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Na de gemeenteraadsverkiezingen
Op het moment dat u dit leest zijn de gemeenteraadsverkiezingen voorbij. 
U weet dan al wat de ruim 150 bezoekers van het Politiek Café in de Vredes-
kapel op 11 maart jl. nog niet wisten: welke partij/partijen de komende jaren 
het beleid zullen gaan bepalen. 

Onder leiding van buurtgenoot Jan Schinkelshoek gingen zij met vertegenwoordi-
gers van maar liefst 14 politieke partijen in debat om erachter te komen hoe men 
zoal over drie voor de wijk belangrijke thema’s dacht: het behoud van het unieke 
karakter van onze wijk, de consequenties van het Verkeerscirculatieplan en de 
kwaliteit van de openbare ruimte, met name van het groen in de wijk.
Archipel&Willemspark staan op de rijksmonumentenlijst (‘beschermd stads-
gezicht’). Dat is natuurlijk niet voor niks. Momenteel wordt een nieuw bestem-
mingsplan voorbereid (vast te stellen in 2015). In dat plan wordt naar de mening 
van de wijkbewoners veel te weinig met dit bijzondere karakter rekening ge-
houden, onder meer door het te ongeclausuleerd toestaan van dakopbouw en 
woningsplitsing (extra parkeerdruk!). ‘De wijk is af. De gemeente zou er nu alleen 
nog zuinig op moeten zijn,’ aldus een van de wijkbewoners. De politici betoogden 
om het hardst dat zij het unieke karakter van onze wijk niet willen gaan aantasten. 
‘Maar misschien is het toch verstandig in een verordening nader te preciseren wat 
we hiermee bedoelen,’ sprak een van hen. Waarvan acte. De wijkvereniging houdt 
de ontwikkelingen rond het bestemmingsplan intussen scherp in de gaten.

>> lees verder op pagina 2
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A&W en de Zon
Ruim 120 buurtgenoten vonden vrijdag 
7 maart de weg naar het Groot Energie 

Café in de Vredeskapel. Het ambitieuze 
thema was deze keer: ‘Op weg naar een 

energie-neutrale wijk’.

De eerste spreker was onze wijkgenoot prins Carlos de Bourbon 
de Parme. Hij bracht ons met veel enthousiasme op de hoogte van 
zijn inspanningen om via zijn stichting Nederland Krijgt Nieuwe 
Energie te komen tot een breed gedragen afsprakenpakket over 
energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid. Onder lei-
ding van de ser en samen met het bedrijfsleven, maatschappelijke 
organisaties, overheid, werkgevers en werknemers is er een bindend 
Energie-akkoord voor duurzame groei en het terugdringen van het 
verbruik van fossiele brandstoffen tot stand gekomen.
Dit Energie-akkoord moet een einde maken aan het voortdurend 
zwabberende overheidsbeleid en zorgen voor langere termijn 
afspraken met een consistent beleid. Voor veel mensen gaat dit 
akkoord nog niet ver genoeg, voor anderen gaat het te ver. De prins 
legt er de nadruk op dat het een akkoord in ontwikkeling is.
Dit consistentere beleid geeft meer vertrouwen bij bevolking en 
bedrijfsleven. Bedrijven zijn op deze manier eerder bereid om 
(vaak kostbare) duurzame investeringen te doen. Het rapport is te 
downloaden op: www.ser.nl/nl/publicaties/overige/2010-2019/2013/
energieakkoord-duurzame-groei.aspx .
De belangrijkste punten zijn o.a. te vinden op de website van milieu- 
defensie: www.milieudefensie.nl/nieuws/algemeen/ser-energie 
akkoord-verantwoord-antwoord-op-klimaatprobleem .
 
Daarna was het woord aan wethouder Duurzaamheid Rabin Baldew-
singh. Ook hij is bezorgd over hoe we de wereld achterlaten voor 
onze kinderen. ‘Wij hebben deze wereld van onze kinderen te leen.’
Hij prees wijkinitiatieven zoals ‘Groene Buurt’, waarbij bewoners 
zich inzetten voor hun directe leefomgeving en proberen van onder-
af veranderingen tot stand te brengen. Hij is een warm voorstander 
van zonne-energie, en realiseert zich dat het in een oude wijk als de 
onze met de status van Rijks Beschermd Stadsgezicht moeilijk is om 
onze daken vol te leggen met zonnepanelen. Hij daagt ons uit om 
daar andere oplossingen voor te vinden, die hij vervolgens graag wil 

faciliteren. Op pagina 6/7 kunt u lezen dat deze uitdaging reeds is 
opgepakt door Solar Green Point.

Michel Chatelin hield een warm pleidooi voor meer zonnepanelen 
in de wijk. Er zijn drie manieren om zonnepanelen aan te schaffen. 
Je koopt ze en legt ze op je eigen dak, je huurt ze en dan zorgt een 
ander ervoor dat ze op je dak komen te liggen en onderhoudt ze ook, 
of je legt ze op andermans dak, als je zelf geen geschikt dak hebt.
Op zijn eigen dak in de Celebesstraat liggen er nu 16, aangeschaft 
via een leasecontract. Michel hoeft dus niet te investeren, heeft geen 
zorgen en geen risico! 
De werking van de Zonatlas wordt nogmaals heel duidelijk door 
hem uitgelegd. Met dit programma kun je in één oogopslag zien 
hoeveel panelen er op je dak kunnen liggen, wat dat gaat kosten en 
hoeveel je kunt besparen. Over de leaseconstructie kunt u op pagina 
6/7 meer informatie vinden.

