaat uit de beroemde Grand Pasar met
het Indonesië-Paviljoen, de Eetwijk, met tientallen Aziatische
restaurants en waroengs, en het internationale Tong Tong
Festival, een cultureel programma rond de mix van Oost en
West in podiumkunsten, gesproken woord en actualiteit. Dit
jaar kunt u ondermeer kennismaken met schrijfster Ayu Utami
en Papoea-danser Jecko – beiden bekend uit het tv-programma
‘Van Dis in Indonesië’.

Tandpastatube weggooien?
Wilt u mij een plezier doen en onze brievenbus beschouwen als
uw afvalemmertje? Alleen voor tandpastatubes alstublieft. Het
merk is niet van belang. Deze actie geldt voor de periode tot 1
juli 2012. Na de zomer zal ik u vertellen waarom ik deze tubes
verzamel. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Cathrien Ruoff, Malakkastraat 115

www.willemsvaart.nl

Per boot naar Madurodam
Op 1 april 2012 opent het vernieuwde Madurodam haar deuren.
U kunt op zaterdag 7 april a.s met de Willemsvaart voor 3 euro
per persoon vanaf de opstapplaats Dr. Kuyperstraat (ter hoogte
van Koninginnegracht 15) naar Madurodam varen.
Vanaf 11.00 uur vertrekt er ieder half uur vanaf die locatie een
boot naar de aanlegplaats Madurodam.
Voor meer informatie zie de website van de Willemsvaart.
Reserveren kan via de e-mail info@willemsvaart.nl

www.archipelwillemspark.nl
www.tongtongfestival.nl

Fris en fleurig bij de Mallemolen
3

Ondernemersvereniging Mallemolen heeft op 21 maart de
straat schoongemaakt en daarmee is hun lente begonnen.

La Bodeguita – Bankastraat 54A
Argentinië is voor ons Nederlanders een verhoudingsgewijs
onbekend land met onbekende wijnen en delicatessen. La
Bodeguita biedt ons de mogelijkheid om kennis te maken met
de producten die daar vandaan komen. Ga eens binnen en neus
rond in de winkel, of kijk op de website www.elbeso.nl

Walking dinner ook in onze buurt?
In de Jan van Nassaustraat doen ze het. En in het Statenkwartier ook. Op de website van het Statenkwartier,
www.statenkwartier.net, staat hoe het werkt. Daar is een
organisatiecomité geformeerd. Het spreekt me aan, een aantrekkelijk plan. Het idee is dat er in je buurt koks zijn en eters.
En dat je op een avond elke gang in een ander huis nuttigt met
steeds weer andere disgenoten. Eters krijgen hun route vooraf
zodat ze weten van welke adres naar welk adres ze gaan om de
maaltijd voort te zetten. Ik heb me laten vertellen dat er zelfs
software bestaat waarmee je die routes kunt genereren.
Mijn vraag is: wie wil dit comité opstarten om de organisatie
van het walking dinner op zich te nemen? Meld je dan bij mij:
cathrien@archipelwillemspark.nl of tel. 358 47 77. Dan zal ik
je in contact brengen met andere geïnteresseerden en met
deskundigen uit de buurwijken.
cr

De bloembakken aan de lantaarns zullen nog opgehangen
worden, maar de terrasjes zijn al voorzien van stoeltjes en de
zon werkt vandaag ook mee. Dankzij de ondernemers van drie
cafés: Hier, de kleine Witte en de Mallemeid en drie restaurants:
Le Moulin Fou, Olijf en Mochi, valt er heel wat te eten én te
drinken in dit Haagse Montmartre van Den Haag.
Ook de deelnemende schoenmaker: Java Schoenservice zorgt
voor een goede ‘loop’ in de straat.
Er wordt gezorgd voor tweemaal per jaar festiviteiten met
muziek: op 30 april en een zomerstraatfeest. Met Kerst wordt
het feestelijk versierd, zodat het zowel buiten als binnen goed
toeven is, maar dát heeft al menig wijkbewoner ondervonden.
Wilt u meer weten, bekijk de website.
epb
www.mallemolendenhaag.nl

bewoners
in beweging

Beweging

voor jong …
Een vroege lentemiddag
en op het speelterrein
achter de Archipelschool zijn de meeste
jassen dan uitgetrokken.
Er wordt gevoetbald en
de 6e, 7e en 8e-klassers
zijn allemaal van mening
dat voetballen tóp is, hoewel
een meisje zegt dat ze hockey net nog leuker vindt. Dat komt
– aldus een ander – omdat ze daar ook heel goed in is. Op mijn
vraag wat de anderen nog aan sport doen, hoor ik zwemmen,
rugby en dansen. Dat laatste wordt door enkelen niet als sport
gezien, maar dat deze jongens en meisjes allen van beweging
houden is duidelijk te zien op de bijgevoegde actiefoto.

… en oud!
Hoe kun je fit blijven als lopen
niet zo makkelijk gaat of je
snel duizelig wordt wanneer je
je staande beweegt. Daarvoor
biedt gym op de stoel onder
leiding van Petra van der Linden
een alternatief. Met muziek wordt het
nog makkelijker bewegen en zelfs volksdansmuziek staat op
het programma. Zo gaan de armen van links naar rechts of van
hoog naar laag. De benen roffelen mee of worden (een beetje)
de lucht ingegooid. Dat er inmiddels op dinsdagmorgen tussen
11.00-12.00 uur 14 mensen meedoen in Het Schakelpunt, komt
vast door de mond-tot-mondreclame in de ‘wandelgangen’ of
bij de koffieochtenden.
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T 070 350 52 50
F 070 331 90 71

info@exotenhof.nl
www.exotenhof.nl
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Bankastraat 78g
2585 EP Den Haag
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Taco Risselada

le

Monique Muller
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Bezoek eens onze website.
Ons hele assortiment thuis op een presenteerblaadje.
Bestelgemak voor iedereen.

u

Een wereld aan diversiteit in verse groente en fruit

Oudste afbeelding
van Den Haag
Er bestonden twee tekeningen van schilder Jan van Eyck van
een middeleeuws vispartijtje, die bij nader beschouwen toch
één geheel vormden. Onze wijkgenote Professor Claudine
Chavannes-Mazel onderzocht – in opdracht van Museum Het
Louvre in Parijs – of het eigenlijk wel een zestiende-eeuwse
kopie van Jan van Eyck was.
Ze kwam tot de verheugende conclusie dat het toch een échte,
vroege Jan van Eyck is. De bonus was bovendien dat daarop een
afbeelding staat die duidelijk de Ridderzaal in Den Haag voorstelt. Het betekent dus dat dit de oudst-bekende voorstelling van
Den Haag is!
De resultaten van haar onderzoek zijn samen met de originele
tekening van 25 februari tot 11 maart te zien geweest in Museum

Meermanno. Volgens mw Chavannes heeft Jan van Eyck ongeveer
op deze locatie gestaan toen hij de tekening maakte.
Er was veel belangstelling voor deze korte tentoonstelling, die
voorzien was van allerlei interessante uitleg rond deze tekening
en de tijd waarin hij gemaakt is; voor veel mensen (waaronder uw
verslaggever) was dit een heel bijzondere gebeurtenis!
ed

17-11-11 14:31

Comfortabel wonen met een lage energierekening?

