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Een uitgave van Bewonersorganisatie
Archipel & Willemspark. Oplage 5000.

Much of the material in this community news-
paper can be found in English on the interna-
tional section of the community website: 

www.archipelwillemspark.nl

International 
Residents

nieuws… mensen… samenleving…  www.archipelwillemspark.nl
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Blijvende zorgen VCP

Wat is het geval? Uw verkeerscommis-
sies voorspelden vóór invoering van het 
VCP (Verkeerscirculatie plan) stagnaties 
op Raamweg, Laan Copes, Javastraat 
en Mauritskade. De voorspelling kwam 
helaas uit.

Dat zit zo. Vóór de invoering waren deze we-
gen al vol. Moet een automobilist meer dan 
een keer wachten voor een verkeerslicht, 
dan wordt de maximumcapaciteit van die 

weg/kruising overschreden. Is die capaciteit 
bijvoorbeeld 2000 auto’s per uur, dan vormt 
zich bij aanbod van 2100 per uur een file van 
100 auto’s of 400 meter! Het VCP veroor-
zaakte die lange files. Ondanks veel verzet 
van de burgerij en van veel raadsleden werd 
het VCP doorgedrukt. 

Dat resulteerde wel in een sterke en nood-
zakelijke verbetering van de leefbaarheid 
in de binnenstad. Echter, honderden auto's 
per uur uit de binnenstad zochten hun weg 
elders. De bovengenoemde wegen kregen er 
elk een flink aantal auto's per uur bij, met 
honderden meters file als gevolg! Bewoners 
van onze wijken en doorgaande forens-au-
tomobilisten ervaren dat iedere werkdag. 
 >lees verder op pagina 2 

Archipella: ‘Wat prachtig, 
Koning Willem-Alexander heeft toch 

voor de Koningssloep gekozen!’
 

Willem: ‘Ja, en laat die Amsterdammers 
op het IJ nog maar even wachten...’

Couperus
bruist
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Beste Archipel bewoners,

30 april 2013 ... een memorabel jaar om in 
onze buurt Koninginnedag te vieren.
Voor ieder van ons is het altijd Koninginne-
dag geweest, en velen hebben dat alleen op 
30 april gevierd. 
In 1949, na het aantreden van Koningin 
Juliana, werd het grote feest verplaatst van 
31 augustus naar 30 april, van hoogzomer 
naar de volle lente.
In 2014 zal de feestdag maar een paar dagen 
eerder vallen, maar de naam is dan natuur-
lijk ... Koningsdag.

Voor het laatst (voorlopig) Koninginnedag, 
voor het laatst een eerbetoon aan Konin-
gin Beatrix. Een dag dus om bij haar stil te 
staan, en bij haar 75 jaar.
Een dag van Oranje, 75 herinneringen aan 
Oranje, 75 shades of … orange!!

Toen wij als organiserend comité hoorden 
dat de troonswisseling zou plaats vinden 
op 30 april hebben we direct een groot LED 

scherm gehuurd zodat u allen niet weg 
hoeft uit het feestgedruis om de belangrijke 
ceremoniële momenten te kunnen volgen. 
Zowel de abdicatie als de inhuldiging zen-
den we live uit. 
En om u niet met een lege maag te laten 
starten zorgen we ervoor dat op het Bankap-
lein vanaf 09.30 uur de tafels gedekt staan 
met een feestelijk ontbijt.

Klinkt als een goede start, toch?! Tja, en ver-
der proberen we vooral om alle succesnum-
mers van de dag voor u te behouden. Dus 
ja, we gaan weer lekker luid de wijk rond, 
er zal zeker een geweldige vrij-
markt voor de kinderen zijn  
en onze voetbalhelden kunnen 
zich wederom uitleven. 
De stepjesrace met een 
uitgebreid startveld, rust 
voor de pauzes met een 
drankje en gezellige 
muziek op het plein, 
en als afsluiter de 
super BBQ om de 
vingers bij af te 
likken.

> bekijk het 
programma
op pagina 3

De initiatiefgroep  
‘Vredeskapel 2014’  
vertelt…
Aart Stevens, Ite van Dijk en Gratia 
Prisse geven namens de 12-koppige  
initiatiefgroep uitleg.

Gaat het zo slecht met de Vredeskapel?
Aart: ‘Door teruglopende inkomsten van 
de Protestantse gemeente in Den Haag 
moeten er 8 kerkgebouwen gesloten 
worden, waaronder de Vredeskapel. 
De wijkgemeente rond de Vredeskapel 
bestaat gelukkig uit een actieve groep 
mensen. Een aantal van hen beijvert zich 
een nieuwe bestemming voor de Vredes-
kapel te vinden.’

Wat gaat er nu precies gebeuren?
Aart: ‘Het sluiten van de Vredeskapel gaat 
in 2 fasen. Tot Pinksteren 2013 zijn er de 
gebruikelijke wekelijkse kerkdiensten. 
Tot Pinksteren 2014 is er maandelijks een  
kerkdienst.’ 

Kun je wat meer vertellen over de initiatief-
groep ‘Vredeskapel 2014’?
Ite: ‘Graag willen we de Vredeskapel als 
Huis in de buurt ook na Pinksteren 2014 
behouden. Met plek voor 200 mensen, een 
mooie akoestiek en een podium zijn er 
veel culturele activiteiten denkbaar, naast 
wellicht bijeenkomsten van religieuze/le-
venbeschouwelijke aard. De ontwikkeling 
van de Vredeskapel naar een multifuncti-
oneel gebouw hangt natuurlijk af van een 
oplossing voor de financiering. Daarover 
worden gesprekken gevoerd met des-
kundigen. Ideeën, giften én vrijwilligers 
zullen nodig zijn. We hebben al gemerkt 
dat er belangstelling is voor muziekuit-
voeringen, repetitieruimte etc. Daarom 
streven we naar een aanvullende regeling 
voor verhuur en gebruik gedurende de 
periode dat de wijkgemeente er nog  haar 
zondagse erediensten houdt.’   

Zijn reacties welkom?
Gratia: ‘Zeker! Zie de buurtbrief elders 
in deze wijkkrant. Zaterdagmiddag 6 
april organiseert de initiatiefgroep een 
Open Huis in de kapel. Omlijst door een 
muziekje, hapje en drankje. De geschie-
denis van ons rijksmonument zal worden 
belicht door onze wijkbewoner de heer 
Bob Feenstra, die al menige historische 
rondleiding door de wijk op zijn naam 
heeft staan. Met ruim de gelegenheid om 
de sfeer van de ruimte te proeven en van 
gedachten te wisselen.’

Verkeerscommissies 
Archipelbuurt en  
Benoordenhout luiden 
de noodklok

Koninginnedag
30 april 2013
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wijk • wijs • wijzer
Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark 
secretariaat
p/a Celebesstraat 4, 2585 tj Den Haag
Administratieve ondersteuning
mw. Trudy Hollander
t. 404 95 80 (bij geen gehoor t. 350 35 11)
secretariaat@archipelwillemspark.nl

bestuur
voorzitter 
dhr. mr. A. Offers  t. 517 67 01
arnout@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

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

wijkberaadsvergadering
donderdag 28 maart 2013 
20.00 uur, ’t Klokhuis, Celebesstraat 4

wijkkrant
Sluiting kopij: 18 maart 2013
Sluiting advertenties: 21 maart 2013
p/a Celebesstraat 4, 2585 tj Den Haag, 
t. 350 35 11, secretariaat@archipelwillemspark.nl

redactie
Lucia v. d. Bergh, Eva Drijver,  
Loes van Lakerveld, Michiel Ottolander,  
Else Ponsen, Otto Spijkers, Marjan Teesing, 
Prescilla van Zoest 
cartoon Jet de Meester
bijdrage Bart Brouwer, Isabelle Hylkema, 
Andries Landheer, David Struik

vormgeving de ontwerpvloot

websiteredactie
Ank Beekman, Jaap Drijver, Frits Hoorweg, 
Margreet Meijer, Cristo Padmos, Deniz Pels-
man, Kees Tolk www.archipelwillemspark.nl

nieuws voor de website
website@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

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

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

Staedion
informatie 0900 14 24

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

Diaconaal opbouwwerker
Aklil Getachew, t. 318 16 16 

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.

Laurens Bos t. 06 361 99 624 
Malou Polak    t. 350 61 16
Marijn Roelvink t. 06 189 84 312
Thijs van Schaik  t. 06 121 08 703

Aria Veen   t. 354 05 01
Sophie Vlaar  sophie.vlaar@xs4all.nl
Mw M. Vollema t. 06 519 58 607
Godert de Zoeten t. 06 211 67 589

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

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

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

T. 0900 88 44
T. 112 bij spoed! En verdachte omstandigheden!

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

Politie Haaglanden

www.politie.nl/haaglanden/bureaus

Klachten stadsbeheer

bel 14 070
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Zorgen om VCP
Een maat voor slechte bereikbaarheid is het aantal keren, dat een automobilist 
aanschuift/stopt voor een verkeerslicht. Tussen Parkstraat of tussen politiebureau 
en Utrechtsebaan moet vele malen voor een verkeerslicht worden gestopt. De 
bereikbaarheid is dus slecht en dit resulteert automatisch in slechte leefbaarheid 
door het stagnerende verkeer.

Een betere situatie in de binnenstad? 
De Gemeente had het over: ‘Veel minder’ (auto’s op Veerkaden) en ‘Een beetje meer’ 
(op de wegen daarbuiten). ‘Een beetje meer’ resulteerde in sterke filevorming in de 
hele centrale zone (de zone tussen Scheveningen en Neherkade met daarbinnen 
binnenstad en centrum). 
Het commentaar van gemeente over het vcp is steeds ‘een betere situatie in de 
binnenstad’, maar ontkend wordt het gevolg voor de hele centrale zone ‘buiten de 
binnenstad’, inclusief onze wijken.
Het stagnerende verkeer heeft grote gevolgen voor de leefbaarheid en gezond-
heid. De volgepakte wegen veroorzaken stress bij bewoners en automobilisten en 
bovendien luchtverontreiniging. Het fijnstof dringt door tot diep in de longen en 
komt in de bloedbaan. Fijnstof veroorzaakt bloedpropjes, infarcten en kanker. In 
België praten wetenschappers over een verlies van vijf levensjaren ten gevolge van 
fijnstof. In Nederland wordt geschat dat het leven tussen twaalf maanden en drie 
jaar wordt bekort. 
 

Waarom de noodklok? 
Wel, het vcp is afgerond, maar gemeente propt er een grote hoeveelheid verkeer 
op de Centrumring bij. Die zoekt straks zijn weg, zoals met het vcp, op Raamweg 
en in de centrale zone op de wegen evenwijdig aan de kust. 
Wat is het geval? Gemeente heeft het plan enkele duizenden auto’s per uur 
(1750+1500) aan de Centrumring toe te voegen. Dat heeft grote negatieve gevolgen 
voor de hele centrale zone, dus ook voor Archipelbuurt & Willemspark en Benoor-
denhout. Wij voorzien het volledig vastlopen van het verkeer. Door sluipverkeer 
zullen ook de wijken verstoppen. Daarmee wordt de luchtverontreiniging in de 
centrale zone slechter met meer fijnstof en NOx, ook in onze wijken.
 