Ardo de Graaf gaf een recente update van de ontwikkelingen rond 
de Houtrust Energie Centrale (hec). Hij legde deze keer de nadruk 
op het sluiten van de kringloop: zoveel mogelijk hergebruiken van 
afvalstoffen voor stroom of warmte-opwekking of anderszins. Met 
de hec kan het equivalent van 4 windturbines gehaald worden voor 
het opwekken van stroom/gas of warmte.

verslag 
Energie-café 
van 7 maart

deden ook mee aan het Walking dinner
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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. P.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 Katja Beekman
katja@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 19 juni 2014
20.00 uur, ’t Klokhuis, Celebesstraat 4

wijkkrant
Sluiting kopij: 20 mei 2014
Sluiting advertenties: 27 mei 2014
p/a Celebesstraat 4, 2585 tj Den Haag, 
t. 350 35 11, secretariaat@archipelwillemspark.nl

redactie
Lucia v. d. Bergh, Eva Drijver, Bianca Fieret, 
Dymph van der Laan, Loes van Lakerveld,  
Jet de Meester, Else Ponsen, Marjan Teesing, 
Prescilla van Zoest 
bijdragen 
Rosalie Weijers, Derk Hazekamp 

vormgeving de ontwerpvloot
fotograaf Yuri van Geenen

websiteredactie
Ank Beekman, Frits Hoorweg, Margreet 
Meijer, Cristo Padmos, Deniz Pelsman,  
Josephine de Vijlder
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

Houd A&W schoon en prettig!

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
Geheugentraining
Carly Steijn  t.  06 398 506 86
carly.steyn@florence.nl
woensdag 09.00 tot 16.00 uur

Staedion
informatie 0900 14 24

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

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

Vredeskapel
Malakkastraat 1-5, info@vredeskapel.nl
www.vredeskapel.nl

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

Clubhuis te huur voor €60
Girorekeningnr: 8160392 

 

Politie Haaglanden

T. 0900 88 44
T. 112  bij spoed & verdachte omstandigheden!
www.politie.nl/haaglanden/bureaus

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  t. 362 82 70
Mw M. Vollema t. 06 519 58 607
Godert de Zoeten t. 06 335 61 295

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

Huisvuil ophalen
Ophalen huisvuil wekelijks op vrijdag
Papier maandelijks op donderdag 
01/05, 05/06, 24/07, 21/08, 18/09, 16/10 en 13/11

Lantaarn kapot, afvalbakken vol 
of een verzakte stoep? 
Meld het aan de gemeente, bel 14070.
U krijgt een melding als het is opgelost.

Klachten stadsbeheer

bel 14 070

Katten oppas!
mw. J van Beekt. 352 30 20 
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VCP
Dat geldt ook voor de problematiek rond het verkeerscirculatieplan (vcp). Door 
dit vcp is onder meer de Javastraat inmiddels een van de vier vieste straten van 
Nederland geworden. En als de gemeentelijke plannen voor de aanleg van een 
Rotterdamsebaan (vanaf Ypenburg de stad in) doorgaan zal het probleem van het 
(ultra-)fijnstof alleen nog maar erger worden. ‘Waarom moet al het doorgaande 
verkeer door onze wijk worden geperst? Kan dat niet buiten om?’ De stelling van 
de buurt luidde dan ook: ‘Doorgaand autoverkeer moet uit de hele centrale zone 
(stadsleefgebied) geweerd worden!’ Vrijwel elke partij onderschreef na wat gesput-
ter en getrek de stelling maar de verschillen kwamen vooral bij de oplossingen tot 
uiting. Die varieerden van technische oplossingen(zoals betere verkeersspreiding, 
tunnels, ongelijkvloerse kruisingen) tot een volledige mentaliteitsverandering (uit 
de auto, op de fiets en met het ov). ‘Wat kan Amsterdam wat Den Haag niet kan?’, 
vroeg een van de aanwezigen zich overigens af. ‘Daar fietst 50% van de bewoners, 
in Den Haag maar 17%. Moeten we daar niet eens goed naar kijken?’

Voor het derde thema ‘Openbare ruimte/groen in de wijk’ was weinig tijd nodig. 
Alle aanwezige partijen onderstreepten het belang hiervan. Een aantal buurtbewo-
ners maakte toch nog maar even duidelijk wat dit dan zou moeten betekenen. On-
der meer: beter nadenken over (en duidelijker publiceren van) kapvergunningen, 
regelmatig opruimen van zwerfvuil, met name in de Scheveningse bosjes, geen 
trimbaan daar met avondverlichting en – met het oog op de ontwikkeling van de 
internationale zone – handen af van park Sorghvliet. Sommige politici leken er 
wat zuinig bij te kijken…
In de slotronde (algemene thema’s) bleken tenslotte de zorg (ook voor ouderen) 
en – hoe kan het ook anders – het Spuiforum de topics. Als het aan de aanwezige 
partijen – minus VVD, D66, CDA, PvdA – ligt komt dat laatste er niet, nooit. 20 
Maart zullen we het weten. U weet het al. 
Wilt u de ontwikkelingen rond de wijkthema’s blijven volgen, lees dan de website 
(www.archipelwillemspark.nl) en de wijkkrant. We zullen proberen u zo goed 
mogelijk te blijven informeren, zeker ook over de activiteiten van Bewonersorga-
nisatie Archipel & Willemspark op die punten.

dl
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wijkagenda
  15 april  dinsdag

info over Plan Groen schoolplein
Archipelschool  |  19.30 uur

  24 april  donderdag  

thema- en netwerkbijeenkomst  
Archipel Ondernemersclub 
De Brasserie, Bankastraat 32  |  18.00 – 20.00 uur

  25 april  vrijdag  

Oranje Happy hour
Het Schakelpunt  |  16.30 – 18.00 uur  8 jun

  4 mei  zondag  

interkerkelijke bijeenkomst i.v.m. 
Dodenherdenking
Hierna gezamenlijk naar gedenkplaats Carnegieplein.
Vredeskapel  |  19.00 uur