Schandaaltje

Ingenieursbureau De Raaij wijst u graag de weg

Keuring | Nulmeting | Energielabel
Energie Prestatie Advies
Projectbegeleiding en uitvoering

Met een op maat gesneden advies
van ons zit u er straks warmpjes
bij. Door slim te investeren, draagt
u actief bij aan duurzaamheid en
profiteert u tegelijk van een lagere
energierekening. Naast het geven
van een advies kunnen we u ook
bijstaan tijdens de realisatie van
uw woningverbetering.

Balletschool
Elsa Vreken
ANNELIES
Ingenieursbureau De Raaij
Schenkkade 227
2595 AV Den haag
Telefoon 070 785 0060/06 4112 4595
E-mail: info@ingenieursbureau-deraaij.nl
Website: www.ingenieursbureau-deraaij.nl

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!

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

Het Monchyplein wordt sinds enige jaren opgesierd door
reliëfs (negen in totaal) die ooit gemaakt zijn voor het gemeentehuis dat daar eerder stond. Nadat het stadhuis was
afgebroken hebben de kunstwerken op het gemeentelijk
opslagterrein aan de Binkhorst gestaan, tot een goede geest
bedacht dat je ze ook als zelfstandige kunstwerken zou
kunnen gebruiken. Vier van die reliëfs staan nu als een soort
‘wachters’ bij de brug over de vijver, twee aan de ene kant en
twee aan de andere. Aan beide zijden staat een bordje met
uitleg (berichten uit de vorige eeuw), waarop te lezen staat
dat ze gemaakt zijn door Dirk Bus. Dat nu blijkt niet te kloppen, althans maar ten dele.

De twee aan de zijde van de Burg. Patijnlaan, zeemeerminnen,
zijn inderdaad van Bus. Maar die aan de aan de andere kant,
waarop ineengestrengelde vrouwen en dieren staan, zijn van de
hand van Bram Roth. Dat is in de publiciteit gekomen door een
kleine tentoonstelling over zijn werk die in Pulchri werd gehouden. Vanwege het gebruik van hetzelfde materiaal (graniet) en
een zekere stijlgelijkenis moet het de aanbrenger van die bordjes
misschien niet te zwaar worden aangerekend.
Tineke Beckers-Roth, gastvrouw bij Pulchri, doet dat zeker niet.
‘Nee, u gaat niet opschrijven dat ik verbitterd ben, hoor,’ zegt
ze lachend. ‘Maar, ik weet wel absoluut zeker dat hij ze heeft gemaakt.’ Gaat de gemeente dat bordje nu vervangen? ‘Nou, er was
wel een mevrouw hier die ging proberen er iets aan te doen, maar
hoe het daarmee staat weet ik niet.’
Dirk Bus is in ieder geval ook de maker van het reliëf met het
gemeentewapen, tegen de gevel van een van de flats. Van wie de
twee liggend in het gras en de twee kleine naast het watervalletje
zijn, is mij niet bekend. In het boekje dat ter gelegenheid van de
tentoonstelling is gemaakt staat te lezen dat er nog een beeldhouwer bij het project betrokken was: Gerard van Remmen. Misschien is hij de maker ervan.
fh

Een kruispunt van eeuwen
Als je van Station CS naar huis loopt via Denneweg en Frederikstraat moet je de Mauritskade oversteken. Dat neemt vaak even
tijd, omdat het een drukke aan- en afvoerweg is. De stoplichten
dwingen de voetganger veelal tot lang wachten en gunnen hem
dan slechts enkele momenten om over te steken. Gelukkig is er
heel wat te zien. Net over de brug is links de Libanese ambassade.
Als je het treft schrijdt de ambassadeur zelf net naar zijn dienstauto,
om zich naar zijn residentie te laten
vervoeren. Aan de overkant rechts
is Minty die ‘Alle stoffen van de rol’
voor € 19,90 p.m. levert. Blijkbaar
zijn er nog steeds vrouwen die hun
eigen kleren maken. De brug over de
Noordsingelgracht stelt niet zoveel
voor. Dat is ook niet nodig, want het
enige dat er onderdoor gaat is af en
toe een lage rondvaartboot, met passagiers die diep moeten bukken om
het hoofd niet te stoten.
Interessant vind ik persoonlijk, maar is het dat ook voor anderen?
Terwijl die gedachte in mijn hoofd rondging bezocht ik, om de gedachten te verzetten, de tentoonstelling over Bart van Hove in het
Haags Historisch Museum. Daar kwam ik op zaal 5 een wandvullende afbeelding tegen die hieronder verkleind is afgedrukt.

Lunch
Diner
Party
Borrel
Buffet
Catering
Atjehstraat 66
2585 vl Den Haag
Telefoon 070 352 39 98

Hoe bestaat het!
Hier is een plaatje van dezelfde plek die ik net probeerde te beschrijven, maar dan in 1818. De Mauritskade was er toen nog niet.
www.schoonheidssalonletournesol.nl

Ik neem maar even aan dat de schilder zich min of meer aan de
werkelijkheid heeft gehouden. Bart van Hove smokkelde wel eens
een beetje, blijkt uit de tentoonstelling.
Onze buurtgenoot Michiel van der Mast heeft de tentoonstelling
mede voorbereid en ik vroeg hem om een toelichting. Hier is zijn
reactie. ‘De Dennewegsche Valbrug
is het eerste stadsgezicht dat Bart
van Hove maakte. Het is in 1818 geschilderd. De verblijfplaats is helaas
onbekend; mogelijk bestaat het niet
meer. Een zwart-wit foto is het enige
dat bewaard is gebleven.
Van de functie van de twee heren in
uniform links ben ik niet zeker. Vermoedelijk gaat het om een ‘Wachtje’,
waar tol of accijns werd geheven
voor goederen die in de stad werden
verhandeld. Er was in de negentiende
eeuw bijvoorbeeld ook een ‘Wachtje’
op het Malieveld ter hoogte van het
Korte Voorhout, ongeveer op de plek waar nu het pannenkoekenhuisje staat. Het in neoclassicistische stijl opgetrokken ‘Wachtje’
– ook wel het Commiezenhuisje of Tolhuisje genoemd – op het
Rijswijkseplein bestaat nog.
In het huis rechts op het schilderij was sinds 1817 de Stadsarmenschool gevestigd. Misschien was het jongetje dat bij de wachters
staat wel een leerling van deze school.’
De tentoonstelling loopt tot 29 april 2012.		