Ten gevolge van het huidige gemeentebeleid ziet het er beroerd uit voor bereik-
baarheid, leefbaarheid en luchtverontreiniging, voor onze wijken en alle wijken in 
de centrale zone. Gemeente pleegt een aanslag op onze gezondheid. 
‘Auto's maken geen files, slecht beleid wel.’  Daarom luiden wij de noodklok.
Overleg tussen politieke partijen en bewoners is noodzakelijk!
 

willem hoekstra 
Wijkvereniging Benoordenhout

guus nieuwenhuys
Verkeerscommissie Archipelbuurt & Willemspark

wijkagenda
  25 april  donderdag

Info Senioren en Veiligheid
Schakelpunt  |  14.00 – 15.00  uur
Zebra i.s.m. politie

  4 mei  zaterdag  

Oecumenische 
herdenkingsbijeenkomst
Vredeskapel  |  19.00 – 19.30 uur

  7 mei  dinsdag  

Info Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning
Schakelpunt  |  14.30 – 16.00 uur

  15 mei  woensdag  

Bloemstukjes maken
Schakelpunt  |  10.30 – 12.00  uur
Aanmelden bij ’t Klokhuis, 350 35 11

  16 mei  donderdag

Vegro hulpmiddelen
Schakelpunt   |  14.30 – 16.30 uur
zie pagina 11 

  8 juni  zaterdag

Duurzame 
voorbeeldwoningen 
zie pagina …

Samenkomst in de Vredeskapel
4 mei 2013 – Voorafgaand aan de dodenherdenking bij het monument op 
het Carnegieplein (tegenover het Vredespaleis), 4 mei 20.00 uur, organiseert de 
Haagse Gemeenschap van Kerken, het samenwerkingsverband van alle kerken 
in Den Haag, een korte bijeenkomst in de Vredeskapel. Eckhard Benz-Wenzlaff, 
pastor van de Deutsche Evangelische Gemeinde in Den Haag, zal een korte voor-
dracht houden. Voorts is er gelegenheid om een kaarsje te branden. Aansluitend is 
er een wandeling naar het monument waar namens de Haagse Gemeenschap van 
Kerken en de wijkgemeente Duinzichtkerk/Vredeskapel bloemen bij het monu-
ment zullen worden gelegd.

De bijeenkomst begint om 19.00 uur. Het adres van de  
Vredeskapel is Malakkastraat 3.

>> vervolg van pagina 1

‘Auto’s maken geen files,  
slecht beleid wel’

Bouw Healthclub 
Mauritskade hervat
Sinds februari wordt er weer druk gewerkt aan de Health-
club op de Mauritskade. Omdat de parkeergarage onder 
de grond in een eerder stadium al gebouwd is, groeit de 
nieuwbouw nu in rap tempo boven de grond.

De opdrachtgever heeft een impressie vrijgegeven van het 
interieur van het zwembad van de Healthclub. In het zwembad 
zullen de kolommen van het oude zwembad teruggeplaatst 
worden. Deze zijn nu opgeslagen in een container op de bouw-
plaats. De houten spanten en panelen van het oude zwembad 
waren dermate verrot dat ze in overleg met de commissie 
monumenten van de gemeente Den Haag zijn ingemeten en 
opnieuw vervaardigd. Zo komt er in het nieuwe gebouw weer 
iets terug van de glorie van het oude zwembad.

bankaplein programma
30 april 2013

09.30 – 10.30 Ontbijt ontvangst

10.00 – 10.30 De  abdicatie (op scherm)
10.30 – 11.00 ‘Balkonscène’ (op scherm)
11.15 Oplaten ballonnen
11.30 Optocht, thema: Hare Majesteits Laatste
12.00 – 14.00 Ragmob
12.00 Start kindervrijmarkt
12.30  Prijsuitreiking voor de mooist verklede 

kinderen door ‘de koningin’

13.00 Lunch, springkussen, Circus Pom Pom

13.00 – 17.00 Spelletjes voor de 0 tot 4 jarigen
14.00 – 15.30 De  inhuldiging  (scherm !)
14.00 – 17.00 Stratenvoetbaltournooi
14.00 – 16.00 Open podium
15.00 Stepjesrace
16.00   Eindact Circus Pom Pom,  

sluiting vrijmarkt

16.30 – 19.30 Borrel, start dj Nijkie

17.30  Prijsuitreiking straatvoetbal met  
tot 19.30 uur kinderdisco!

18.00 Start bbq
19.30 – 21.00 Grote mensen muziek …

Dankzij onze lokale winkeliers en bedrijven is het moge-
lijk voor ons als comité de Koninginnedag te organiseren  

en dus voor u als wijkbewoner om ervan te genieten. 
Dus als u de volgende keer bij hen binnenstapt:  

75 smiles of orange! Tot 30 april, tot Koninginnedag.

jan-jaap stapel 

Struinen in 
Haagse Tuinen
In de vorige krant al aangekondigd: op 8 en 9 juni wordt weer 
het opentuinenweekend Struinen in Haagse Tuinen gehouden. 
Dit is dé gelegenheid om bijzondere privétuinen in Den Haag 
te bezoeken.

De deelnemende tuinen zijn zaterdag 8 en zondag 9 juni tussen 
11.00 en 17.00 uur geopend. De boekjes met alle tuinen zijn 
tevens het toegangsbewijs. Verkoop bij Primera in de  
Bankastraat, zie voor overige verkoopadressen de website.

www.struineninhaagsetuinen.nl

Bestel nu 
met €3,- 
korting!

Kunstenaars van  
de Mallemolen
De Mallemolen is een bijzonder woonhofje in het hart van  
de Haagse Archipelbuurt. De ca. 50 uiterst kleine woningen 
werden in de 19e eeuw gebouwd voor de soldaten van  
Napoleon. In de jaren ’50 van de 20e eeuw woonde er een  
unieke groep kunstschilders, schrijvers, dichters, beeld-
houwers, acteurs en cabaretiers. Jan van den Elshout en Myra 
Landsman hebben veel persoonlijke herinneringen van oud-
bewoners en hun nazaten opgetekend en archiefonderzoek 
gedaan. Het leven en werken in de Mallemolen tussen 1945 
en 1970 is hun onderwerp. Het verhaal is aangevuld met een 
historische schets van het hofje in de periode voor 1970 en een 
uitgebreid overzicht van het werk van de meeste bewoners in 
de eerste drie naoorlogse decennia. Uiteraard met prachtige 
foto’s van veel kunstwerken.
Het boek is te bestellen via nr.58 Uitgeverij te Alkmaar.

mo

www.nr58.nl/nr58-uitgeverij

Buurt in beweging

Abdicatierondvaart
Stichting De Haagse Willemsvaart houdt in verband met 
het aftreden van Koningin Beatrix speciale rondvaarten 
langs Paleis Noordeinde en Huis ten Bosch.

De Willemsvaart organiseert in maart en april 2013 de Paleizen-
route: rondvaarten langs de Prinsessetuin-Paleis Noordeinde 
(opstappen bij Toussaintkade 22) en Paleis Huis ten Bosch. 
De rondvaart voert langs onder andere de Paleistuinen, het 
Koninklijk Staldepartement en het Willemspark. Aan boord 
wordt stilgestaan bij het jubileum 200 jaar Koninkrijk der  
Nederlanden 1813-2013, de Oranjes en het varen over een unieke,  
vergeten waterweg tussen Paleis Noordeinde en Huis Ten 
Bosch. Reserveren van de boottocht van 2 uur (15 euro p.p.) kan 
via info@willemsvaart.nl.

‘Haagsche primeurs’
Over een stad om trots op te zijn. Vrijdagmiddag 26 april 
geeft Annemargriet Vaartjes een lezing over Haagsche 
primeurs. Aanvang 14.00 uur, duur van de lezing 2 uur, 
inclusief een pauze. Plaats: Wijk- en dienstencentrum  
’t Klokhuis, Celebesstraat 4.

De presentatie gaat over Den Haag, dat vooral in de 19e eeuw 
voorop liep met nieuwe ontwikkelingen. De stad die als eerste 
in Nederland noviteiten introduceerde op het gebied van 
vervoer, architectuur, sport, kunst en techniek. Maar ook 
primeurs op het gebied van cultuur en ontwikkeling komen 
aan bod. De gunstige ligging van de ‘stad achter de duinen’ en 
Scheveningen, de oudste badplaats van Nederland, heeft een 
belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van Den Haag en 
daar wordt zeker aandacht aan besteed. 
Tijdens de kleurrijke power-point presentatie met vele oude 
archieffoto’s, prentbriefkaarten en hedendaagse plaatjes 
wordt dieper ingegaan op deze uiteenlopende primeurs, zoals 
de eerste openbare musea, de eerste trams, de uit Engeland 
overgewaaide sporten, de woonhotels, het eerste flatgebouw en 
de eerste roltrap van Nederland. Een verrassende tocht door het 
‘moderne’ Den Haag van de 19e eeuw en later.
De presentatie is een uitwerking van het door Annemargriet 
geschreven boekje Haagsche primeurs. Er is een selectie ge-
maakt uit de ruim dertig primeurs. Een volgende presentatie, 
met een aanvulling van nog meer gevonden primeurs is in de 
maak. Indien er voldoende belangstelling voor is zal die in het 
najaar worden gegeven.

De toegangsprijs bedraagt € 2,50. Op vertoon van de Ooie-
vaarspas krijgt u € 1,- korting. Kaarten zijn vooraf te verkrijgen 
bij het kantoor van ’t Klokhuis op de 1e verdieping, maar ook 
bij de entree van de zaal.

Nieuw in de wijk
BBB is nieuw in de Frederikstraat, voor vrouwen die doel-
gericht en efficiënt willen shapen en afvallen. Dé coach voor 
iedere vrouw voor voeding en beweging. Iedereen is welkom 
voor een eerste gratis proefles.
Meer informatie? Kijk op de website of bel 070 444 29 51.

www.bbbhealthclub.nl

Verhuisd in de wijk
Misschien hebt u de Haagsche Edelsmederij gemist op de hoek 
van de Bankastraat en de Bilitonstraat. Dat klopt dan ook, want 
ze zijn verhuisd naar Borneostraat 116 (hoek Malakkastraat 
en Borneostraat), waar meer ruimte is om te werken en les te 
geven. Meer informatie? Kijk op de website, bel 06 505 717 82 
of stap er eens binnen. De openingstijden staan op de deur!

www.dehaagse-edelsmederij.nl
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Een wereld aan diversiteit in verse groente en fruit

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

Bestelgemak voor iedereen.