  6 juni  vrijdag  

Energie-café ‘Groene Buurt’ 
Winkelman en van Hessen, Bankaplein 2  |  vanaf 19.00 uur

et 2e Walking Dinner 22 maart jl. was weer een groot succes, hoewel er 
meer gefietst dan gewandeld werd. Gastvrij ontvangen met een glaasje 
bij Schutters wijnhandel in de Balistraat waaierden de 120 gasten uit over 

de wijk om in groepjes van 6 personen bij één van de 19 koks/gastvrouw/heer  hun 
voorgerecht te eten, waarna men weer op pad ging voor het hoofdgerecht bij een 
ander adres en wederom met nieuwe tafelgenoten kennismaakte. Zo ook bij het 
dessert. In de wisseltijd tussen de menuonderdelen zag je groepjes disgenoten op 
straat lopen of fietsen en werd er uitgewisseld waar men nu weer heen ging. De 
after party (ook onze expats gaven acte de présence bij het Walking Dinner) was 
weer bij Schutter waar de zeer voldane gasten de koks toejuichten. De koks pakten 
de handschoen/ovenwant met zwier op. Hulde aan het organisatieteam van deze 
gecompliceerde klus. Complimenten Maud, Ronald, Anne, Cathrien en Loek! Het 
was een spetterend mobiel wijkfeest!

epb

Steun de boekhandel  
in uw eigen buurt

In de Frederikstraat 24 vindt u de Haagse Boekerij, waar u rond 
kunt neuzen, boeken kunt kopen of bestellen of een keuze kunt 
maken uit een ruim aanbod van kunstkaarten. Kleinschalig en 
vriendelijk en dat kun je van het internet niet zeggen. Met alle 
narigheid met sluitingen van boekhandels moeten we daarom 
voorkómen dat we ‘onze’ Haagse Boekerij kwijtraken. In 2000 is 
er ook een stichting opgericht die op indirecte wijze steun aan 
deze boekhandel verleent.

Stichting Diodato Pro Libris 
Vrienden van de Haagse Boekerij
Een kleine zelfstandige boekhandel met kwaliteit hoog in 
het vaandel heeft wel eens een steuntje nodig. Daartoe is in 
2000 deze stichting opgericht. Het doel: ondersteunen van de 
Haagse Boekerij, Frederikstraat 24, de in antroposofie gespe-
cialiseerde boekhandel. Om de toekomst van het pand zeker te 
stellen zoekt de stichting steeds nieuwe Vrienden van de Haag-
se Boekerij, die willen lenen of schenken. Meer inlichtingen bij: 
Eisso Roest Crollius, t. 015 256 00 12 of e. roosroest@kpnmail.nl 
of Ben Giesen, t. 352 23 83 of e. bjmgiesen@planet.nl.
Zie www.haagseboekerij.nl/vrienden

Nieuwe redactieleden
Dymph van der Laan ‘Ik voel me betrokken bij de buurt 
en ik schrijf graag’. Twee redenen om me aan te melden als 
redactielid van de wijkkrant. Begin 2006 ben ik in de Cele-
besstraat komen wonen en sinds vorig jaar woon ik in de Burg. 
Patijnlaan (Couperusduin). Ik ben in de loop der jaren gehecht 
geraakt aan ‘de Archipel’: aan het karakter van de wijk en aan 
de mensen die ik er heb leren kennen. Binnen de redactie zal 
ik me (vooral) bezighouden met politieke thema’s, cultuur en  
historie en – gezien mijn grote liefde voor de keuken – vast ook 
wel eens met culinaria. 

Bianca Fieret Ondanks dat ik al bijna twee decennia in de 
wijk woon, heb ik me er nooit zo betrokken bij gevoeld. Dat 
komt omdat ik al die tijd een voltijdbaan in het onderwijs in 
Rotterdam heb gehad. In feite breng ik daar meer tijd door dan 
thuis en ken er ook veel meer mensen! Een tijd geleden besloot 
ik dat het roer om moest en meldde mij aan als redactielid van 
de wijkkrant. Inmiddels zijn er een aantal stukjes van mijn 
hand gepubliceerd. Mijn interesse gaat met name uit naar 
'menselijke' onderwerpen. Zo heb ik inmiddels een tweetal in-
terviews gehad met eigenaren van familiebedrijven in de wijk 
en hoop er nog veel te mogen voeren. 

De Vredeskapel krijgt 
een nieuwe bestemming 
Vanaf 1 juli 2014 wordt de Vredeskapel een centrum voor 
bezinning, cultuur en ontmoeting. De initiatiefgroep 
Vredeskapel 2014 die de plannen voor het centrum heeft 
voorbereid, richt de stichting Vredeskapel op. Deze stich-
ting wordt juridisch verantwoordelijk voor de exploitatie 
en zal samen met de gebruikers en vrijwilligers die zich 
in de afgelopen periode hebben aangemeld het centrum 
ontwikkelen en draaiend houden. 

Eind januari bereikten we overeenstemming met de eigenaar, 
de Protestantse Gemeente 's-Gravenhage, over de voorwaarden 
voor exploitatie. Een geweldig resultaat, na een jaar praten met 
veel mensen uit de wijk en met groepen en organisaties die 
graag gebruik zouden willen maken van de Vredeskapel. In dat 
jaar hebben we al activiteiten gestart zoals het open podium en 
de voedselbankactie en werd de kerkzaal verhuurd aan muziek-
gezelschappen. 
De bewonersorganisatie Archipel/Willemspark heeft meege-
dacht en meegewerkt. Samenwerking met het Klokhuis is voor 
ons een belangrijke prioriteit.  
Wij zijn dank verschuldigd aan de protestantse wijkgemeente 
Archipel-Benoordenhout, die ons in de gelegenheid heeft 
gesteld om onze plannen te ontwikkelen. De wijkgemeente 
Archipel-Benoordenhout houdt nog tot 8 juni kerkdiensten in 
de Vredeskapel. Daarna zijn er van deze wijkgemeente alleen 
diensten in de Duinzichtkerk. Wel houdt de wijkgemeente het 
wijkgebouw in gebruik naast de Vredeskapel op adres Malak-
kastraat 7, voor onder andere koffie-ochtenden, gespreksgroe-
pen en ontmoetingsmaaltijden. 
We zijn blij met de vrijwilligers die zich hebben aangemeld 
en verwachten er gezamenlijk een succes van te maken. De 
commissies voor verschillende taken zullen in de maanden 
februari en maart starten. Er zijn veel ideeën aangedragen voor 
activiteiten en we verwachten nog meer plannen. In het najaar 
zal een feestelijke opening plaatsvinden.
Veel inspiratie toegewenst aan ieder die een steentje gaat 
bijdragen. Zoals al eerder aangekondigd zal de stichting ook 
financiële bijdragen gaan werven.