fh

Zo op het eerste gezicht was de man
eerder bij de edelsmid in de Bankastraat binnen
geweest. Hij wees doelgericht in de vitrine een
kostbare witgouden damesring aan. De blauwe
flikkering van de diamant was zelfs op afstand
goed te zien. Hij keek zeer tevreden en bankbiljetten werden op de toonbank gelegd. Met een
mooi rood doosje in zijn hand stapte de man
weer naar buiten en wachtte om over te steken.
Een donkergroene jeep was net de bocht om
gekomen en stopte vlak voor hem. In de auto
zat een blonde vrouw die bij het zien van de
man direct uitstapte en naar hem toeliep. Hij
leek wat ongemakkelijk en stopte het doosje
snel weg in de zak van zijn mooie blauwe jas.
Vanaf mijn terras aan de overkant kon ik zien
dat de twee goede bekenden van elkaar waren
en misschien meer. Zij was overduidelijk blij
hem te zien, maar hij leek wat geïrriteerd. Ik
meende haar te herkennen als een buurtbewoonster; is zij niet die bekende journaliste? Ik
liet mijn fantasie de vrije loop. Voor wie was de
ring bedoeld?
Zo’n ring wordt meestal gekocht door mannen die een aanzoek gaan doen, maar hij droeg
al een trouwring. Dat had ik de eerste keer al
gezien toen hij naast mij zat op het terras van
Limoncello. Plotseling ging het mobieltje van
de man af. Hij greep in zijn jaszak en met de
telefoon kwam ook het rode doosje mee dat
openviel op straat. Zowel uit de mond van de
vrouw uit de jeep als uit de speaker van de
telefoon klonk duidelijk: Schat!…
wordt vervolgd

rep

Beetje jammer…
‘Dat sommige buurtbewoners
hun vuil op vrijdagochtend
midden op de stoep zetten’
‘Dat sommige buurtbewoners
liever even tegen het verkeer
inrijden om een parkeerplek
te vinden, in plaats van
de verkeersregels te volgen’

‘Dat buurtbewoners hun
auto op de hoek van de
straat parkeren, waardoor
gehandicapten de stoep
niet op of af kunnen’
‘Dat er nog steeds
hondenpoep midden op
straat gevonden wordt’
[ een bewoner van de delistraat ]
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Bouwtaal
in de buurt
T-raam?

Archipel & Willemspark met nieuwe energie

Voor wie er niet bij kon zijn,
volgt hier een kort verslag
van onze eerste buurtbijeenkomst duurzaamheid.
Wij zijn zeer gelukkig met
de massale opkomst.
De Vredeskapel zat behoorlijk vol, met zeer geïnteresseerde buurtgenoten (meer
dan 140). Er waren drie sprekers, die alle drie andere
aspecten van duurzaamheid
belichtten.

Subsidies en duurzame monumentenzorg
Ing. Jetty Karthaus van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling van
de gemeente Den Haag sprak over subsidies en duurzame
monumentenzorg. Zij vertelde ook dat er per 1-1-2012 nieuwe
wetgeving is. Vanaf die datum is geen vergunning nodig voor
het veranderen van deur- of raamkozijnen in de achtergevel of
het plaatsen van zonnepanelen op het achterdakvlak. Nieuw
is een subsidie van € 35 per m2 voor dun isolatieglas in de
voorgevel, dat in de bestaande sponningen past. Voor meer
uitgebreide informatie over de gemeentelijke subsidies: www.
denhaag.nl/duurzaamheid
Voorbeeldwoningen
Aangekondigd werd het nieuwe gemeentelijke initiatief ‘Duurzaam in de wijk’. Dat betekent dat er drie voorbeeldwoningen
in onze wijk komen. Op open dagen kunt u hier informatie
krijgen over verschillende reeds toegepaste duurzame maatregelen.
Energiebesparing
Besparing en andere duurzaamheidsthema’s werden behandeld
door Kees Duijvestein. Aan de hand van oude foto’s schetste
hij de Haagse geschiedenis op het gebied van het opkomende
verkeer, van de vuilverbranding en energieopwekking met als
gevolg milieuproblemen als dioxine, botulisme en roet. Hij
toonde ons een wereld waar alles met elkaar samenhangt en
noemde de vier P’s, People, Planet, Profit en Project, als de vier
aspecten van het leven, die met elkaar in evenwicht moeten zijn.

Duurzaam in de wijk
Het licht wordt verspreid door led-lampen. En op het dak liggen vier zonnepanelen. Gekocht met subsidie van de gemeente.
Door al deze maatregelen is hun energierekening voor het hele
pand maar 200 euro.

Zonnepanelen Malakkastraat
Drie dagen na onze duurzame buurtbijeenkomst
(15 februari) werden er tien zonnepanelen op het dak
van het huis van Robine Clignett en Klaus Baumgarten
uit de Malakkastraat geplaatst.

Zonnepanelen Borneostraat
Hij staat me al buiten op te wachten. Gert Veen uit de Borneostraat. “Anders gaan de honden blaffen”, is de verklaring. Maar hij laat me ook meteen de dubbele beglazing in
de voorgevel zien.
Toen hij samen met zijn familie (in 1995) het huis kocht was
het helemaal verbouwd (je kunt rustig zeggen,‘verpest’) in de
jaren zeventig. Er moest dus opgeknapt worden en dat heeft
hij voortvarend en voor het grootste deel zelf gedaan. Met veel
zorg werden de karakteristieke (verdwenen) elementen teruggebracht. Duurzaamheid was toen ook al belangrijk voor hem
en daar is van meet af aan rekening mee gehouden.
Op elke étage zijn nieuwe kozijnen aangebracht voorzien van
dubbel glas en ventilatiesleuven. De zolder is geïsoleerd en alle
houten vloeren zijn voorzien van een dikke laag, geluidswerende, steenwol.
Maar het eerste dat hij gedaan heeft is het weer terugbrengen
van de tochtdeuren in de gang. In veel huizen in onze buurt
zijn die er uitgehaald. Jammer, want het terugplaatsen levert
veel warmtewinst op! Energiezuinige elektrische apparaten
doen hun werk zoveel mogelijk op nachtstroom. De was droogt
op een wasrekje in het trapgat, want voor de familie Veen staat
vast dat besparen veel met gedrag te maken heeft.
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Een opmerkzame overbuurvrouw (Linda Nash, van de Engelstalige website) dacht: ‘Dat is wel een hele snelle reactie op
de oproep om meer duurzaamheid’ en zette een foto van de
panelen op de website van de bewonersorganisatie. Die foto
trok mijn aandacht en ik zocht contact met Robine.