Bankastraat 78g
2585 EP Den Haag

T 070 350 52 50
F 070 331 90 71

info@exotenhof.nl
www.exotenhof.nl

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

kaasspecialiteiten
•	top	kwaliteit	boerenkaas
•	honderden	soorten	binnen	
	 en	buitenlandse	kaas
•	versgebrande	noten
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aarom doe ik het?’ zegt vrijwilliger-bestuurslid Marleen peinzend, ‘het 
is leuk en het is goed voor de buurt. Het is een unieke plek, met een 
clubhuis en een veilige speeltuin. Je kunt hier voetballen, klimmen, 

er wonen veel kinderen dus het is belangrijk.’  Marleen heeft zelf kinderen en een 
drukke baan. ‘Het werk wordt door de bestuursleden zelf gedaan, maar mensen 
uit de buurt helpen, bij voorbeeld met  opruimen, de poort sluiten, vuilnisbak-
ken legen.’ Drie maal per jaar maakt bestuurslid Alexandra een nieuwsbrief. Voor 
speciale activiteiten, paaseieren zoeken, de straatspeeldag, sinterklaas, een film-
middag, wordt een werkgroepje gevormd.  ‘Er is veel werk, de voorbereiding, de 
boodschappen, het materiaal, het lekkers, we moeten het allemaal zelf doen. Maar 
het is kleinschalig genoeg om het met vrijwilligers te redden.’  
  
Marleen Lemmens en Alexandra Langelaan zitten 6 jaar in het bestuur, dat bestaat 
uit 7 mensen. Alexandra: ‘Drie zijn er dit jaar gestopt. We zijn op zoek naar nieuwe 
mensen.’ Marleen: ‘Het is moeilijk om nieuwe mensen te vinden. Mensen denken 
soms dat vrijwilliger zijn vrijblijvend is, maar spreek je iets af dan moet je je er 
ook aan houden. Je moet je ook verantwoorden over de subsidie.’ Het gemeente-
beleid om meer door vrijwilligers te laten doen is niet altijd realistisch: ‘Mensen 
hebben het druk. En ze moeten gemotiveerd zijn, anders werkt het niet.’ 

Een stem bij de gemeente
De gemeente houdt de tuin bij, en heeft 5 jaar geleden de klimtoestellen vervan-
gen. ‘Er is toen goed naar ons geluisterd.’ De speeltuin voor kinderen tot 12 jaar 
ziet er mooi uit. In het weekend wordt het clubhuis verhuurd voor kinderfeestjes, 
en 's avonds voor activiteiten zoals improvisatietheater, een damesknutselclub, 
musical en toneel. ‘Deze initiatieven komen van de mensen zelf.’ 
‘Redden jullie het financieel?’, is mijn vraag. ‘Tot nu toe wel. De subsidie is wel 
minder geworden. De gemeente onderhoudt het gebouw, wij betalen huur, verze-
kering, WOZ etc. Met het verhuur van de ruimtes erbij spelen we quitte. Maar als 
er meer afgaat wordt het moeilijk.’
‘Een stem hebben bij de gemeente is belangrijk. Maar het is lastig om bij de goede 
mensen terecht te komen. We hebben met succes bezwaar aangetekend tegen 
gebruik van de speeltuin voor naschoolse opvang. Daar is hij niet voor bedoeld.’ 
Ook nu weer dreigt er inbreuk op het karakter. ‘Er wordt hiernaast een school 
gebouwd, we moeten opletten dat de speeltuin daar niet de dupe van wordt.’ 
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Op het Carnegieplein, waaraan onder meer  
het Vredespaleis en de Franse Ambassade lig-
gen, wordt op het moment heel hard gewerkt.  
Directe reden hiervoor is dat onze stad zich 
graag wil profileren als Internationale Stad  
van Vrede en Recht.

In Den Haag bevinden zich meer dan 150 interna-
tionale instellingen en organisaties, waar 14.000 
mensen werkzaam zijn. Het Vredespaleis, waarin 
onder andere het Internationaal Gerechtshof en 
het Permanent Hof van Arbitrage zijn gevestigd, 
alsmede de wereldberoemde bibliotheek van het 
Vredespaleis en de Hague Academy of Internatio-
nal Law, is zonder twijfel het belangrijkste gebouw 
in deze Vredesstad. En zo’n belangrijk gebouw ver-
dient het om te liggen aan een statig plein, met ge-
noeg groen en internationale allure. Men verwacht 
dat de ogen van de wereld steeds regelmatiger op 
Den Haag en het Vredespaleis gericht zullen zijn, 
en daarom moet ook het plein een visitekaartje 
voor de stad worden. 

Vredespaleis 100 jaar
Daar komt nog bij dat het Vredespaleis komende 
zomer zijn 100-jarig bestaan viert. Immers, in 1913, 
vlak voor het uitbreken van de Eerste Wereldoor-
log, werd het paleis op feestelijke wijze geopend; 
Andrew Carnegie, die de bouw financieel had 
mogelijk gemaakt destijds, was uiteraard hierbij 
aanwezig. Deze verjaardag wordt zeer uitgebreid 
gevierd, met een nieuwe website (http://100jaar.
vredespaleis.nl/) en natuurlijk tal van interna-
tionale conferenties, tentoonstellingen, een 
hardloopwedstrijd en een popconcert, en zelfs 
een musical en zangwedstrijd voor kinderen. Een 
groot aantal van deze bijeenkomsten vindt deels 
ook op het Carnegieplein plaats. Beelden van het 
Carnegieplein zullen dan ook de hele wereld over 
gaan deze zomer. Dan is het belangrijk dat het 

plein zelf er ook mooi bijligt, en dus krijgt het 
een ingrijpende facelift. Het plein wordt groener, 
en de auto’s die er vroeger geparkeerd stonden 
moeten elders een plekje zoeken. Het is maar 
goed dat die festiviteiten niet nu al zijn begon-
nen, want op het moment is het Carnegieplein één 
grote bouwput (zie de foto). Zodra het project is 
voltooid komt er een feestelijke opening, zo liet 
een gemeentewoordvoerder onze redactie weten. 
Hoe, wat, wanneer en met wie deze opening 
zal zijn, dat is allemaal nog niet bekend, maar 
ons werd wel verzekerd dat de bewoners bij de 
opening welkom zullen zijn. Als onze lezers meer 
informatie willen hebben over de herinrichting 
van het Carnegieplein, dan kunnen ze terecht op 
de website http://denhaag.nl/home/bewoners/to/
Herinrichting-Carnegieplein.htm. Voor specifieke 
vragen over de herinrichtingswerkzaamheden van 
het Carnegieplein kunnen bewoners ook altijd 
contact opnemen met de directievoerder E. van 
Zuidland via 070-3547135. Zij kunnen dan hun 
naam, telefoonnummer en vraag achterlaten en 
worden zo snel mogelijk teruggebeld.  
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Aangezien er in de Archipelbuurt veel expats wonen,  
leek het ons wel een goed idee eens te gaan kennismaken 
met enkele van deze internationale buurtbewoners, en  
ze te vragen naar hun ervaringen in de buurt. 

Op een koude zondagochtend in maart kreeg ik een heerlijke 
kop traditionele Britse thee aangeboden door de Schotse 
familie Milligan. Morag Milligan woont met haar man en 
twee dochters nu al ruim een jaar in de Archipelbuurt. Morag 
is werkzaam als vrijwilliger voor een lokale school, en haar 
man werkt voor een Nederlands-Brits bedrijf in Rotterdam. 
Tot elf jaar geleden woonde de familie ook al enkele jaren in 
Nederland, destijds in Rotterdam. De familie Milligan is erg 
gelukkig in de Archipelbuurt. Morag vindt dat de buurt een 

artistieke sfeer ademt, of zoals ze dat op zijn Schots verwoordt: 
de archipelbuurt heeft een ‘arty feel to it.’ Veel van de Britse 
expats ontmoeten elkaar via de Britse school waar de kinderen 
naartoe gaan. Zo zijn er volgens Morag zeker zo’n twintig à 
dertig families in de buurt, met kinderen die allemaal naar 
diezelfde school gaan. De buurt is populair bij de expats 
vanwege de kleine en sfeervolle straatjes, de majestueuze stijl 
van de huizen, en de vele buurtbijeenkomsten op en rondom 
het Bankaplein. Wat ook aantrekkelijk is, is de locatie: je bent 
binnen enkele minuten in het centrum van Den Haag, maar 
je leeft ook op loopafstand van het Scheveningse strand. Ook 
het bos is in de buurt, met een aantal parken die zeer geschikt 
zijn voor jonge kinderen. Ook zijn er, wellicht vanwege de vele 
diplomaten die hier wonen, voor Nederlandse begrippen uit-
stekende restaurants. Toch voelt het niet alsof je je in een stad 
bevindt, zegt Morag. De archipel voelt als een soort dorp, met 
zijn eigen ‘dorpsfeesten,’ bijvoorbeeld met Koninginnedag. 
De lokale bewoners hebben natuurlijk al hun vaste plekjes en 
gewoontes, en het is dus best lastig voor de internationale be-
woners om hen te ontmoeten. Dan is zo’n buurtfeest een goede 
gelegenheid. De expats uit de buurt hebben geen georgani-
seerde expat-meetings, maar ze komen elkaar gewoon tegen bij 

de vele winkeltjes in de buurt. Vanwege de jubilee van de Britse 
koningin dit jaar is Morag onlangs met een groep Britse expats 
naar Cantaloupenburg Speelpark gegaan voor een heuse Ju-
bilee Party, met Britse vlaggen en Brits gezang. 2013 is het jaar 
van de Nederlandse inhuldiging. Daar kijkt ze ook erg naar uit: 
de kinderen hebben nog nooit een Nederlandse inhuldiging 
gezien, dus die gaan wat beleven! De familie heeft een Brits 
paspoort, maar ze zien zichzelf meer als Europese burgers. 
Als ze in Nederland zijn, doen ze dan ook graag mee met de 
Nederlandse feesten: de intocht van Sinterklaas in Schevenin-
gen staat elk jaar op het programma. En de kinderen gaan naar 
jeugdtheaterschool Rabarber, dat sinds kort ook toneellessen 
in het Engels aanbiedt. Het is erg moeilijk om in korte tijd goed 
Nederlands te leren, dus dat blijft nog wel een issue. Het helpt 
ook niet echt dat iedereen in Nederland zo goed Engels spreekt; 
dan is er niet echt een noodzaak Nederlands te leren. De thee 
was inmiddels opgedronken, en we gingen weer naar huis.     

Mochten er andere expats zijn die ook hun ervaringen als expat 
in the archipelbuurt willen delen, dan maken we graag een 
afspraak voor een kort interview. U kunt contact opnemen met 
Otto Spijkers: otto@archipelwillemspark.nl

Van buiten 
naar binnen
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Herinrichting CarnegiepleinDe Cantaloup
een oase 
in de stad

Clubhuis en Speeltuin  
de Cantaloup zoekt 
nieuwe vrijwilligers-
bestuursleden. 