Nog meer vrijwilligers welkom!
Er kunnen zich nog steeds vrijwilligers melden via de e-mail 
aan vredeskapel2014@gmail.com of info@vredeskapel.nl. 
Aanmelding is mogelijk voor één van de volgende commis-
sies: commissie financiën, commissie beheer, commissie van 
ontvangst, commissie activiteiten en de commissie commu-
nicatie. Voor meer informatie, zie www.vredeskapel.nl (vanaf 
volgende week weer actueel) of www.archipelwillemspark.nl. 
Het is fijn als erbij wordt vermeld hoeveel tijd men beschikbaar 
heeft, één of meer dagdelen per 14 dagen. 

Zesde muurgedicht
Vrijdagmiddag 21 maart 2014 onthulde de Stichting Archipel-
poëZie het zesde muurgedicht in de Haagse Archipelbuurt. 
Het is te zien op de zijmuur van het Rijksmonument Java-
straat 4. Het gedicht (Midsummer, Tobago) werd geschreven 
door de Caraïbische dichter Derek Walcott. De gedichtenmuur 
is uitgevoerd in de nieuwe letter Diamant van ontwerper Joost 
Dekker. De onthulling werd verricht door Zijne Excellentie de 
High Commissioner for Saint Lucia in The United Kingdom, 
dr. Ernest Hilaire, en door Zijne Excellentie de Gevolmachtigde 
Minister van Sint Maarten, de heer Mathias S. Voges. Een uitge-
breid verslag is te vinden op de website.

www.archipelpoezie.nl 

Even 
voorstellen
Sinds eind januari maakt 
Katja Beekman deel uit van het 
bestuur van Bewonersorganisa-
tie Archipel & Willemspark;  
zij vervult de vacature die is 
ontstaan na het vertrek van 
Annette ter Kuile. Katja woont nu bijna 2 jaar (samen) in het 
Willemspark. Daarvoor woonde zij 42 jaar in Amsterdam 
waar zij o.a. voorzitter van ‘haar’ VvE was en van de grootste 
binnentuinen van de stad. Zij werkte als hoofd in- & externe 
betrekkingen resp. directiesecretaris bij pcm Uitgevers, nob 
(Hilversum) en Pon Holdings. De laatste 7 jaar was zij betrok-
ken bij ontwerponderwijs en was ze zakelijk leider bij een 
bekend ontwerpbureau. Onlangs nam zij afscheid als directeur 
van Stichting Filosofie Oost-West. Zij gaat zich nu wijden aan 
paleografie (oude handschriften ‘vertalen’).

Oprichtingsbijeenkomst  
Archipel Ondernemers 
Club (AWOC)
Met een opkomst van 90 man kan men niet zeggen dat 
men niet netwerkt in de Archipel! ZZP’ers, grote, kleine 
ondernemers, horeca en winkeliers bezochten op 6 maart 
j.l. deze bijeenkomst die werd gehouden in de Brasserie 
Archipel. Gastvrij als altijd hadden ze de hele Brasserie 
hiervoor gereserveerd.

Dank ook aan Christian Scheen Multimedia Producties die een 
hilarisch filmpje van onze bijeenkomst heeft gemaakt. Te zien 
via onze website www.awoc.nl.
Voorzitter Bert Bos legde uit dat voor een grotere opzet is  
gekozen dan separaat een business club en een aparte winke-
liersvereniging. Onder één grote paraplu kunnen we meer  
voor elkaar betekenen: samen sterk en samen zoeken naar 
economische groei.
Het idee is om iedere derde donderdag van de maand een borrel 
te houden in de Brasserie vanaf 18 uur en één van die donderda-
gen wordt dan ingericht als thema-avond. Eerste thema-avond 
24 april (half uur thema, rest netwerken).
Verder wordt er nog bekeken of op termijn ruimte en interesse 
is voor gezamenlijke evenementen/projecten; te denken valt 
aan braderies, gemeenschappelijke Sinterklaasviering, kerst-
verlichting Bankastraat etc.
Iedere ondernemer die zich ingeschreven heeft krijgt via email 
bericht over de vervolgactiviteiten.

Oprichters awoc: Bert Bos, Annemarie Wiesmeier, Maarten 
van Harmelen, Nikol Rokic, Roland van der Velde, Annelies van 
der Ende, Dirk van Starkenburg.
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www.heemskerk-bloeminsten.nl
info@heemskerk-bloemisten.nl

Bankastraat 70 
2582 EP den haag 
telefoon 070 355 85 44
fax 070 352 42 33 Atjehstraat 66

2585 vl  Den Haag
Telefoon 070 352 39 98

Lunch
Diner
Party
Borrel
Buffet

Catering

Balletschool
Elsa Vreken 

klassiek, conditie, modern
meisjes, jongens vanaf 6 jaar

ook voor volwassen
mannen en vrouwen

Moderne les door 
Louise Frank

Voor dansliefhebbers
 vanaf 40 jaar

In samenwerking met
 DeDDDD

Madoerastraat 17
2585 VA Den Haag

070 - 3505149
elsa.vreken@planet.nl

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!
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Balletschool
Elsa Vreken 

klassiek, conditie, modern
meisjes, jongens vanaf 6 jaar

ook voor volwassen
mannen en vrouwen

Moderne les door 
Louise Frank

Voor dansliefhebbers
 vanaf 40 jaar

In samenwerking met
 DeDDDD

Madoerastraat 17
2585 VA Den Haag

070 - 3505149
elsa.vreken@planet.nl

Margot Koesen Taco Risselada

– advertenties –

Jaap Drijver kwam via geboortestad Hilversum 
en vervolgens Amsterdam en Naarden in 1975 
naar Den Haag. Door een huizenruil kwam Jaap 
met zijn vrouw Eva hierna vanuit het Staten-
kwartier in de Archipel terecht. In zijn leven is 
hij eerst werkzaam geweest bij een groothandel 
van huishoudelijke artikelen, daarna het Reken-
centrum Nederlandse Groothandel en vervolgens 
bij de automatiseringsafdeling van de ANWB. 
Tijdens zijn werk maakte hij de ontwikkelingen 
mee van ponskaarten naar volledige computers. 
De keuze om hem te vragen voor de website lag 
voor de hand. Deskundigen met tijd waren 16 jaar 
geleden schaars. 