Comfort verhogen, besparen en gedrag
Dat was het onderwerp van het praktische verhaal van Ardo
de Graaf. Hij liet ons zien dat simpele en niet al te kostbare
maatregelen en bewust omgaan met energie behoorlijke besparingen kunnen opleveren. Ook blijken we met z’n allen wel 10
miljoen euro te kunnen besparen als we nu massaal maatregelen gaan nemen. Hij eindigde zijn verhaal met de oproep:
Waarom zou u het niet doen?
Daarna was er een drukbezochte informatiemarkt. Uit een gehouden enquête bleek de meeste belangstelling uit te gaan naar
isolatieglas, gevolgd door epa advies, gezamenlijk inkopen en
zonnepanelen.
Bewonersbijeenkomst met een thema
Dit jaar komen er nog drie duurzame thema-avonden. Te beginnen met een thema-avond 5 juni a.s. in ’t Klokhuis, over isolatie (o.a glas), ventilatie en het binnenklimaat van uw woning.
U kunt dan uitgebreide informatie verwachten over de
gemeentelijke subsidies en wij zullen leveranciers en installateurs uitnodigen, die u ter plekke kunnen adviseren. Zoveel
mogelijk zullen wij kortingen gaan afspreken.
mt

Het T-raam is vooral in Archipel & Willemspark in vele, oude ramen nog terug te vinden.
Na 1850 kwam voor het eerst industrieel
gemaakt glas op de markt, dat goedkoper was
en het mogelijk maakte om ook in schuiframen van huizen twee ruiten in de breedte te
plaatsen.

Door de ogen van onze Braziliaanse
wijkbewoner en fotograaf Joao Prates

Het vaste bovendeel: het bovenlicht werd van één
enkele ruit voorzien. Een schuifraam heeft een
schuifconstructie met een contragewicht aan een
touw, hoewel deze bij veel benedenramen aan de
straat inmiddels voor de veiligheid is dichtgeverfd of met een pin permanent gesloten blijft.
Aangezien de wijk grotendeels gebouwd is tussen 1870 en 1885 werd dit glas veel gebruikt. Het
leuke is dat o.a. bij de nieuwbouw van Bofill aan
de Burg.Patijnlaan (op de plek van het voormalige stadhuis) ook ramen met T-profielen zijn
geplaatst, zodat deze ramen meer harmoniëren
met de buurt. Dit is o.a. dankzij de inbreng van
architect Guido de Sturler gebeurd, zoals hij nog
meer stijlelementen uit de buurt heeft kunnen
aandragen bij deze bouw. Wellicht een inspiratiebron om hier zelf eens te kijken welke stijlelementen in een modern jasje te zien zijn en welke oude
huizen hun T-profielen zijn kwijtgeraakt.

‘Tijdens het
maken van
de foto’s
voelde ik
me alsof ik
in een klein
dorp was’

epb
met dank aan T.Drenth voor zijn historische informatie

Oproep!
Voor onze werkgroep duurzaamheid, A&W+nE,
zijn wij op zoek naar technische ondersteuning
van onze reeds bestaande groep. Iemand met
bouwfysische kennis die ons kan ondersteunen
in het vinden van nieuwe en innovatieve, duurzame oplossingen voor de specifieke uitdagingen
van onze wijk en onze mooie oude huizen.

Collectieve
verblinding

mail duurzaamheid@archipelwillemspark.nl

In werkelijkheid gaat dat natuurlijk niet zo snel. De zonnepanelen waren al vorig jaar besteld en de gemeentelijke subsidie
(35% van het totale bedrag) aangevraagd en toegezegd. Het
plaatsen ging wel heel snel. In een paar uur tijd lagen de panelen op het dak, was de leiding door een bestaande luchtkoker
getrokken, de omvormer geplaatst (die de opgewekte energie
van gelijkstroom omzet naar wisselstroom) en de verbinding
naar de meter aangebracht.
De te verwachten opbrengst (10 x 245 Wp) zou wel eens hun
jaarlijkse stroomverbruik kunnen dekken. Zij denken nu na
over andere te nemen duurzame maatregelen. Behalve reeds
aangebracht dubbel glas op de bovenste verdieping valt er nog
wel wat te doen. Hopelijk kunnen onze volgende themabijeenkomsten Klaus en Robine stimuleren hun huis nog verder te
isoleren en te verduurzamen.
mt

geld hadden uitgegeven aan een valse Vermeer en dus
in de val waren gelopen, en die hun twijfels liever
niet lieten blijken. Want ja, dan nam je je verlies. In
dat illustere rijtje van mensen staan Göring en de
directeuren van Boymans van Beuningen en van het
Rijksmuseum.

Het leven van meesteroplichter Han van Meegeren fascineerde advocaat en kunstliefhebber
Rupert van Heijningen. Hij begon er van alles
over uit te zoeken en houdt er lezingen over.
Zijn verhalen dijen uit door enthousiaste reacties
van luisteraars. Op 20 maart vertelde hij in ons
eigen Klokhuis aan ruim vijftig wijkbewoners
over de praktijken van deze vervalser van schilderijen van Johannes Vermeer.
Rupert geeft ons een inkijkje in het leven van Van
Meegeren. Hoe hij te werk ging. Dat hij als kunstschilder niet die roem verwierf die hij voor ogen had.
Dat hij zich verloor in het maken van valse Vermeers.
Het bracht hem succes. Het namaken van diens
signatuur deed hij samen met Theo van Wijngaarden, een kunstschilder en restaurateur. Die woonde
en werkte nota bene op Sumatrastraat 226, naast de
ingang van het Hofje van Elf.
Han van Meegeren heeft door de tijden heen veel
kunstkopers misleid. Later zei hij dat hij de leugenachtigheid van de kunstwereld heeft willen aantonen.
Die geloofde hem graag. Bijvoorbeeld de grote kunstkenner Bredius, die zijn theorie over een ontbrekende
Vermeer bevestigd zag door een vervalsing van Van
Meegeren. Of degenen die eenmaal veel, heel veel

Rupert van
Heijningen

De Emmaüsgangers van Han van Meegeren

In de zaal ontstond beroering en bijval voor een
luisteraar die de initialen van Han van Meegeren
(vm) meende te zien in de linkerhand van een van
de Emmaüsgangers, rechts op het schilderij.
Rupert sprak zijn verbazing uit over het feit dat men
collectieve bewondering doorgeeft. Het leidde tot
een merkwaardige collectieve verblinding bij kunstkenners. Internationaal twijfelde men wel aan de
echtheid van bijvoorbeeld de Emmaüsgangers. Maar
in Nederland deed helemaal niemand dat. Of ja toch,
één mevrouw. Ze blijkt in de zaal te zitten.
Mevrouw Wijnands vertelde dat zij op de tentoonstelling van de Emmaüsgangers in museum Boymans
Van Beuningen in Rotterdam in 1938 wel degelijk
gezien had dat het niet om een doek van Vermeer
ging. Ze gilde dat uit in de zaal waar het doek
tentoongesteld werd. In 1946 werd Han van Meegeren in een rechtszaak beschuldigd van collaboratie
omdat hij een Vermeer aan de Duitsers
had verkocht. Om zijn straf te ontlopen
en zijn patriottisme aan te tonen maakte
hij bekend dat hij de maker van dit doek was en dus
een vervalsing had verkocht. Waarop de moeder van
mevrouw Wijnands haar dochter belde en zei: “Kind,
je had gelijk.”
cr