Huur van het clubhuis  
voor een cursus of  
activiteit is mogelijk 
op enkele dagdelen.  

12 juni: Straatspeeldag 
met spelletjes,  
drankjes en hapjes. 
Kosten €4 per kind. 

Voor meer informatie clubhuis.cantaloup@gmail.com  
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Tijdens het Energiecafé 8 maart j.l. werd 
het duidelijk: de wens voor een groenere 
toekomst groeit. In een ontspannen sfeer 
werden diverse onderwerpen gepresen-
teerd, variërend van meer groen in de tuin 
tot groene daken en zonnepanelen op 
‘andermans dak’. 

Ging het in eerdere afleveringen van het 
Energie Café vooral over energie besparen, deze 
keer werden ook enthousiaste verhalen verteld 
over hoe wij onze tuinen kunnen verduurza-
men.Twee tuinspecialisten van ecologische 
vakvereniging De Wilde Weelde lichtten hun 
werkwijze toe, waarbij men graag samen met 
de opdrachtgever aan de slag gaat. Er waren 
voorbeelden van luchtzuiverende kamerplan-
ten, van verticaal tuinieren, van bijenplanten 
en insectenhotels. Ook was er een presentatie 
van adembenemend mooie en tevens vogel-, in-
sect- en onderhoudsvriendelijke prairietuinen.  
Van greenSand kwamen we meer te weten over 
de werking van olivijnzand dat de eigenschap 
heeft CO2 aan zich te binden en daarmee de 
atmosfeer zuivert. Het tot zand vermalen 
vulkanisch gesteente is zowel binnenshuis als 
buitenshuis heilzaam voor mens én plant.

De Dakdokters gaven informatie over de aan-
leg van daktuinen (groene daken). Zij hadden 
voorbeeldplanten en dakmodules bij zich zo-
dat men zich een beter beeld kon vormen over 
hoe zo’n groen dak eruit ziet. Dat het isoleert, 
overtollig regenwater absorbeert en insecten 
en dus vogels lokt, en daarmee bijdraagt aan 
verduurzaming en het leefbaarder maken van 
de omgeving, leek bij de bezoekers bekend.
De oprichters van SolarGreenPoint vertelden 
over het zonne-energieproject op het dak van 
de Caballero Fabriek in de Binckhorst. Op dit 
dak wordt een collectief zonnepark gereali-
seerd. Voor mensen die geen eigen dak hebben 
een ideale oplossing om duurzame energie te 
gaan opwekken en zo een bijdrage te leveren 
aan een schoner milieu. 

Ze doen ons het aanbod dat wij, 
als Archipel&Willemsparkers, 
bij aanschaf van 50 zonnepane-
len een flinke korting kunnen 
krijgen. Een aantal bewoners 
heeft zich reeds enthousiast 
voor dit initiatief aangemeld.

Na afloop kregen bezoekers van het Lente Café 
een roosje van papier vol bijenbloemzaad, met 
de boodschap dat wat wij aandacht geven, zal 
groeien.
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at is jullie achtergrond? 
Sophie: Ik ben afgestudeerd aan de kunstacademie hier 
in Den Haag met een project dat geïnspireerd was door 
mijn fascinatie met archieven en de verzamelzucht van 
mensen. Daarmee heb ik wel de zogeheten Goedmanprijs 

gewonnen, maar het is tot nu toe niet gelukt om met mijn opleiding zo aan 
de bak te komen dat ik ervan kan leven. 
Wouter: Bij mij was het geen kunstopleiding maar de opleiding Com-
munication & Multimedia Design, een veel meer digitaal gerichte studie.   
Samen hebben wij een viral (een filmpje op internet dat zichzelf verspreidt 
doordat mensen het naar elkaar doorsturen, LvL) gemaakt om studenten te 
motiveren hun HBO publicatie op een kennisbank up te loaden. Er worden 
veel artikelen, onderzoeksrapporten en afstudeerwerken geproduceerd door 
lectoren, docenten en studenten. De HBO Kennisbank maakt dit materiaal 
van hogescholen zichtbaar en beschikbaar voor uitwisseling en hergebruik. 
Weg met de verstoffing, zet je werk op de kennisbank! Het heeft trouwens al 
duizenden publicaties opgeleverd.   

Wat doen jullie nu? 
We hebben samen De Ontwerpkliniek, een grafisch / reclamebureau opge-
richt en zijn daar ook samen eigenaar van. Eigenlijk noemen we het geen 
reclamebureau maar een Bureau voor Creativiteit. Sophie doet het concep-
tuele gedeelte, dus meer de ontwerpkant, Wouter is verantwoordelijk voor 
de technische kant. Hij zorgt voor de afwerking zodat het geheel ‘pixelper-
fect’ is. We bouwen websites en ontwerpen alles wat je maar kan bedenken.  
We hebben een druk leven omdat we nog andere werkzaamheden hebben 
om aan de kost te komen. Sophie werkt in de naschoolse opvang waar ze 
natuurlijk ook weer veel van haar creativiteit kwijt kan. Wouter is webont-
wikkelaar bij het bedrijf achter de spelletjessite Spele.nl.
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Waar houden jonge mensen in 
de Archipelbuurt zich mee bezig? 
En wat vinden zij ervan om in  
onze wijk te wonen? Dat is het  
thema van onze nieuwe rubriek!

Wouter Beugelsdijk (28) en Sophie Rust (27) kregen in 2007 
van de woningbouwvereniging een huis toegewezen in de 
Atjehstraat. 

W

www.briza.nl

Zaadjes voor groene
toekomst ontkiemen

Bordes
De stoep voor een voordeur of de overloop tussen twee trappen 
heet officieel een bordes. Bij Paleis Soestdijk was dit een royale (!) 
ruimte, vanwaar de Koninklijke familie en speciaal de jarige Konin-
gin Juliana op 30 april keek naar het defilé van vertegenwoordigers 
van het Nederlandse volk en waar zij geschenken in ontvangst nam. 
Heel wat anders dan de bewoners van een woonhuis, die gasten 
uitgeleide doen. Hoewel, in beide gevallen staat wuiven of zwaaien 
op het programma: met of zonder koninklijke uitstraling. Het gaat 
gelukkig altijd meer om het gebaar.

Bouwtaal in de buurt
epb

Inspiratie & 
duurzaamheid 

solargreenpoint.nl
dakdokters.nl
greensand.nl
bertwerkt.nl
manosverdes.nl
wildeweelde.org

Zodra de temperatuur aangenaam wordt 
duiken in het voorjaar veel mensen de tuin in 
om daar te constateren dat het nog maar een 
kale boel is. De volgende, snel gezette stap gaat 
richting tuincentra, rond Pasen trekken die 
doorgaans recordaantallen bezoekers, want 
veel mensen willen in de lente instant groen. 
Planten, aarde, gereedschap en tuinchemica-
liën worden meer dan goed verkocht. In dit 
artikel vragen we u om iets NIET te doen. Koop 
geen bijengif. 

De groep van insectenbestrijdingsmiddelen (eufe-
mistisch ‘gewasbeschermingsmiddelen’ genoemd) 
die voor bijen zo giftig is, heet officieel neonicoti-
noïden. Het bekendste middel daarvan is Imida-
cloprid. Dit middel is onder diverse handelsnamen 
op de markt, voor zowel professionele gebruikers 
als particulieren. Via de link http://bijenstichting.
wordpress.com/lijst-giftige-middelen/ krijgt u 
een overzicht van middelen die in de tuincentra/
winkels te koop zijn. Het gaat om mierenlokdozen, 
onkruidverdelgers, kamerplantensticks, gazonver-
sterker, etc. 

Bestrijdingsmiddelen niet gebruiken
Dit is een advies van de Bijenstichting. Ondanks 
het feit dat in de bijsluiter wordt beweerd dat het 
niet gevaarlijk is voor bijen als het op de juiste 
wijze wordt gebruikt, is in werkelijkheid de situ-
atie anders. Ten eerste worden deze middelen vaak 

op een verkeerde manier gebruikt waardoor bijen 
ermee in aanraking komen. Daarnaast is bekend 
dat deze middelen door planten worden opgeno-
men en dat de giftige stoffen ook in stuifmeel en 
nectar terecht komen. Bijen die stuifmeel en nec-
tar verzamelen krijgen het gif binnen en nemen 
het mee naar het nest of naar de bijenkast. Vele 
internationale, onafhankelijke onderzoekers heb-
ben aangetoond dat deze middelen voor bijen zeer 
gevaarlijk zijn. 

Daar komt nog bij dat deze middelen zéér gecon-
centreerd zijn en dat de giftigheid hoog is. Ondanks 
politieke protesten en officiële bezwaarprocedures 
van de Bijenstichting zijn deze middelen nog steeds 
op de markt, en tuincentra verkopen graag.

Er komen inmiddels steeds meer biologische mid-
delen en methoden beschikbaar. Op internet zijn 
bovendien vele huis-tuin-en-keukenmiddelen te 
vinden die ook goed werken: brandnetelgier, knof-
lookgier, spiritus-zeepsopoplossing, tegen mieren 
een stukje koperdraad, weer die knoflookgier, etc. 
Maar is bestrijden echt nodig? Mieren zijn onscha-
delijk. Plaaginsecten dienen vaak als voedingsbron 
voor vogels en andere insecten en verdwijnen vaak 
vanzelf weer. Planten die op een plaats staan die 
niet past bij hun natuurlijke habitat, krijgen eerder 
last van ziektes of plagen. Inheemse en lokale plan-
ten hebben minder snel last van aandoeningen. 

Wie denkt dat de duurzame gedachte een exclusief 
item is van onze buurt die heeft het mis. Overal 
schieten de duurzame initiatieven als paddenstoelen 
uit de grond. 

Zo blijkt er een duurzaamheidskring Haagse theaters te 
bestaan (nooit geweten). Eens in de zoveel tijd komen 
de kringleden bij elkaar om expertise uit te wisselen. Ze 
hebben gezamenlijk een milieubarometer in het leven ge-
roepen, die aangeeft hoe spaarzaam en betrokken ze zijn. 

Duurzaam theater Briza
Een van die theaters – het Briza Zeeheldentheater – no-
digt mij uit om met eigen ogen te zien welke duurzame 
maatregelen zij hebben genomen. 
Briza betekent bruisend. En bruisend is de rondleiding 
door Jan Erik Noske. Samen met zijn vrouw Yvette Olof 
runt hij dit theater. Alles doen ze zelf. Met veel enthousi-
asme vertelt hij over hun nieuwste stuk over de schilder 
Mesdag. Deze productie komt tot stand in samenwerking 
met het museum Mesdag. ‘En dat is ook duurzaam’, zegt 
Jan Erik, ‘samenwerken met de buurt en bovendien ko-
men alle rekwisieten van de kringloopwinkel’.
Busladingen met schoolkinderen genieten hier van 
prachtige, meestal muzikale voorstellingen. Maar er zijn 

ook speciale voorstellingen voor ouderen.
Vorig jaar behandelden ze een zeer duurzaam onderwerp 
over het kappen van het regenwoud: ‘Pachamama (indi-
aans voor Moeder Aarde) en de Tovenaar van Zeo2’.
 