Website in ontwikkeling
Afgelopen jaar is Jaap na 16 jaar uit de websiteredac-
tie gestapt. Hij is ook betrokken geweest bij de ‘ge-
boorte’ van www.archipelbuurt.nl in 1997. Aanvanke-
lijk opgezet door Peter de Ruiter ter gelegenheid van 
het eerste wijkfeest, bleek de website in toenemende 
mate een hele goede manier om actualiteiten voor 
het voetlicht te brengen. De foto's van het wijkfeest 
stonden dezelfde avond al op de site! Steeds meer 
mensen gebruikten de pc met internet en e-mail; het 
andere wijkmedium, de wijkkrant, kwam slechts 5x 
per jaar uit. Genoeg om op de hoogte te blijven, maar 
niet zo actueel als de website kan zijn. De Bewoners-
organisatie Archipel & Willemspark nam de website 
na het wijkfeest over en de naam veranderde daarom 
later in www.archipelwillemspark.nl. Ank Beekman 
zorgde merendeels voor de artikelen en/of foto's en 
Jaap plaatste de artikelen erop. Linda Nash zorgde 
voor vertalingen voor de Engelstalige versie. Er kwam 
tweemaal een renovatie, want ook een website heeft 
af en toe een ‘likje verf ’ nodig, waardoor de site er nog 
mooier uitzag en ook gebruiksvriendelijker werd.
Zes jaar geleden is gestart met de tweewekelijkse 
Nieuwsbrief (de e-mail, waarmee je door kunt klikken 
naar de website) en worden korte berichtjes verzon-
den over wat er nu actueel is. Inmiddels worden bijna 
800 abonnees hiermee bereikt. Een website bijhouden 
vergt veel tijd en gelukkig zijn er opvolgers gevonden 
die het werk van Jaap, Linda en Ank wilden overne-
men. Jaap en Linda kregen – zeer verdiend – voor hun 
inspanningen de Ereprijs in 2009 en Ank in 2010 na 
haar afscheid van het bestuur van de Bewonersorga-
nisatie A&W.
 
Een divers muzikaal rollenpatroon
Jaap is vanaf zijn 12e jaar bezig met muziek. Hij speelt 
cello, neemt nog steeds les en zit in 5 kamermuziek-
groepjes. Hij speelde ook vele jaren in symfonisch 
orkest Bellitoni met 60 amateurmusici. Hij heeft 
tevens tien jaar in de organisatie van de Scratch Mu-
ziekdagen in de Pieterskerk, Leiden gezeten. Een start 
met veel zelfredzaamheid (lowbudget) en drukbezette 
studenten. Een uitvoering op één dag van de Messiah 
van Händel met 500 á 600 zangers, werd later uitge-
breid naar vijf dagen en 4 à 5000 zangers. Er is ook 
een orkest bij met 60 tot 80 musici. Het hoogtepunt is 
altijd nog het begin met het Halleluja uit de Messiah. 
Dit jaar – altijd in februari – was het een programma 
met de Messiah, MusicalsMozart en Verdi. Het is een 
zeer geliefd muziekfenomeen in Leiden, waar mensen 
uit het hele land op afkomen.

Nog tijd over voor reizen?
Mooie herinneringen aan reizen met een zelf inge-
bouwde bus en de vijf kinderen mee met tentjes, 
hierna nog wel rugzakreizen en met het openbaar 
vervoer. Nu gaan de verre reizen met een groep en wat 
dichterbij op stap met tent op stahoogte en comforta-
bele luchtbedden. Als je ouder wordt moet je het wel 
een beetje leuk houden. Zo te horen lukt dat wel.  
Af en toe achter de geraniums/in de tuin kan wel 
eens, maar je moet er wel wat lekkers bij te drinken 
hebben: proost Jaap, en nog bedankt.

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
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Jochum
van der Loos

een bedrijvige wijkgenoot
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Jaap, 

Het Familiebedrijf

Jehee
In de Sumatrastraat zit een bedrijf dat de meeste 
buurtbewoners wel kennen, maar waar je 
niet dagelijks binnen loopt. De ‘stenenwinkel’  
of ‘grafwinkel’, wordt het gemakshalve wel  
genoemd. Die benamingen dekken de lading  
niet: het leeuwendeel van de omzet wordt  
gemaakt met de verkoop van klein bouwwerk,  
zoals puien, trappen en vloeren.

Maar het bedrijf is meer dan dat. Weinigen weten dat dit bijzon-
dere familiebedrijf al vier generaties bestaat.  
In 1910 nam de grootvader van Chris Jehee de zaak over van zijn 
toenmalige baas. Het bedrijf bestond dus al een halve eeuw 
toen de laatste midden jaren zestig in het familiebedrijf stapte. 
Aanvankelijk voelde hij er meer voor accountant te worden. Maar 
in die tijd was het moeilijk je helemaal aan een familiebedrijf te 
onttrekken, er zijn altijd wel hand- en spandiensten te verrichten. 
‘Voor m’n vader op de fiets naar Poeldijk, waar een zaag was blij-
ven liggen,’ herinnert Chris zich. Na enkele jaren moest hij tot de 
slotsom komen dat het bloed kruipt waar het niet gaan kan. 
Dochter Sandra staat aan het roer sinds zijn pensionering zes jaar 
geleden, met pa als secondant. Ook zij is niet onmiddellijk in het 
familiebedrijf gestapt. Wel heeft zij bewust voor een bouwkundige 
opleiding gekozen. Na een paar jaar ‘op kantoor zitten’ is zij in het 
familiebedrijf komen werken. 