Fotobijschriften van boven naar beneden
[1] Ik ben op veel plaatsen geweest, nooit trof ik zo’n perspectief. Zou het komen doordat
Nederland zo plat is? Gebouwen
lijken hier vaak op een groot
schip. Op de foto is goed te zien
wat ik bedoel. AH is een ontmoetingsplaats. Op de stoep ervoor
en in de winkel staan altijd mensen met elkaar te praten.
[2] Deze muur staat voor mij
gelijk aan kunst. Ik weet niet of
het de plek is? Het voelt als een
vredige plek.

[3] Typerend voor de buurt: oudere mensen met een karretje of
een rollator.
[4] De variëteit aan voedingsmiddelen die je hier kunt kopen is
opvallend. Je hoeft niet op reis,
alles is in de buurt te krijgen.
Veel winkels zien er verzorgd uit.
Deze niet. Deze winkel is de ziel
van het dorp. De vrouw die erin
staat is er altijd. Ik weet niet of
ze wel eens wat verkoopt? Op
een bepaalde manier vind ik de
winkel mooi.
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Uw huid is uniek!

JO & JUR STROINK
TANDPROTHETICUS
RIOUWSTRAAT

Maak vandaag nog een afspraak voor
meting en productadvies op maat!

ANNEMIEKE SCHIPHUIS
PENSIOENADVIESBURO
MALAKKASTRAAT

Verder kunt u bij ons ook terecht voor:

Twee musea uit onze buurt doen mee aan de zomermanifestatie Israels in Den Haag. Van 2 juni
t/m 23 september zijn in het Couperusmuseum en
in het Panorama Mesdag schilderijen en aquarellen te zien van en over Isaac Israels. Vele schilderijen zijn afkomstig uit particuliere verzamelingen en waren nooit eerder zo toegankelijk. Ook
het Haags Historisch Museum, Muzee Scheveningen en het Haags Gemeentearchief doen mee.

Gezichtsverzorging, anti aging, definitief
ontharen, afvallen, anti cellulite behandelingen,
permanente make up!

Gespecialiseerd in zonweringen en rolluiken sinds 1949

Willem Witsenplein 7 - 2596 BK Den Haag -Tel: +31 (0)70-3262926 - info@btotale.com - www.btotale.com

Zal ik bellen bij ‘praktijk’ of ‘privé’? Ik kies voor ‘praktijk’,
want ik wil het immers hebben over de tandprotheticus.
Maar Jo en Jur Stroink ontvangen me boven in hun woonkamer, privé, zogezegd. Later in het gesprek zal blijken dat
voor Jur het werk tegelijk een hobby is. Het onderscheid
doet er dus niet zo toe.
Wat doe je? ‘Een tandprotheticus houdt zich bezig met het

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

EenEen
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metterras
terras
gezeligkofﬁehuis
koffiehuis met
waar
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waarFrank
Franken
en Maryam
Maryam van
u
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ontvangen
en laten
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ontvangen
en genieten
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diverse
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genieten
diverse
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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)

aanmeten en vervaardigen van uitneembare gebitselementen’, zo lepelt Jur geroutineerd de definitie op. Het luistert
dan ook nauw om precies de verschillen tussen alle werkers
in de mondzorg vast te stellen: tandheelkunde tegenover
tandvervangkunde. Tandarts, kaakchirurg, mondhygiëniste, tandtechnicus, tandprotheticus. Er zijn nogal wat soorten. Hij meet dus aan en vervaardigt. Voor het eerste staat
er beneden een echte tandartsstoel. Het gips van vroeger
is al lang vervangen door happen in een ander aangemaakt
poeder (agar agar), waarmee de vorm enigszins flexibel
blijft. Daarna volgt het technische werk: een opbouw op een
implantaat, een frame of een compleet gebit. Het zijn soms
staaltjes van hogere edelsmeedkunst, Jur noemt ze dan ook
wel mondsieraden. Hij beschouwt zich als een warme bakker binnen zijn beroepsgroep: je kunt voor het hele proces
bij hem terecht. Hij is dus ook zijn eigen tandtechnicus. Zijn
vrouw Jo doet administratie, telefoon en eenvoudiger technisch werk. Vooral bij die administratie komt heel wat kijken: veel verschillende codes voor werkzaamheden en nogal
wat verschillen tussen vergoedingen van de verzekering.

Chr. Th. JEHEE
Steenhouwerij en
Natuursteenhandel
Gevelbekleding - Schouwbekleding
Trapbekleding - Vloeren
Vensterbanken - Grafmonumenten

HENNEMAN B.V.

parfums

sinds

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.

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

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.

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

il profvmo

parfums d’orsay (e.a.)

Wat doe je? Na veertien jaar gewerkt te hebben bij een verze-

keringsmaatschappij werk ik sinds maart 2006 zelfstandig
als pensioenadviseur; ik help werkgevers op het gebied van
pensioenen. Ik ben niet verbonden aan enige verzekeraar,
ik ben geen tussenpersoon, en dat betekent dat ik vrijuit
– onafhankelijk en objectief – iedereen kan adviseren wat
voor hem/haar de beste vorm van pensioen is. Er zijn daarin
zoveel verschillen dat dga’s (directeur groot aandeelhouders) en werknemers vaak geen goed zicht hebben op wat er
allemaal mogelijk is. Ik kan creatief omgaan met de wensen
van iemand totdat de beste oplossing gevonden is.
Vooral voor zzp’ers is het zaak te zorgen dat ze de uitspraak
‘Zorg voor jezelf ’ echt in praktijk brengen. Lang niet iedereen is ervan overtuigd dat een pensioen nodig is (‘dat zien
we dan wel!’). Maar zodra een thuiswerker ziek wordt of
arbeidsongeschikt raakt, en er is geen goede basisvoorziening om te zorgen dat er toch ‘brood op de plank’ komt, dan
is het leed niet te overzien.