Groot groen dak
Ik vraag naar de duurzame maatregelen die ze hebben 
genomen, het eigenlijke doel van mijn bezoek. 
Dat blijkt een lange lijst te zijn. Het theaterdak (ruim 
600m2) is vernieuwd, geïsoleerd en van sedumplanten 
voorzien. Dat werkt geluidsisolerend en verkoelend in de 
zomer. Het hele theater is voorzien van led-verlichting 
(geeft ook minder warmte af ). Er zijn sensoren in de 
toiletten zodat het licht niet onnodig blijft branden en 
overal is dubbel glas. Het hele theater wordt verwarmd 
met een cv-ketel met heteluchtverwarming en een terug-
win-installatie. Het gasverbruik is hierdoor gehalveerd. 
Zonnepanelen op het dak is een volgende wens.
In 2011 werden ze genomineerd voor de Groene Parel 
Award voor het duurzaamste theater. Zij kregen een 
eervolle tweede plaats. 
De milieubarometer voor Briza staat derhalve op prima.
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Haagse wijken duurzame voorbeeldwoningen komen 
of al zijn, die tweemaal per jaar hun deuren openzetten. 
Hier kunt u met eigen ogen duurzame oplossingen zien 
en hoort u uit de eerste hand ervaringen van de bewo-
ners. In onze wijk zijn er drie voorbeeldwoningen en op 
zaterdag 8 juni a.s. kunt u er weer rondkijken en inspira-
tie opdoen voor uw eigen woning. 

Voorbeeldwoning nader bekeken.
De familie Chatelin uit de Celebesstraat is eigenaar van 
zo’n voorbeeldwoning. Zij willen het verduurzamen van 
hun huis heel grondig gaan aanpakken (van energiela-
bel G naar label A) en het liefst energieneutraal worden 
(d.w.z. zelfvoorzienend op het gebied van energie).
Zij wonen in een mooi – maar koud en slecht geïsoleerd 
– huis met een hoge energierekening (€ 6000,- per jaar). 
Hoe gaan ze dat aanpakken? Waar beginnen ze? Hoe krij-
gen ze het juiste advies? Wat gaat dat kosten? Allemaal 
vragen die voor ons allen gelden. Zij willen hun ervarin-
gen graag met ons delen en wij gaan dit proces volgen in 
deze krant.

Wat hebben ze al gedaan?
Allereerst is er een uitgebreid Energie Prestatie Advies 
(EPA) opgesteld om de huidige situatie in het huis vast 
te stellen. Aan de hand daarvan worden oplossingen in 
kaart gebracht. Om te beginnen zijn alle gloeilampen 
vervangen door spaar-/ledlampen. De begane grondvloer 
is geïsoleerd met Tonzon folie. Achter de radiatoren zit 
radiatorfolie. Binnenkort wordt er in de gang achter de 
voordeur een tochtdeur geplaatst. Daarvoor moet de trap 
weer in de oude staat worden teruggebracht en wel met 
een knik onderaan. Nog een behoorlijke verbouwing. 
Maar het resultaat zal zijn dat er veel minder kou bin-
nen komt, kou die op dit moment het hele trappenhuis 
verkilt.

Wat zijn de toekomst-
plannen?
Verregaande isolatie van de 
‘hele schil’ rondom het huis. 
Dat betekent, de buiten-
muur grenzend aan de poort, 
maximaal isoleren met zo min 
mogelijk ruimteverlies ( goed 
voor 2 labelsprongen), dubbel 
glas en natuurlijk het dak 
isoleren. Wist u dat 1/3 van alle 
warmte via een ongeïsoleerd 
dak verloren gaat?
En daarna: zelf gaan opwekken met behulp van zonne-
panelen, en gas gaan besparen met bijvoorbeeld een 
warmtepomp. Zij krijgen hierbij advies van 30x energie-
neutraal, een initiatief van Ardo de Graaf en Tom Egyedi. 
Die begeleiden 30 Haagse huiseigenaren op hun weg  
naar Energielabel A.

Wat gaat dat kosten?
Een vuistregel voor duurzame investeringen om van 
een G label naar een A label te komen is, dat je niet meer 
investeert dan 10 keer je energiejaarrekening. 
Het is op dit moment moeilijk en ingewikkeld om bij-
voorbeeld je hypothecaire lening te verruimen. Banken 
zijn huiverig om besparingen te financieren. Er is een 
uitzondering (wellicht meerdere, maar die ken ik niet) 
en dat is GreenLoans. Bij hen kun je via hun website een 
lening aanvragen. Zij vragen ook een lagere rente voor 
hun lening (tussen de 5,5 en de 6,2%).

De komende tijd wordt u op de hoogte gehouden van het 
te volgen stappenplan, de duurzame verbouwingen en de 
keuzes voor de verschillende bouwmaterialen.  
Wordt vervolgd.

Wij wonen in een aantrekkelijke buurt! In de eerste 
plaats door de locatie, dicht bij het centrum, strand en 
uitvalswegen, maar ook door de mooie hoge kamers 
in onze huizen en de fraaie details die in veel panden 
nog aanwezig zijn. Redenen genoeg om er zuinig mee 
om te gaan. Maar er zijn ook nadelen. De huizen zijn 
tochtig en koud met hun enkelsteensmuren. 

Tegenwoordig denkt men anders dan twintig jaar gele-
den over wonen, verwarmen en het gebruik van energie. 
‘Onze gasbel’ raakt leeg en ook fossiele brandstoffen zijn 
eindig gebleken. We moeten dus gebruik gaan maken van 
andere bronnen (zon, wind, water) en zuiniger omgaan 
met wat onze planeet nog heeft aan reserves en grond-
stoffen.

Wat kunnen we nu al doen?
Er zijn een aantal ‘snelle winst’ maatregelen die, zonder 
al te veel kosten, aardig wat besparing opleveren, zoals 
bijvoorbeeld: de verwarming één graad lager zetten, 
gloeilampen vervangen door energiezuinige verlichting, 
naden en kieren dicht maken met tochtband of ander 
materiaal zodat er minder warmte verloren gaat en het 
huis comfortabeler wordt.

De gemeente Den Haag ondersteunt actief duurzame 
buurtinitiatieven. Een onderdeel daarvan is dat er in veel 

Onze huizen klaar  
voor de toekomst?

netwerk voor 
inspiratie &
duurzaamheid

Lijst met bijengif Duurzaam, 
net buiten de wijk

Bron: http://www.bijenlint.nl/jaar-van-de-bij/acties/geen-bestrijdingsmiddelen-gebruiken

mt

mt

www.haaglanden.nl
www.energiesubsidiewijzer.nl
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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

Gespecialiseerd in zonweringen en rolluiken sinds 1949

Koffiehuis De Prinsevink
Kerkhoflaan (t.o. Prinsevinkenpark)

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

u gastvrij ontvangen en laten 
genieten van diverse specialiteiten.

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

uitsmijters, soepen, etc.

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

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

Koffiehuis De Prinsevink
Kerkhoflaan (t.o. Prinsenvinkenpark)

Een gezelig koffiehuis met terras 
waar Frank en Maryam van der Valk u 
gastvrij ontvangen en laten genieten 

van diverse specialiteiten.

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

ters, soepen etc.

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

www.prinsevink.nl (catering)

Burg. Marijnenlaan 123
2585 dv ’s-Gravenhage
Tel. 070-3630076

advocaten:
Mr. C.A. Lucardie
Mr. drs. J. de Visser
Mr. T.Y. Tsang

Lucardie & De Visser 
Advocaten

www.lucardie-advocaten.nl

Met een heldere visie op het recht staan de medewerkers van Lucardie & De Visser  
Advocaten hun cliënten terzijde. Vanuit ons kleine, maar gedreven team van advocaten, 
juristen en medewerkers bieden wij u een aanpak die gekenmerkt wordt door  
deskundigheid, betrouwbaarheid, maar vooral: een heldere en voor u herkenbare  
visie op onder andere de volgende gebieden:

•Huurrecht
•Arbeidsrecht
•Echtscheidingen/Omgang/Alimentatie 
•Strafrecht

•Bestuursrecht
•Ondernemingsrecht
•Verblijf in Nederland/Gezinshereniging
•Mediation

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)

WENDELIEN VERBEEK-DE JONGH
ALEXANDER TECHNIEK DOCENT
LAAN COPES VAN CATTENBURCH

Pijn in je rug, een stijve nek, RSI klachten, veel mensen 
hebben er wel eens last van. Je kan in de buurt terecht 
om er iets aan te laten doen. Bij Wendelien Verbeek, 
docente Alexandertechniek word je op een bijzondere 
manier van je problemen afgeholpen.

Wat doe je? Als docente Alexandertechniek leer ik mensen 
bewuster met hun eigen  fysiek om te gaan en zo problemen 
op te sporen en op te lossen. De techniek is ontwikkeld door 
F. M. Alexander, een acteur uit Nieuw Zeeland die tijdens 
zijn werk zijn stem kwijtraakte. Door intensieve observatie 
van zijn eigen manier van bewegen ontdekte hij welke patro-
nen en gewoontes invloed hadden op zijn fysieke souplesse, 
zijn adem en daarmee ook op zijn stem. 

Het doel van Alexandertechniek is belemmerende hou-
dingsgewoontes af te leren. Dit gebeurt niet door oefenin-
gen – voor veel mensen een hele opluchting – maar door 
het ontwikkelen van een houdingsbewustzijn door gedach-
testuring. De belangrijkste gedachte is dat je je aandacht 
naar boven richt, ook bij een neerwaartse beweging. Als je 
bewust een moment van rust inlast voordat je een activiteit 
uitoefent kan je uit een patroon komen, de spanning in je 
lichaam veranderen en vrijer en lichter gaan bewegen. Het 
voornaamste aandachtspunt is de balans tussen hoofd, 
nek en rug. De enige ‘oefening’ die ik mensen aanraad is 
dagelijks tien minuten met opgetrokken benen op de grond 
liggen met een paar boeken onder je hoofd. Heerlijk ont-
spannend en heel goed voor je rug. 

Onder mijn leerlingen – ik noem ze liever leerlingen dan 
cliënten want ik leer mensen zelf het heft in handen te 
nemen – zijn veel musici en mensen die langdurig achter de 
computer zitten. Als je vaak uren in een zelfde houding zit 
loop je het risico op beroepsblessures. 