Werk dat bijzonder afwisselend is, omdat iedere dag en elke order 
weer andere taken met zich meebrengen. Het gebeurt maar al te 
vaak dat Sandra ’s ochtends begint met een kant-en-klaar takenlijst-
je in het achterhoofd. Om ’s avonds tot de slotsom te komen dat de 

dag heel anders is verlopen. Als voorbeeld noemt zij het vinden van 
stenen voor vervanging in een bestaande vloer. Dat betekent mailen 
met steengroeves in heel Europa, die haar dan vaak doorverwijzen 
naar handelaren in andere landen. Dan ga je niet over een nacht ijs. 

Zowel vader als dochter kenmerken steenhouwers als eigenwijze 
mensen: ze willen het materiaal kunnen voelen en beproeven. Ie-
dere steensoort is anders en je weet nooit hoe het op bijvoorbeeld 
weersomstandigheden zal reageren. ‘Een nieuwe steen moet zich 
bewijzen.’ Ze willen ook te allen tijde achter het product blijven 
staan. Klein en overzichtelijk blijven is prettig, want zo kan service 
beter worden gegarandeerd. 

Sandra maakt zich zorgen over de ontwikkelingen op de Bank-
astraat. De herinrichting zou ertoe kunnen leiden dat de vracht-
wagens die producten komen leveren, door gebrek aan ruimte 
overlast gaan veroorzaken. Dat wil zij voorkomen. Als er op de 
smalle Sumatrastraat stenen worden geleverd, halen de omwonen-
den zonder morren hun auto’s even weg, zodat de vrachtwagens 
niet op straat hoeven te lossen en daarmee het verkeer blokkeren. 
‘Uiteindelijk doen we het samen. Fijn hoe dat gaat, zonder gedoe.’ 

In onze buurt hoef je nooit ver te zoeken naar huizen met  
historie. Neem nou Plein 1813 nr. 4. Een huis met een heel 
bijzondere historie aan een plein dat ook al als geen ander 
verwijst naar onze geschiedenis. Het monument midden  
op dit plein herinnert immers aan de overwinning op  
Napoleon die het einde van de Franse tijd inluidde en de  
opmaat vormde voor het koningschap van Willem I. 

Plein 1813 was oorspronkelijk van deze koning, die de grond in 
1855 voor een zacht prijsje aan de gemeente verkocht onder de 
voorwaarde ‘dat dit zoo verfraaide gedeelte dezer gemeente in 

stand blijve en althans door niets 
worde ontsierd of dat het uitzicht 
der gebouwen langs het Willemspark 
door onaanzienlijke huizen of inrich-
ting worde benadeeld.’
De koning hoefde zich geen zorgen te 
maken. Onder meer op nr. 4 verrees in 
1860 een mooie witte villa met koets-
huis. Toen de eerste eigenaar het huis 
begin 1900 verkocht aan de familie 
Taets van Amerongen werd het flink verbouwd en kreeg het zijn 
huidige aanzien. 
Wat nr. 4 heel bijzonder maakt is het feit dat dit huis onderdak 
heeft verleend aan maar liefst 15 kabinetten, van het kabinet 
Schermerhorn-Drees in 1945 tot en met het kabinet Den Uyl in 
1973. Pas toen er in 1973 bij een demonstratie een steen door de 
voorruit vloog is besloten het kabinet naar het Binnenhof te 
verplaatsen.
Sinds 2005 is Plein 1813 nr. 4 – inmiddels eigendom van de rijks-
overheid – in gebruik voor bijeenkomsten, vergaderingen, work-
shops, culturele evenementen en presentaties. Barend Zuurmond, 
organisator en ondersteuner van deze activiteiten: ‘Flexibel facili-
teren, creativiteit in het vinden van oplossingen en informaliteit 
met behoud van kwaliteit zijn onze uitgangspunten.’ Niet gek  
dat er nog steeds dankbaar gebruik wordt gemaakt van deze  
(officieel nog steeds tijdelijke) locatie. 
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Huizen met historie Plein 1813 nr. 4

bron: Barend Zuurmond   dl

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)

Tijd voor PC Refresh!
Wij hebben voor elke PC of laptop een oplossing

PC LOOPT NIET
LEKKER? 

Voor particulier, ZZP en MKB

(HER)INSTALLATIE

1e advies 

    g
ratis!

HULP OP LOCATIE

070 220 00 01 - www.pcrefresh.NU
Uw PC ook weer als nieuw?

 REPARATIE

VERVANGING

info: secretariaat@archipelwillemspark.nl

Hier had 
uw advertentie 
kunnen staan.
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Wie vanuit het Westland komende Den Haag 
binnenrijdt wordt verrast door de overgang van 
een nogal kaal wijds landschap naar een groene 
lommerrijke omgeving. Bermen vol bloemen en 
lanen met bomen omzoomd. We voelen ons rijk 
met zo’n mooie groene stad. 