De tentoonstelling geeft een beeld van het Den Haag
en Scheveningen van eind 19de en begin 20ste eeuw.
De Haag breidt zich uit: rond 1870 wordt begonnen
met de bouw van de wijken buiten de grachtengordel:
Archipel, Willemspark, het Regentessekwartier, de
Zeeheldenbuurt en Nassaubuurt. Er is veel industrie die zorgt voor werkgelegenheid. Indiëgangers
brengen hun verlof, vaak maandenlang, door in Den
Haag of in de hotels van Scheveningen. Tegelijkertijd komt in Scheveningen het badleven in zwang.
Gasten verdringen zich al flanerend op de boulevard
en genieten van de concerten en high-teas. Het zijn
geliefde thema’s in de werken van Isaac Israels, een
schilder die vaak wordt gezien als Nederlands grootste impressionist.
Het Louis Couperus Museum toont de kring rondom
Isaac Israels en Louis Couperus aan de hand van portretten van tijdgenoten, terwijl Panorama Mesdag de
beroemde vrouwenportretten van o.a. Israels centraal
stelt.
mo

Voegt het wonen in de Archipel iets toe voor je bedrijf? Het is

heerlijk wonen hier, ik woon hier al heel lang, en geniet van
de gezelligheid van het ‘dorpje’! Maar mijn cliënten zitten
overal in Nederland; het zijn Nederlandse en buitenlandse
bedrijven die mijn advies vragen. Ik ga wel op afzienbare
termijn met het bedrijf verhuizen naar Scheveningen,
omdat ik graag wat meer ruimte wil hebben om lezingen te
kunnen geven (wat ik graag doe) en cliënten te ontvangen
op een wat meer representatieve manier.

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

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

Celeste

Isaac Israels
in Den Haag

Dag- en nachtservice

Telefoon 070 - 354 94 94

Fysiotherapie
Manuele therapie
McKenzie methode
Psychosomatische
fysiotherapie
Consulten
Advies/begeleiding

Archipel

Fysiotherapie &
Manuele therapie
Sumatrastraat 205
2585 CP Den Haag

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

en werken al sinds 1988 in de Riouwstraat. Zo nodig komt
de protheticus zelfs bij de klant aan huis om te passen en
meten. Ze vinden het hier allebei heerlijk wonen, en het
is prettig dat voor bv. bewoners van het Schakelpunt de
tandprotheticus dicht in de buurt zit. Maar verder is er
geen noodzaak om juist hier praktijk te hebben. De klanten
komen uit de hele Haagse regio, tot uit het Westland. Ze
komen – letterlijk- via mond tot mondreclame.
Zijn jullie kinderen blij met aan huis werkende ouders? ‘Zeker,

en wij ook. Een mooie aanleiding om even pauze te houden
om thee te drinken, als ze uit school kwamen. Nu zijn ze het
huis uit’. Als we weer afdalen naar de praktijk om een foto
te maken, laat de hond ons maar node gaan. Hij wil de club
graag bij elkaar houden. Voor Jur is hij een welkome aanleiding om vier keer per dag even te lopen in de Scheveningse
Bosjes. Want op de fiets naar z’n werk zit er voor hem niet
in. Zijn woon-werkverkeer beperkt zich tot een paar keer de
trap op en af.
mo
www.praktijkstroink.nl

Mis je contact met collega's? Nee, want ik roep vaak hun hulp

in! Ik overleg graag met collega’s omdat het prettig en goed
is om ruggespraak met iemand te hebben en op een andere
manier tegen problemen te kunnen aankijken. Een sparringpartner is echt nodig soms!
Ik vind het heerlijk om in m'n eentje te werken, in mijn
eigen tempo en tijd. De enige partner die ik al jaren heb is
mijn kat, die bij voorkeur op mijn bureau en op mijn papieren gaat zitten!
ed
www.miq-in-business.nl

– advertentie –

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

Bonus voor bewoners
Iedere maandagmorgen gaan twee bezoekers, mw de W. en dhr F. van Het Schakelpunt vroeg boodschappen doen bij de
buurtsuper. Niets bijzonders, ware het niet dat zij met een stapeltje
bonusboekjes terugkomen voor de overige gasten, die zelf geen boodschappen meer kunnen doen. Het eerste uur wordt er door iedereen driftig gebladerd en besproken onder het genot van een kopje koffie wat een
heel aan-trekkelijke aanbieding is. Gastvrouw Janneke weet zo al wat ze
voor wie moet meenemen als ze boodschappen gaat doen voor de thuisblijvers. Maandagmorgen in Het Schakelpunt:een echte AH-erlebnis.
epb

Al twintig jaar Archicapella
Het Archicapellakoor viert dit jaar zijn twintigjarig bestaan. Volgens Nicolette van der Meulen,
de geschiedschrijver van het gezelschap, begon
het ooit op muziekmiddagen bij de pianolerares
Francoise Poll. Presentaties van kinderen mondden uit in informele samenzang en dat beviel
enkele aanwezigen zo goed dat ze een (dames)
koortje vormden. Zo gaan die dingen.
Het kleine clubje werd groter en vond vervolgens
onderdak in Het Klokhuis. Dat was in 1992 en het lag
voor de hand om de naam Klokhuiskoor te kiezen.
Later in 2001, er was intussen een afsplitsing geweest
(van Esgroot) en een fusie (met het Nassaukoor) werd
de naam Archicapellakoor gekozen. Volgens Nicolette
een ‘volwassener’ naam, die verwijst naar de naam
van de buurt en naar het feit dat veelal ‘a capella’
wordt gezongen.
In de eerste zes jaar was Saskia Hendriks dirigente.
Sindsdien zijn het vooral studenten van het conservatorium geweest die het koor hebben geleid. Namen
die Nicolette de revue laat passeren zijn: Stefanie

Beekmans, Bernard Kruger, Rob Kaptein en Marine
Fribourg. Laatstgenoemde, die sinds 2008 de dirigente is, wordt door haar gekarakteriseerd als: ‘frêle
23-jarige Française’ (zie foto). Het koor laat zich ‘diep
onder de indruk … haar strakke regime welgevallen’.
Tijd om feest te vieren
De festiviteiten vinden plaats in de maand juni. Voor
de leden van het koor worden workshops georganiseerd en natuurlijk komt er een feestelijk concert. Dat
zal waarschijnlijk plaatsvinden op 10 juni a.s. in het
(vernieuwde) Haganum. Nadere bijzonderheden zullen t.z.t. via de website, de muurkrant en het prikbord
van Het Klokhuis bekend worden gemaakt. Als thema
heeft men gekozen voor het uitdagende: ‘Over de
liefde en zo …’.
En dan nog dit: als u bas of tenor bent en mee wilt
doen aan het jubileumconcert, meldt u aan! Dat kan
o.a. bij Vera Bruggeling (verabruggeling@zonnet.nl),
voorzitter van de jubileumcommissie.
fh

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.

Vrijwilligers met vakantie …

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

Voor de maanden juni, juli en augustus zoeken we voor de koffieochtenden in Het Schakelpunt gastvrouwen/heren, die in deze maanden zo af en
toe willen invallen. Reactie naar else@archipelbuurt.nl of tel: 350 57 38.