Voegt de Archipel iets toe aan je werk? Ik heb meer dan 
20 jaar in Londen gewerkt als Alexandertechniek docente, 
onder andere 15 jaar bij de Royal Academy of Dramatic Arts. 
Toen ik hier kwam heb ik eerst een tijd in het Klokhuis ge-
werkt en gemerkt hoe prettig de wijk is. Hier in de Archipel 
zit ik vlak bij het Conservatorium en krijg daar regelmatig 
leerlingen van. Voor de vele expats uit de buurt is het mede 
aantrekkelijk omdat Engels als een tweede moedertaal is 
voor me. Verder merk ik dat ook mensen van buiten de wijk 
graag naar deze buurt toe komen. Makkelijk bereikbaar en 
fijn om te zijn. Dus: ja!

lvl

NATASJA ALERS
KERAMIEKSTUDIO25
SCHELPKADE

Wat doe je? Ik ben beeldend kunstenaar, afgestudeerd aan 
de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. Ik maak sculp-
turen en installaties. Keramiekstudio25 heb ik hier in  Wil-
lemspark opgezet om workshops voor kinderen en volwas-
senen te geven. Daarin komen verschillende technieken aan 
bod zoals het hol opbouwen van een vorm, een massief stuk 
klei uithollen, maar vooral het leren kijken en werken met 
vorm, kleur en compositie. Ik wil mensen graag verder laten 
kijken dan het ‘potje’ alleen; ze zullen vooral vanuit hun ei-
gen ideeën werken en deze verder leren ontwikkelen, zonder 
iets letterlijk na te maken. De kinderworkshops (vanaf 6 
jaar) hebben meestal een thema per 2 of 3 lessen, waarin ze 
hun creativiteit en fantasie helemaal vrij kunnen laten gaan. 
Het stimuleren van hun belevingswereld, het bezig zijn met 
vorm en kleur levert vaak bijzondere dingen op. 

Voegt wonen in deze wijk iets toe aan je werk? Dit 
atelier aan de Schelpkade is het huis van mijn moeder, die 
hier overigens zelf les geeft op woensdagmiddag met een al 
bestaande groep cursisten. Zo heb ik ook de mogelijkheid 
om deze ruimte te gebruiken voor workshops en lessen. Ik 
denk dat het voor een heleboel mensen leuk is om hier les-
sen te komen volgen, dus ik vermoed dat mijn doelgroep om 
mij heen woont! Er is in deze wijk ook geen enkele andere 
mogelijkheid om keramieklessen te volgen.

Doe je nog meer dan keramiek maken? Ik woon eigen-
lijk in Amsterdam, maar ben zeker twee à drie keer per 
week hier in Den Haag. Ik schilder ook, ben diskjockey en 
organiseer feesten en festivals (vooral new wave en jaren ‘80 
muziek). Dit jaar heb ik 5 exposities op verschillende plaat-
sen in het land (o.a. Amsterdam, Den Bosch, Tilburg).
De lessen voor kinderen en kinderpartijtjes vinden plaats 
op zondagmiddag en de lessen voor volwassenen zijn op 
maandag en dinsdag.
Wie lessen wilt nemen of interesse heeft kan contact opne-
men via keramiekstudio25@gmail.com, of bel 06-48355229. 
De deur van Schelpkade 25 zet ik graag voor iedereen open!

ed

Voormalig Archipelbewoonster Jeannette van Ben-
nekom is sinds eind vorig jaar manager van het Louis 
Couperus Museum (Javastraat 17). Als ik telefonisch  
een afspraak met haar wil maken zijn ongeveer haar 
eerste woorden ‘Couperus bruist!’  Bij een kop thee,  
een paar dagen later, hoor ik welke activiteiten de  
Stichting Louis Couperus Museum en het Genootschap 
Louis Couperus, en vele andere instellingen, op de 
agenda hebben staan tijdens dit jubileumjaar (Coupe-
rus werd 150 jaar geleden geboren op Nassauplein 4), 
en raak ook ik overtuigd.

Op 8 maart j.l. werd tijdens 
een feestelijke bijeenkomst in 
het museum door ingebruik-
neming van een indrukwek-
kende vlag de start gemaakt 
voor dit bijzondere Coupe-
rusjaar. De voorzitter van de 
Stichting Louis Couperus 
Museum, Dr. Caroline de 
Westenholz, bood die avond 
het eerste exemplaar aan van 

‘John Ricus Couperus – Herinneringen van een oude vader’, 
een vertaling met  inleiding door Drs Frans van der Linden. 
Couperusliefhebber Sybrand van Haersma Buma mocht dit 
werk  in ontvangst nemen. Zowel Couperus als Buma heeft 
Fries bloed. Dat verklaart wellicht veel.
Museummanager Van Bennekom hoopt dat vele bewoners 
van de Archipel en het Willemspark dit jubileumjaar zullen 
‘meevieren’. Volgens haar zijn velen van hen nog nooit in het 
museum geweest, en daar moet verandering in komen! Er 
zijn plannen om binnenkort een speciale ontvangst met een 
lezing en ‘Blauwe hapjes’ (ja, van het naburige restaurant 
Blauw) voor inwoners van de Archipel en het Willemspark 
te organiseren. Hierover volgt nader bericht in de wijkkrant 
en op de website. Maar uiteraard bent u zeer welkom om het 
museum eerder te bezoeken!
In vele delen van ons land wordt aandacht besteed aan het 
Couperusjaar. In Den Haag zijn er in het Couperus Museum 
voorleesmiddagen (de eerstkomende op 21 april). Literair 
Theater Branoul in de Maliestraat viert het Couperusjaar 
o.a. met voorstellingen van ‘Noodlot’. In Pulchri kunt u 
op 18 april de presentatie van het Couperusnummer van 
literair tijdschrift Extaze bijwonen. Op 23 mei wordt in de 
Haagse Hogeschool het symposium ‘De taal van Couperus’ 
gehouden. De officiële herdenking vindt plaats op 9 juni op 
Begraafplaats Oud Eik en Duinen. De Stichting Haagse Wil-
lemsvaart biedt een speciale boottocht aan langs plekken 
die in het leven van de auteur en van de personages uit zijn 
romans belangrijk zijn geweest.  

Ik zou adviseren … begin bij het museum. Een ‘must’ voor 
een echte Haagse of Hagenaar. Bijzonder goed geïnformeer-
de vrijwilligers staan voor u klaar!

jdm

Couperus 
bruist

‘ Omhoog denken  
veroorzaakt  
een verandering  
in je fysiek ’

www.alexandertechniek.eu

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

Hun beroepen variëren nogal, van kunstenaar en manueel 
therapeut tot kapper en mediator bij echtscheidingen. 

Een paar dingen hebben ze gemeen, ze ondernemen  
zelfstandig en ze werken aan huis. 

De wijkkrant klopte bij enkelen van hen aan…

Inschrijven 
nieuwsbrief

Altijd op de hoogte

Aantal 
controleren!

Word abonnee op de digitale 
nieuwsbrief van A&W.

advertentie volgt

Typ het webadres 
www.archipelwillemspark.nl 
in en klik links bovenin 
op de enveloppe. 

Zo simpel is het!

751
gingen u al voor!



De vragen die gesteld worden, zijn deze keer gericht 
aan een 45+ vrouw, die met man, volwassen zoon en 
dochter al weer 4 jaar in de buurt woont. Zij woonden 
lang in een dorp in de Achterhoek en nu dus in het 
dorp Archipel. Overeenkomsten zijn de verschillende  
buurtwinkels en een supermarkt, hoewel in de Ach-
terhoek steeds meer buurtwinkels en kleine super-
markten sluiten. Ze doen beiden boodschappen, 
waarbij de man geneigd is meer naar de stomerij te 
brengen dan haar lief is. Vooral bij de groentenwinkel 
en groentenkraam kopen zij graag. De wekelijkse 
tompouces komen bij de super vandaan. Door een 
vegetarische zoon eten ze zelf ook minder vlees, maar 
de viswinkel en viskraam staan ook op hun lijstje, 
hoewel hun dochter alleen garnalen wil. Zij vindt de 
winkeliers behulpzaam en geeft als voorbeeld een 
doorverwijzing van de fotozaak naar de lijstenmakerij 
toen er een foto opnieuw ingelijst moest worden.  
Ook de drogist kent haar als vaste klant.
Ze koopt graag bloemen bij de bloemist omdat die 
langer vers blijven, en tijdschriften en postzegels 
bij ons plaatsvervangende postkantoor, waar ze ook 
pakjes kan versturen. Ze geniet van het vele groen 
vlakbij en de nabijheid van het centrum voor alles wat 
de buurt niet aan winkels te bieden heeft. Van Achter-
hoek naar Randstad: overal zijn aardige mensen.

epb
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– advertentie –

o op het eerste 
gezicht een 
vrouw van vlees 

bloed, dacht ik vanuit 
mijn ongemakkelijke 
observatieplek, of was 
dat mijn verhitte fantasie? Dan zie ik 
het beter… de man in de blauwe jas 
sleept een levensgroot doek naar bui-
ten waarop een vrouw getooid met 
tiara in een rozerode fluwelen japon 
staat afgebeeld, half liggend op een 
tuinbank. Hij kijkt goedkeurend 
naar het doek en knikt de uitbater 
en vermoedelijke minnaar van de ei-
genaresse van het huis in de Riouw-
straat  (nabij het bekende PR bureau) 
nu plotseling vriendelijk toe. Uit 
zijn jaszak haalt hij het rode doosje, 
haalt er de zelfs op afstand flonke-
rende diamanten ring uit en geeft 
het juweel met een kleine buiging en 
glimlach aan de uitbater van het ons 
allen bekende restaurant (inmiddels 
Brasserie). Dan loopt hij naar het PR 
bureau en plaatst het schilderij quasi 
onopvallend rechts van de ingang en 
gooit er zijn jas overheen, waarna hij 
bij het PR bureau naar binnen gaat. 
Dit was mijn kans, want ook ik als 
duurzame vrouw was van plan om 
daar het Energie Café te bezoeken. 
Nu zou het niet lang meer duren 
of ik zou achter zijn naam kunnen 
komen… Ik wachtte nog een paar 
minuten en stopte bij de ingang om 
eerst het schilderij wat beter te be-
kijken. De vrouw was door de blauwe 
jas nu slechts gedeeltelijk te zien. 
Maar wel zag ik als entourage groen 
gebladerte en zowaar links boven 
heel klein Paleis Huis ten Bosch af-
gebeeld. Rechtsonder stond de naam 
van de schilder… Isaac Israels!

jdm   …wordt vervolgd  

f e u i l l e t o n

koning klant
Dit is het 2e interview met een bewoner uit de buurt om 
zichtbaar te maken wat het belang is van een (gevarieerd) 
winkelbestand of horecavoorzieningen voor de bewoners.

Van 1 maart t/m 11 april 2013 lag op het stadhuis ter inzage 
de ontwerp-beheersverordening Willemspark. Op 28 maart 
heeft de gemeente een informatiebijeenkomst gehouden in 
het oude stadhuis aan de Javastraat. Tot en met 11 april 2013 
kunnen schriftelijk of mondeling opmerkingen worden ge-
maakt, die bij de verdere besluitvorming worden betrokken.