Een stukje geschiedenis. Hoewel reeds in de vijftien-
de eeuw langs de Vijverberg en het Lange Voorhout 
linden werden aangeplant, hadden de later gebouwde 
Haagse woonwijken oorspronkelijk geen bomen. In 
de arbeiderswijken werden wel plantsoenen aange-
legd met bomen, zoals het Huygenspark en Oranje-
plein. Rond 1900 ontstond de plantsoenendienst en 
daarmee ook meer aandacht en deskundigheid voor 
groen. Bij de ontwikkeling van Statenkwartier en 
Duinoord ging de gemeente voor het eerst over op 
structurele boombeplanting in brede lanen.
Een stad is in beweging en dat is van invloed op de 
bomen in de straat. Aanleg van riolering, gas- en 
waterleidingen, glasvezelkabels kunnen de wortel-
stelsels schade toebrengen, vooral van de oudere 
bomen. Monumentale bomen moeten worden gekapt 
voor herstel en vernieuwing van kades, voor aanleg 
van tramspoor, fietspaden en parkeerplaatsen. Door 
gaslekken zijn vele bomen in Den Haag gesneuveld. 
Ook door ziekte van de bomen verdwijnen mooie 
oude iepen en kastanjes.
Hoe gaat de gemeente Den Haag hiermee om? Bomen 
geven allure aan een laan of een straat, maar zijn ook 
voor andere zaken belangrijk. Hoe waardevol zijn 
bomen eigenlijk? Is er verschil in de aanplant van het 
soort bomen? Krijgen ze de kans om oud te worden? 
Houdt de gemeente rekening met vogels, vleermui-
zen en insecten bij de keuze van de straatboom? Hoe 
hebben bezuinigingen effect op de groenvoorzie-
ning? Bewoners maken zich meer en meer ongerust 
over het rigoureus kappen van mooie oude bomen in 
hun wijk.

Op donderdagavond 15 mei zal de heer Paul Boeters, 
beleidsmedewerker bomen van de Dienst Stadsbeheer 
een voorlichtingsavond met powerpoint-presentatie 
geven over deze en andere belangrijke onderwerpen 
inzake de bomen in straat en park. Met name de 
bewoners van de wijken Archipel/Willemspark, Sta-
tenkwartier en Duinoord zijn van harte uitgenodigd. 
Er is ook gelegenheid tot het stellen van vragen of 
het doen van suggesties. Het belooft een boeiende en 
leerzame avond te worden. Plaats Maranathakerk, 2e 
Sweelinckstraat 156. Inloop 19.30, aanvang 20 uur. 
(Parkeertarief € 1,70 per uur). 

Annette ter Kuile woont in het Willemspark sinds 1993 
– ‘een heel gezellig buurtje, met de winkels in de Frede-
rikstraat en de Denneweg’. In de loop van de tijd heeft ze 
de buurt schoner zien worden. Vroeger maakte ze samen 
met de overbuurman af en toe de bosjes aan de Schelpka-
de schoon, waar altijd veel zwerfvuil lag. Dat is niet meer 
zo nodig, doordat de gemeente wat vaker opruimt.

Wat betekent duurzaamheid voor jou? ‘Ik vind het heel 
belangrijk dat wij de wereld voor onze kinderen en kleinkin-
deren zó achterlaten, dat zij er ook nog fatsoenlijk kunnen 
leven! Dat de klimaaatverandering die we nu zien ontstaan, ze 
niet opzadelt met extreme weeromstandigheden, zeespiegel-
stijgingen, overstromingen en hittegolven …
Verder wil ik het bewustzijn doorgeven dat we zuiniger 
moeten omgaan met energie en veel meer respect voor onze 
omgeving moeten hebben.’

Wat waren je beweegredenen om je aan te sluiten bij de 
werkgroep duurzaamheid? ‘Begin 2011 verscheen er een 
oproep in de wijkkrant voor een gezamenlijke actie voor een 
duurzamere buurt. Ik zat toen in het Bestuur van de Bewo-
nersorganisatie en wij vonden het belangrijk dat er in de wijk 
meer aandacht zou komen voor duurzaamheid. Ik ben toen 
gaan bellen en binnen korte tijd was er een werkgroep met 
vijf wijkgenoten gevormd. Inmiddels is de groep gegroeid tot 
negen zeer actieve leden en ben ik voorzitter van de Stichting 
Duurzaam Archipel Willemspark (sdaw). Binnenkort (op 

7 maart) organiseren we weer een grote bijeenkomst in de 
Vredeskapel waar hopelijk veel mensen op afkomen.’ 

Ben je in je werk ook betrokken bij duurzaamheid? ‘Ja, 
zeker! Ik werk bij de Provincie als hoofd van Natuur en Recre-
atie bij de afdeling Water en Groen. Wij zorgen ervoor dat 
de biodiversiteit gehandhaafd blijft en dat er verbindingen 
komen tussen de diverse groengebieden – de ecologische 
hoofdstructuur. Wij zijn verantwoordelijk voor Zuid-Hol-
land, maar werken samen met onze aangrenzende provincies. 
Voor het waterbeheer zorgen we, met de waterschappen, voor 
meer natuurlijke waterberging in tijden van droogte maar 
ook van veel regen. Ook het grote project van de Zandmotor 
en de herinrichting van het duinlandschap ten zuiden van de 
haven was mede een plan van de Provincie.’

Hoe duurzaam ben jezelf? ‘Ik scheid braaf mijn afval, ver-
plaats me zoveel mogelijk per fiets, heb overal spaarlampen, 
de stand-by knoppen gaan uit en ik doe het licht uit als ik een 
kamer verlaat. Voor de ramen hangen dikke gordijnen en ze 
hangen (hoewel ik dat minder fraai vind) tot op de venster-
bank, zodat de radiatoren vrij blijven. Binnenkort laat ik, 
gezamenlijk met mijn buurman, het dak isoleren.
Graag had ik zonnepanelen op het dak gelegd, maar de ligging 
van het dak – nw – is helaas ongunstig. Daar kunnen we in de 
toekomst hopelijk andere oplossingen voor vinden, zoals het 
gaan benutten van openbare daken in de wijk, voor mensen 
zoals ik met duurzame wensen maar een ongeschikt dak.’

– advertentie –

Annette raapt zwerfvuil

mt

‘ Binnenkort laat ik, gezamenlijk met 
mijn buurman, het dak isoleren’

b e r i c h t e n  v a n  d e  g r o e n e  b u u r t voorlichtingsavond

In deze nieuwe rubriek gaan we wijkgenoten aan u voorstellen die,  
opererend in betrekkelijke anonimiteit, met veel passie en inzet bezig 
zijn om onze directe woonomgeving groener en duurzamer te maken. 