Bezoekgroep de St. Jacobsstaf

Lente-lunch
In Het Schakelpunt

Op 22 maart j.l werden
er door de gastvrouwen
verschillende salades
geserveerd na het gebruikelijke kopje soep op de
vaste lunch-donderdag.
De tafel extra versierd en
de vaste gasten in een
goede stemming. Een
afsluiting met een fruitsalade voor de vitamine C, maar ook de vitamine
G (van gezelligheid) ontbrak niet. Een kleinschalige activiteit voor maximaal 12 personen, die bijna altijd trouw komen en dat heus niet alleen
doen voor de lage kosten van € 2,50 per persoon.
epb

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. Belt u ons gerust:
Lore Olgers telefoon 070 324 41 18.

www.archipelwillemspark.nl

De gebruikelijke maaltijden zijn er weer. Ze worden
gehouden op maandag 7 mei en maandag 4 juni, in
het wijkgebouw van de Vredeskapel. Malakkastraat 7.
Vanaf 18 uur bent u van harte welkom en staat er een
drankje en hapje voor u klaar. Om 18.30 uur beginnen
we met de maaltijd. De kosten zijn €3,50. Meer informatie bij Hans ter Schegget telefoon: 06 40 93 77 71.

Om 19.30 uur vertrekken we naar het monument op
het Carnegieplein om daar bloemen neer te leggen.

Ook zijn er weer de koffie-ochtenden op donderdag
10 mei en donderdag 14 juni in de Vredeskapel.
Bob en Gre Feenstra organiseren deze ochtenden in
samenwerking met Aklil Getachew. U bent van harte
welkom. Wilt u hierover meer weten bel dan even met
de familie Feenstra, telefoon: 070 350 40 05.

Elke zondag is er in de Vredeskapel om 10.30 uur een
kerkdienst. Tijdens deze dienst is er ook crèche en
kindernevendienst voor de kinderen. Na afloop bent
u van harte uitgenodigd een kopje koffie te blijven
drinken.

Op vrijdag 4 mei om 19.00 uur is er in de Vredeskapel
een korte bijeenkomst ter bezinning en overdenking.

In deze tijd valt ook Pinksteren. De feestelijke pinksterdienst zal gehouden worden op zondag 27 mei
om 10.30 uur in de Vredeskapel. Ds. C. van Dongen zal
voorgaan in deze dienst.

Wilt u meer weten over de Vredeskapel dan kunt
u kontact opnemen met Hester Hoogenraad,
telefoon: 070 368 99 29.

Excursies
Dit voorjaar staan de volgende uitstapjes voor ouderen op het programma:
Dinsdag 24 april bollentocht met koffie- en thee stop (met prachtig uitzicht op de bollenvelden). Vertrek om 13.45 uur vanaf het Schakelpunt.
Dinsdag 22 mei middaguitstapje naar de Vlindertuin in Leidschendam.
Vertrek 13.45 uur vanaf het Schakelpunt.
Dinsdag 26 juni boottocht op de Kagerplassen. Vertrek 13.00 uur vanaf
het Schakelpunt.
Voor informatie en opgave: Lore Olgers telefoon 070 324 41 18.
Iedereen kan hieraan meedoen! We gaan met particuliere auto’s en
u wordt tegen 17.00 uur weer thuisgebracht

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

– advertenties –

APOTHEEK
NAUTA

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

www.stjacobus.nl

Sluiting cipo
bezoekersruimte
De bezoekersruimte van het Centraal Informatiepunt
Ouderen (cipo) in Het Nutshuis zal na 16 maart 2012
gesloten zijn. Voor informatie en vragen over wonen,
zorg, vervoer, vrije tijd, financiële of sociale onderwerpen kunnen Haagse 55-plussers daarna terecht op
de website www.haagseouderen.nl, contact opnemen
via telefoon (070) 364 38 18 en e-mail info@haagseouderen.nl of langsgaan bij i-Shops en gemeentelijke
advies- en informatiepunten.
Waarom deze verandering?
In de ouderennota ‘oud is in!’ legt wethouder
Karsten Klein (Jeugd, Sport & Welzijn) het accent
enerzijds op participatie door Haagse ouderen aan
de samenleving. Daarnaast is het de bedoeling dat zij

informatieve vragen vooral dicht bij huis zullen
kunnen stellen in plaats van op een centrale plaats.
Cipo past zijn dienstverlening aan deze ontwikkeling
aan. Vanaf 1 januari a.s. zal cipo deel uitmaken van
een nieuwe stedelijke organisatie voor participatie
door Haagse burgers. Voor wat betreft informatie
wordt de eigen bezoekersruimte gesloten en gaat
cipo nauw samenwerken met loketten in de stadsdelen, zoals de i-Shops en gemeentelijke advies- en
informatiepunten. cipo zal deze loketten ondersteunen met specifieke kennis en informatie voor
en over 55-plussers.
Na 16 maart 2012 kunnen 55-plussers uiteraard nog
altijd terecht bij cipo met hun vragen over wonen,
zorg, vervoer, vrije tijd, financiële of sociale onderwerpen. Dat kan telefonisch (070 364 38 18) of per
e-mail (info@haagseouderen.nl). Daarnaast is alle
informatie 24 uur per dag beschikbaar op de website.
www.haagseouderen.nl

– advertenties –

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

Inschrijven
nieuwsbrief

Altijd op de hoogte

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

Word abonnee op de digitale nieuwsbrief van A&W.
Typ het webadres www.archipelwillemspark.nl in en klik
links bovenin op de enveloppe. Zo simpel is het!

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

572

gingen
u
al voor
!

Bankastraat 103 A
2585 EJ DenHaag
tfn+tfx 070 35 44 812
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Een werkeloze computer?
Heeft u een werkeloze computer thuis? Dan is het tijd eindelijk eens op
donderdagmorgen de computercursus voor beginners te gaan doen: u kunt
voor 8 lessen terecht voor slechts € 50,- (inclusief lesboek). Ook kunt u
– desgewenst – op andere momenten met de lesstof oefenen op de pc in de
ontmoetingsruimte van 't Klokhuis als u (nog) geen computer thuis hebt.
Er wordt gestart bij 6 personen en er kunnen max. 8 personen meedoen.

Huisbezoeken 75+
Dichtbij uit eten

In april/mei 2012 start welzijnsorganisatie Zebra in de Archipelbuurt
en Willemspark huisbezoeken bij wijkbewoners van 75 jaar en ouder.