De beheersverordening is een betrekkelijk nieuw juridisch instru-
ment voor de ruimtelijke ordening in gebieden waar geen nieuwe 
ontwikkelingen te verwachten zijn. In de beheersverordening 
wordt de bestaande situatie vastgelegd, dat wil zeggen het feite-
lijk bestaande of planologisch toegestane gebruik van de grond. 
Bouwen en veranderen van gebruik van grond en gebouwen mag 
alleen voor zover de beheersverordening dat toestaat.
De verordening geeft regels voor een nieuw en een oud gebied: 
het Burgemeester de Monchyplein en omgeving (plan Bofill) en 
het gebied rond Plein 1813.

Willemspark I
Voor het gebied rond Plein 1813 vervangt de verordening het 
bestemmingsplan ‘Willemspark I’. Dit gebied wordt begrensd 
door Schelpkade, Mauritskade, Zeestraat en achterzijde van de 
Javastraat. De meeste gebouwen zijn aangewezen als beschermd 
rijks- of gemeentemonument. Veel bomen in particuliere tuinen 
en in het openbaar gebied staan op de gemeentelijke lijst van mo-
numentale bomen. Het gebied is aangemerkt als rijksbeschermd 
stadsgezicht. Het bestemmingsplan ‘Willemspark I’, daterend uit 
1982, is een beschermend plan. Het bevat gedetailleerde bouw- en 
gebruiksvoorschriften, die beogen de karakteristieke historische 
waarden van het gebied, de bebouwing en de open structuur te 
bewaren. (Een klein voorbeeld: tussen de percelen rond Plein 1813 
mogen geen schuttingen of muren worden opgericht en achter de 
huizen aan de Javastraat is de tuinmuur als zodanig bestemd, met 

het voorschrift dat deze moet bestaan uit al dan niet gepleisterde 
baksteen.)

De werkgroep Ruimtelijke Ordening 
Deze heeft zich gericht op de vraag of de beheersverordening een 
gelijkwaardige bescherming biedt. Het gaat hier tenslotte om het 
fraaist aangelegde deel van onze stad. Wat de bebouwing betreft 
lijkt de bestaande situatie goed te zijn weergegeven. De bouw- 
en goothoogten en de bouwvlakken zijn nauwkeurig begrensd. 
De mogelijkheden tot het oprichten van bebouwing buiten het 
bouwvlak lijken niet groter dan in het oude plan was toegestaan.
Wel vragen wij ons af of bouwmogelijkheden die in de afgelopen 
40 jaar niet zijn benut, gehandhaafd moeten blijven, als zij een 
bedreiging vormen voor de groene en open structuur van het ge-
bied. Dit geldt in het bijzonder voor de (al dan niet ondergrondse) 
parkeervoorzieningen, die in de verordening worden toegestaan.   
Ook vragen wij ons af of bij de toetsing van eventuele bouwaan-
vragen wordt gelet op de karakteristieken van de gevelindeling, 
zoals dat in het oude plan was voorgeschreven. De regels zijn 
hierover niet duidelijk.

Voor het Burgemeester de Monchyplein en omringende straten 
bevat de verordening geen verrassingen, behalve dat één kantoor-
gebouw de bestemming ‘wonen’ heeft gekregen, wat vermoedelijk 
een vergissing is. Het terrein van het politiebureau valt buiten de 
beheersverordening.
De bewonersorganisatie heeft een zienswijze ingediend, waarin 
de vraagpunten over het beschermingsniveau van de beheersver-
ordening aan de orde worden gesteld.
Wij houden u van het vervolg op de hoogte.

tieke dedel
Namens het bestuur en de werkgroep ruimtelijke ordening

Beheersverordening 
Willemspark e.o.

… in het Schakelpunt Ervaringen van 
een mee-eter
Zaterdag 16 maart 18.15 uur: stipt op tijd arriveer ik, te voet uiteraard,  
bij Schutter in de Balistraat. Jawel, eter 41 meldt zich. Het Archipel- 
Willemspark Walking Dinner gaat beginnen!

Binnen doen de organisatoren verslag van het wondere feit dat bij het sluiten 
van de aanmeldingstermijn er 101 stoelen in de aanbieding zijn, waarvoor 
zich 101 eters hebben gemeld. We krijgen onze looproute uitgereikt. Ik mag 
via Riouwstraat, Delistraat en Prinses Mariestraat onze wijk culinair gaan 
verkennen.
Om 19.00 uur op weg naar het voorgerecht. Met tien buurtgenoten rond de  
tafel (waaronder het ontvangende echtpaar, tevens koks) maken we kennis 
met Libanese salades en elkaar. De koks zijn nog niet zo lang geleden terug-
gekeerd van een periode werken in Peking en vervolgens Libanon en zijn weer 
erg blij met hun eigen buurt. Het eten laat overigens zien dat buitenlandse 
invloeden van grote waarde kunnen zijn voor de ontwikkeling van mensen. 
We wassen nog snel wat borden voor hun volgende shift, daarna door naar  
het hoofdgerecht in de Delistraat. 

De kinderen daar vinden het reuze spannend dat er steeds onbekende mensen 
aanbellen om te komen eten. Zij zijn met hun ouders een tijd in Rome gesta-
tioneerd geweest, wat we terugvinden in de heerlijke pollo, risotto en salade 
die ons worden voorgeschoteld. De motieven van mensen om met dit walking 
dinner mee te doen hebben twee dingen gemeen: je wilt wel eens bij een ander 
achter de voordeur kijken en (opnieuw) kennismaken met je buurtgenoten. 
Voor ik het weet is het al 21.15 uur en moeten we weer verder. Voor mij bete-
kent dat een flinke tippel naar Prinses Marie, in het Willemspark. Onderweg 
veel mensen op straat met een routepapier in de hand. Dit schept een bijzon-
der saamhorigheidsgevoel: we wensen elkaar een smakelijke derde gang.  
Dat zit wel goed voor mij en m’n nieuwe disgenoten. Onze kokkie had 
bedacht in voor-, hoofd- en nagerecht steeds iets met sinaasappel te doen. 
Zich niet realiserend dat ze voor elke gang een compleet nieuwe club gasten 
zag aanschuiven… Wij genieten van onze citrusvariatie in elk geval, en van 
de gesprekken over bijvoorbeeld het ondernemersklimaat aan Denneweg en 
Frederikstraat.

Tot slot weer met z’n allen terug naar de Balistraat, waar we napraten met 
blozende wangen (daar zal de heerlijke wijn uit de hak van de Italiaanse laars 
aan mee hebben geholpen). We bedanken de koks uitbundig en zien uit naar 
een volgende editie van dit Walking Dinner. 

mo

U kent wellicht de Vredeskapel aan de 
Malakkastraat. Deze dateert uit 1880 en 
is dus even oud als de Archipelbuurt. 
Lange tijd diende zij als Huis in de wijk 
voor de, toen nog, talrijke leden van de 
Hervormde kerk. Inmiddels is de wijk 
enorm veranderd. De leden van de Pro-
testantse Kerk Nederland vormen slechts 
een van de vele minderheden in de wijk 
en hun band met de kerk is vaak veel  
losser geworden.
De wijkgemeente Benoordenhout / 
Vredeskapel heeft daarom moeten  
besluiten om het gebouw van de Vredes- 
kapel binnenkort af te stoten. De weke-
lijkse zondagsdiensten zullen dan alleen 

nog gehouden worden in de Duinzicht-
kerk in Benoordenhout. Het wijkgebouw  
naast de Vredeskapel blijft wel in gebruik.

Een aantal leden van de Vredeskapel 
heeft een groep gevormd om te bespre-
ken hoe voor de Vredeskapel een zinvolle 
bestemming gevonden kan worden. 

Kunnen we er een Huis in de wijk van 
maken voor alle wijkbewoners? De zaal 
leent zich niet alleen goed voor religieu-
ze bijeenkomsten, maar ook voor concer-
ten, lezingen, discussiebijeenkomsten 
en dergelijke. De kernvragen zijn echter: 
Waar bestaat in deze wijk behoefte aan?  
En Waar zijn wijkbewoners eventueel bereid 
zich voor in te zetten?

Deze vragen kunnen alleen door de  
wijkbewoners zelf, door u dus, worden 
beantwoord. Daarom nodigen wij u uit  
met ons mee te denken. U kunt uw  
gegevens en suggesties achterlaten in  
de brievenbus van de Vredeskapel,  
Malakkastraat 1. Of stuur een mail naar:  
vredeskapel2014@gmail.com.

Bij voorbaat onze hartelijke dank!

Sociëteit De Schakel is 
van start gegaan!
Inmiddels is op woensdagmiddag de groep buurtbe-
woners gestart met de oefeningen om het geheugen 
te trainen. Velen van ons twijfelen aan het geheugen, 
vergeten zaken die soms wel van belang zijn. Met 
leuke en interessante trainingen kunt u uw geheugen 
actief houden zodat het onthouden van dingen mak-
kelijker wordt. Ook voor partners en mantelzorgers 
van mensen die geheugenproblemen ondervinden, 
worden er activiteiten georganiseerd. Daarbij kunt u  
denken aan lotgenotencontact, gesprekken met man- 
telzorgadviseurs of gewoon een gezellig kopje koffie 
drinken terwijl uw partner/familielid bij de geheugen- 
training aanwezig is. Bij De Schakel  kunnen wij u 
veel bieden, maar de gezelligheid blijft voorop staan!

Wilt u meedoen aan de geheugentraining? 
Dan kunt u zich aanmelden op woensdagmiddag  
in het Schakelpunt, Burgemeester Patijnlaan 1900, 
van 13.00 – 16.00 uur.
U kunt ook even bellen met de activiteitencoördina-
tor, Yvonne Jansen. Zij is bereikbaar op 06 39 850 199 
of per e-mail: yvonne.jansenHHG@florence.nl. 

Vrijwilligers gezocht!
Voor onze nieuw te starten sociëteit voor 
mensen met geheugenproblemen zoeken wij 
2 enthousiaste vrijwilligers (m/v). De activi-
teiten staan gepland voor woensdagmiddag  
van 12.30 tot 16.30 uur. Vindt u het leuk om 
onze deelnemers te begeleiden bij activiteiten 
als geheugentrainingen, gespreksgroepen en 
informatiemiddagen? Bel of mail dan naar  
yvonne.jansenHHG@florence.nl

nb  De activiteiten vinden plaats in het Schakelpunt.

Vaste 60+ lunchers op  
donderdag welkom
Door omstandigheden zijn er enkele deelnemers  
afgevallen van de vaste lijst. Door de huidige deel-
nemers wordt de lunch beschouwd als een gezellige 
bijeenkomst en een smakelijke maaltijd.
Iedere donderdag tussen 11.45 – 12.45 uur wordt er 
door vrijwilligers een lekkere, gevarieerde lunch  
geserveerd met soep, salades, broodsoorten etc en 
melk/karnemelk, thee of koffie, voor slechts € 3 p.p. 
Bij afwezigheid uiterlijk donderdag voor 9.00 uur 
afmelden in verband met de inkopen. Maximale  
deelnemersaantal 12 en minimaal 8 personen. 
Opgeven kan bij Else Ponsen, tel 070 350 57 38
of per e-mail else@archipelwillemspark.nl .