Pannenkoeken

Het doel van de huisbezoeken is om een duidelijk beeld te krijgen van de
situatie, waarin de zelfstandig wonende wijkbewoners zich bevinden. De
mensen, die in 2012 dit jaar 75, 80, 85, 90, 95 of 100 jaar zijn geworden of nog
worden, zullen benaderd worden voor een huisbezoek. De huisbezoeken
worden afgelegd door vrijwillige medewerkers. Deze medewerkers sturen
degenen, die zij willen bezoeken een brief, voor het maken van een afspraak.
Tijdens het bezoek zal de medewerker een aantal vragen stellen met behulp
van een vragenlijst. De antwoorden, die op de vragen gegeven worden,
worden anoniem verwerkt. Voor degenen, die bezocht worden, neemt de
medewerker een informatiegids mee, over activiteiten en voorzieningen
in Den Haag. Voor dit project, dat door de wethouder van Jeugd, Welzijn
en Sport, de heer K. Klein, van harte wordt gesteund, heeft de gemeente de
benodigde adresgegevens beschikbaar gesteld.

Ouderwetse pannenkoeken (naturel of met spek)
worden in het Klokhuis gebakken op maandag
tussen 12.00 en 13.00 uur. Reserveren is niet nodig
en de kosten zijn ongeveer € 1,- per pannenkoek.

Warme maaltijd

Voor de heerlijke 3-gangen maaltijd op dinsdag
van 17.15 – 18.30 uur voor wijkbewoners van 55+
moet u uiterlijk maandag 13.00 uur reserveren op
070 350 35 11. De kosten zijn € 6,- per persoon.

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

Hebt u vragen over de huisbezoeken, dan kunt u bellen met dhr. Matthias
Wenzel, ouderenconsulent Zebra, p.a. wijk- en dienstencentrum De Heldenhoek, Elandstraat 88, tel. 424 81 27 of op maandag en woensdag tussen 10.00
en 13.00 uur in het Klokhuis, Celebesstraat 4, tel. 350 35 11.

De eerste muur van Stichting ArchipelPoezië is op 31
maart feestelijk onthuld. Het gedicht is te bewonderen
in de Surinamestraat.

Activiteiten in ’t Klokhuis
Bridgen
Iedere dinsdagmiddag tussen 13.00-16.30 uur.
Nieuwe leden/belangstellenden welkom:
bel Wijnand Punt, telefoon 070 392 04 02.

Bingo
Iedere 3e woensdag v.d. maand Op 18 april en
16 mei a.s. tussen 13.45-15.45 uur.Kosten 1e kaart
€ 2,50 (incl. 1 thee/koffie), 2e kaart of meer €2.

Wisselbibliotheek
Iedere vrijdagmorgen van 10.00-11.30 uur
in Het Klokhuis.

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

High Tea

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
De heer W. Oostdam penningmeester
ienwoostdam@kpnplanet.nl
De heer W. Punt bestuurslid
wpunt@casema.nl
Stichting Ouderenwerk A/W/Z
Secr. mw G. Arkes, van Speijkstraat 37a
2518 ev Den Haag, t. 392 74 96
Consulent ouderenwerk Matthias Wenzel,
spreekuur tussen 11.00 - 12.00 uur op afspraak
via ’t Klokhuis, t. 350 35 11
Afspraak maatschappelijk werk
Corrie v.d. Velden, ma, di en do, t 424 80 00
Wijkbus ‘STAP IN’
aanmelden/info: tussen 9 - 10 uur, t 352 04 16
Telefooncirkel A/W/Z
Info coördinatoren:
mw P. Jansen, t 350 70 58
W. Luchtenveld, t 345 16 81

Expositie Annemiek Treep
Tot 22 april exposeert Annemiek Treep nog in ’t Klokhuis – dit is haar
derde expositie in Den Haag en de vierde volgt binnenkort elders.
Vanaf 22 april tot 6 juli exposeert Miriam L’Herminez in ’t Klokhuis. Miriam
is geïnspireerd door het vangen van indrukken van de natuur in vorm en
kleur. Dit vertaalt deze veelzijdige kunstenares in zowel aquarel, als met pen,
textiel en gemengde techniek. Heel bijzonder is haar serie eilanden gemaakt
van textiel. Deze zien er zo uitnodigend uit dat je de neiging om ze aan te
raken bijna niet kunt bedwingen. In onze expositie laat Miriam ons, naast
een aantal van haar eilanden, ‘De Schepping’ zien. Door fascinerend gebruik
van lijnen, vormen en kleuren in gemende techniek zijn we getuige van het
ontstaan van de mens op aarde. Met een hint naar Scheveningen – de plek
waar zij woont en wordt aangetrokken door de zee – toont zij ons ook nog een
aantal treffende aquarellen van bewoners van de zee.
Wilt u ook eens exposeren? Bel Elisabeth König, telefoon 070 346 70 08

Tijdens de Koempoelan op woensdag 9 mei a.s.
in het Klokhuis is er een high tea Carla Sleebos,
pianiste, zal zorgen voor de muzikale omlijsting.
Ook zal er een muzikale quiz gehouden worden.
De in de vorige wijkkrant op 16 mei aangekondigde
Koempoelan, komt te vervallen.
De Koempoelans zijn op de 2e woensdag van
de maand. Het programma loopt van 14.00 tot
16.00 uur. Er zijn ook heerlijke Indische hapjes
te koop (djadjans). Iedereen is op de koempoelans
van harte welkom. Ook mensen zonder Indische
achtergrond. De toegangsprijs bedraagt €3,00,
incl. een kopje thee of koffie. De kaartverkoop
is bij de entree in het Klokhuis, Celebesstraat 4,
telefoon 070 350 35 11.

bewoners
in beweging

Sportieve senioren
Op vrijdagmorgen wordt in ’t Klokhuis de grote
mat uitgerold en wordt er Koersbal gespeeld
door een groepje oudere wijkbewoners van
10.30uur – 12.00 uur. Spelleider Piet Damen houdt
ook de punten bij en zorgt (met hulp van de spelers) dat de zaal opgeruimd achter blijft. Koersbal
lijkt enigszins op jeu de boules, maar wordt altijd
binnen gespeeld.
Informatie Piet Damen, telefoon 070 350 56 15

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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Maaltijden in Het Schakelpunt
In het Schakelpunt, Burgemeester Patijnlaan 1900, is er iedere woensdag om
17.30 uur gelegenheid om een warme maaltijd (drie-gangen-menu) te nuttigen. De kosten bedragen € 6,00. De maaltijden worden aangeleverd door een
cateraar, die de maaltijden op de dag zelf bereid. U wordt van harte uitgenodigd om te komen eten.Voor deze maaltijd kunt u zich aanmelden bij het
Klokhuis. Reserveren voor een maaltijd kunt u tot dinsdags 12.00 uur doen.
Betalen kunt u in het Schakelpunt. Voor informatie en reserveringen kunt u
bellen met het Klokhuis, tel. 350 35 11.

Cecile Eekhout- van
Hövell, de gymjuf van
o.a. de drie groepen van
Meer Bewegen voor
Ouderen geeft dit jaar 10
jaar les tot volle tevredenheid van allen, die haar
lessen volgen. Een goede
reden om haar een keer in
de bloemetjes te zetten.