Geplande
voorlichtingmiddagen 
> Senioren en veiligheid
Op donderdag 25 april a.s. is er van 14.00 – 15.00 uur 
een voorlichtingsbijeenkomst van de politie over 
veiligheid in huis en daarbuiten. Zo worden er tips 
gegeven over inbraakpreventie, maar ook over hoe 
alert te reageren op straatrovers en babbeltrucs.  
De bijeenkomst, die plaatsvindt in het Schakelpunt, 
Burgemeester Patijnlaan 1900, richt zich in het bij-
zonder op senioren. De toegang is kosteloos.
Voor deelname kunt u zich tot 23 april aanmelden bij 
’t Klokhuis, tel 070 350 35 11.

> Gemeentelijke voorzieningen
Op dinsdag 7 mei a.s. is er van 14.30 – 16.00 uur een 
voorlichtingsbijeenkomst van de gemeente over 
voorzieningen vanuit de wmo (Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning) in het Schakelpunt, Burgemeester 
Patijnlaan 1900. De toegang is kosteloos.
Er wordt onder andere informatie gegeven over 
woningaanpassingen, de taxibus, scootmobielen, 
huishoudelijke hulp enzovoorts. Er wordt ook hulp 
geboden bij het indienen van aanvragen.
Voor deelname kunt u zich tot 3 mei aanmelden bij  
’t Klokhuis, tel 070 350 35 11.

> Hulpmiddelen
Op donderdag 16 mei a.s. is er van 14.30 – 16.30 uur 
een voorlichtingsbijeenkomst over hulpmiddelen in 
het Schakelpunt, Burgemeester Patijnlaan 1900. De 
voorlichting wordt gegeven door medewerkers van de 
Vegro. Er worden allerhande handige hulpmiddelen 
gepresenteerd. Ook worden een sta-op stoel, rollators 
en scootmobiel gedemonstreerd. Verder staat er een 
gratis controlebeurt van rollators op het programma. 
De toegang is kosteloos. 
Voor deelname kunt u zich tot 14 mei aanmelden bij  
’t Klokhuis, tel 070 350 35 11.

TO 
DO

Behoeftepeiling 
Vredeskapel Ik wil meedenken over de toekomst 

van de Vredeskapel!

Mijn naam 

Mijn e-mail adres

Mijn suggestie(s)

Ik blijf graag op de hoogte van de voortgang:

Via e-mail adres

Via postadres



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

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

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

Bestuur Stichting Het Klokhuis

De heer R. Klein  voorzitter 
ruudklein@stichtinghetklokhuis.nl

Mevrouw E. de Bles  bestuurslid 
liesbethdebles@hotmail.c0m

De heer W. Oostdam  penningmeester
ienwoostdam@ziggo.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

Ouderenconsulent 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 coördinator
mw P. Jansen, t 350 70 58
mw M. Simonis-van Harten, t 350 34 94

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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Medewerkers gezocht  
huisbezoeken 75+
Het Ouderenwerk van welzijnsorganisatie Zebra is op zoek naar vrijwil-
lige medewerkers die (eenmalige) bezoeken bij zelfstandig wonende 
ouderen willen afleggen. Vanaf april 2013 zal een aantal wijkbewoners 
van 75 jaar en ouder uit het Zeeheldenkwartier, worden benaderd voor 
een huisbezoek. Het is de bedoeling om met de wijkbewoners die be-
zocht worden, een vragenlijst door te nemen.
Aan de hand van de huisbezoeken en de beantwoorde vragenlijsten, kun-
nen wij nagaan of er behoefte bestaat aan bepaalde voorzieningen, hulp of 
activiteiten. Van medewerkers verwachten wij dat zij affiniteit met ouderen 
hebben en goed kunnen luisteren. Medewerkers bepalen zelf hoeveel mensen 
zij bezoeken. Geboden worden: goede begeleiding, een onkostenvergoeding 
en de PEP-kortingspas. Spreekt dit vrijwilligerswerk u aan en zou u hieraan 
willen meewerken, neem dan contact op met dhr. Matthias Wenzel, oude-
renconsulent welzijnsorganisatie Zebra, p.a. wijk- en dienstencentrum De 
Heldenhoek, Elandstraat 88, telefoon 424 81 27.

Burenhulpcentrale
Burenhulp is van alle tijden. Het is niets meer of minder dan iemand
uit de eigen straat of buurt een handje te helpen. Een keer een boodschap
doen of de hond uitlaten, een kastje naar boven sjouwen of een
tv programmeren. De mooiste vorm van burenhulp is natuurlijk als
dat vanzelf(sprekend) gaat. Maar ja, je weet niet altijd wie je daar in de buurt 
voor kan vragen of wie iets nodig heeft. De Burenhulpcentrale zorgt er voor 
dat mensen die iets nodig hebben op een makkelijke manier in contact 
komen met mensen uit de buurt die weleens voor een ander van betekenis 
willen zijn. Dat kan via de telefoon, maar ook via de website. 
Op donderdag 2 mei a.s. van 10.30 tot 11.30 uur is over de Burenhulpcentrale 
een informatiebijeenkomst gepland door welzijnsorganisatie Zebra, in ‘t 
Klokhuis, Celebesstraat 4, tel. 350 35 11. Voor deze bijeenkomst hoeft u zich 
niet van tevoren aan te melden.

Vrijwilligers Telefooncirkel
We zijn op zoek naar iemand die één keer per week dienst wil doen als 
vrijwilliger bij de 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 als vrijwilliger de telefooncirkel draaiende wilt helpen houden, 
dan kunt u contact opnemen met coördinator mw. Pia Jansen, t. 350 70 58, of  
Matthias Wenzel, ouderenconsulent St. Zebra, p.a. Elandstraat 88, t. 424 81 27.

Bridge voor 50+
Iedere dinsdagmiddag tussen 13.00-16.30 uur.
Nieuwe leden/belangstellenden zijn welkom.
Voor informatie bel Wijnand Punt, tel 392 04 02.

Bingo
De 3e woensdag v.d. maand tussen 13.45-15.45 uur.
Kosten 1e kaart € 2,50 (incl. 1 thee/koffie), 2e kaart of 
meer €2. Voor informatie bel Liesbeth tel 350 35 11.

Klokhuisbibliotheek
Iedere vrijdagmorgen van 10.00-11.30 uur
Iedereen kan van deze bieb lid worden voor €5 per 
jaar, voor mensen met Ooievaarspas gratis.  
Was voorheen ook een collectie van de Openbare 
Bibliotheek aanwezig, nu is er een eigen (en ook  
actuele) collectie voorradig. U kunt ons vinden aan  
de Celebesstraat 4, op de 1e verdieping (lift aanwezig). 
Voor meer informatie bel 350 35 11.

Koersbal voor senioren
Op vrijdagmorgen wordt in ’t Klokhuis de grote 
mat uitgerold en wordt er gespeeld door een groepje 
oudere wijkbewoners van 10.30 uur – 12.00 uur.  Spel-
leider Piet Damen houdt 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. De maandelijkse bij-
drage aan deze activiteit is een paar euro per maand.
Info: Piet Damen, tel 350 56 15.

Dichtbij lunchen
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 €1 per pannenkoek, met spek is € 1,20.  
Bel voor informatie 350 35 11.

Warme maaltijd
Voor de heerlijke 3-gangen 
maaltijd op dinsdag van 17.15 
tot 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.

Heeft u een werkeloze  
computer thuis? 
Dan is het tijd om op donderdagmorgen de compu-
tercursus voor beginners te gaan doen: u kunt voor 
8 lessen terecht voor slechts € 50 (inclusief lesboek). 
Indien gewenst kunt u uw eigen laptop meenemen. 
Ook kunt u 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 ten minste 6 personen en er kun-
nen maximaal 8 personen meedoen.

Sociale media?
Sociale media: wat zijn de verschillen tussen mailen, 
chatten, tweeten, skypen en sms-en of wat is het nut 
van facebook, hyves of linked-in. We zoeken voldoen-
de cursisten voor een cursus van 2-3 bijeenkomsten. 
Locatie: in ’t Klokhuis, Celebesstraat 4. Computers 
aanwezig maar u mag uw eigen computer meenemen. 
Reacties en aanmelding naar stichtinghetklokhuis@
live.nl of tel 350 35 11.

Vreemde talen leren
Volksuniversiteit Den Haag geeft verschillende 
talencursussen o.a in ’t Klokhuis, zoals Engels, Frans, 
Italiaans en (nieuw)Grieks. Info hierover kunt u 
vinden op website www.volksuniversiteitdenhaag.nl 
of bellen met het secretariaat van ma t/m vrij tussen 
10.00-13.00 uur tel 328 03 41.

Tafeltennis
Elke maandagmiddag is er tafeltennis in de grote 
zaal van ’t Klokhuis. De kosten zijn €1 per middag.
Aanmelden tel 350 35 11, of kom gewoon langs.

Zorgt u voor iemand?
Wanneer u voor iemand zorgt, dus mantelzorger 
bent, dan kan het fijn zijn om er eens met een 
maatschappelijk werker over te praten, vooral als 
de zorg voor u belastend is. 

Tijdens een gesprek is er aandacht voor u en kan er 
gekeken worden naar mogelijkheden die u als man-
telzorger kunnen ondersteunen. Welzijnsorganisatie 
Zebra-Xtra biedt dit kosteloos aan. Wilt u gebruik 
maken van deze mogelijkheid, dan kunt u bellen met 
tel. 205 22 22 en vragen naar het Algemeen Maat-
schappelijk Werk.

activiteiten in het klokhuisLezing ‘De oostenwind waait 
naar het westen’
Op de Koempoelan van woensdag 8 mei a.s. geeft de heer Henk Mak van 
Dijk een lezing over de invloed van Indische muziek op westerse componis-
ten. De lezing wordt geïllustreerd met geluidsvoorbeelden, zang, piano, en 
fraaie foto’s uit ‘Tempo Doeloe’. De lezing is van 14.00 tot 16.00 uur en wordt 
gehouden in ‘t Klokhuis, Celebesstraat 4, tel. 350 35 11. De entreeprijs is € 
3,50, inclusief een kopje thee of koffie. Ook zijn er heerlijke Indische hapjes 
verkrijgbaar.

Op de maandagochtend zijn er 3 lesgroepen, waarvan er bij twee lesgroe-
pen nog enkele deelnemers welkom zijn. De contributie bedraagt € 6,- per 
maand (met een Ooievaarspas € 3,-). Belangstelling? U kunt  contact opne-
men met ‘t Klokhuis, Celebesstraat 4, telefoon 350 35 11.

Gymnastiek 55+ 
Je kunt er heel oud mee worden

Jarige heer Sandberg (90) viert dit  
met zijn gymclub