 Annette 
 ter Kuile 

Straatbomen 
15 mei — 20.00 u
Maranathakerk

‘Wat ons betreft gaan er zoveel mogelijk stoeptegels uit en 
komt er natuur en uitdaging voor in de plaats, waarvan niet 
alleen de schoolkinderen maar óók de buurtbewoners kun-
nen genieten,’ geeft Pieter-Jan de Rijk aan, sinds januari de 
nieuwe directeur van de school. ‘Alleen het voetbalveld blijft 
zoals het is, verder is het plan om een natuurlijke omgeving 
en een moestuin te creëren, die de kinderen veel meer spee-
laanleiding, uitdaging en onderwijsmogelijkheden bieden.’ 

Met deze doelstellingen is een subsidie aangevraagd bij – en 
gekregen van – Fonds 1818. Zo kon er begin dit jaar een start 
worden gemaakt met het verzamelen van ideeën van de kinderen 
over hoe het Groene Schoolplein eruit zou moeten gaan zien. 
Hieruit zijn de meest fantastische creaties voortgekomen: van  
roeivijvers tot boomhutten, moestuinen en loopbruggen. Onlangs  
is een ontwerper gekozen die op basis van de ideeën van de kin- 
deren en de doelstellingen van het groene schoolplein een ont-
werp gaat maken. Dat ontwerp zal in april zowel met de kinderen 
gedeeld worden, als met ouders, buurt en andere betrokkenen. 

Daarvoor zal op 15 april een informatiebijeenkomst worden geor-
ganiseerd om 19.30 uur op de Archipelschool. Naast het ontwerp 
zullen daar ook andere aspecten van een Groen Schoolplein aan 
de orde komen. 

Voor de aanleg van het Groene Schoolplein is financiële- en 
andere hulp noodzakelijk. Er wordt nu uitgegaan van een be-
groting van 70.000 euro. Met het ontwerp zal het projectteam 
ook subsidies aanvragen bij diverse instanties en andere acties 
opzetten om aan geld te komen. Volgens de planning kan er dan 
in september of oktober begonnen worden met de aanleg van het 
Groene Schoolplein.

Ook uw hulp is daarbij welkom. Concreet is het projectteam op 
zoek naar mensen die willen helpen bij aanleg en/of onderhoud 
van het schoolplein. Daarnaast is er ook behoefte aan financiële 
middelen. Kunt u helpen? Meldt u zich dan aan via  
info@archipelschool.nl en geef zo concreet als mogelijk aan  
waarbij u zou willen helpen. Doneren kan ook op rekening  
nl94 ingb 0004 3480 99 t.n.v. de Archipelschool o.v.v. Donatie 
Groen Schoolplein. Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelin-
gen rondom het Groene Schoolplein? Ga dan naar  
www.groeneschoolplein.blogspot.nl en vul uw e-mail adres in. 

Schoolplein 
Archipelschool  
wordt groene 
buurttuin

Vorderingen Willemsparkschool

15 april — 19.30 uur
Informatiebijeenkomst
Groen Schoolplein Archipelschool www.groeneschoolplein.blogspot.nl

Halverwege de Frederikstraat is een gat ontstaan. Nog niet  
zo lang geleden, stond daar de Willemsparkschool. Een 
school waar menig buurtbewoner nog op heeft gezeten! 

Momenteel wordt op deze plek druk gewerkt aan de bouw van 
de nieuwe school. Men gaat niet over één nacht ijs: na de sloop, 
waarbij twee olietanks verwijderd moesten worden, heeft eerst een 

bodemsanering plaatsgevonden. Uit onderzoek daarna is gebleken 
dat het terrein prima geschikt is om een school op te bouwen. 

Als eerste wordt nu de kelderbak uitgegraven en gereed gemaakt; 
hierin komt straks de gymzaal. Als de fundering gereed is, kan 
medio april met de constructie van de rest van het gebouw – de 
begane grond en nog een verdieping – begonnen worden. 

Gedurende de werkzaamheden wordt nauwlettend in de gaten 
gehouden of deze geen gevolgen hebben voor de omgeving. 
Hiervoor is in overleg met de gemeente een monitoringsplan 
opgesteld. Trillingsmeters houden permanent in de gaten of  
bouwverkeer en -werkzaamheden mogelijk schade aan de  
omliggende panden veroorzaken. Tot dusverre is het nog geen 
enkele keer nodig geweest de activiteiten stil te leggen.

Mocht u zich afvragen wanneer de bouw gereed is; daar kan 
helaas nog niets zinnigs over worden gezegd. Zodra de kelderbak 
klaar is en de vloer van de begane grond gestort (eind april) kan er 
een redelijk nauwkeurige opleveringsdatum gegeven worden. 

Bedrijven op  
het Energie-café

Solar Green Point 
Richard Bevelander heeft, als vervolg op 
het verhaal van de wethouder, een moge-
lijke oplossing voor panelen op andermans 
dak. Goed voor alle buurtbewoners die 
geen eigen dak of geen geschikt dak heb-
ben. Zijn bedrijf heeft ervaring met een 
dergelijke constructie. Hij en zijn zakelijke 
partner Stan Verheijen waren de initia-
tiefnemers van het project zonnepanelen 
op het dak van de voormalige Caballero-
fabriek op de Binckhorst. 
Deze keer gaat het om zonnepanelen op 
het dak van tennisclub de Bataaf. Voor-

lopige studie heeft uitgewezen dat daar 
plaats is voor ongeveer 200 panelen, met 
een gunstig rendement.

Solease
Roderick van Wisselingh van het bedrijf 
Solease verhuurt zonnestroomsystemen 
aan particulieren. Hierbij betaalt u een 
vast maandbedrag inclusief financiering, 
installatie, onderhoud en verzekering. U 
bespaart tevens co2-uitstoot, stroomkos-
ten en u heeft geen last van prijsstijgingen 
van gas of stroom. 

Innovatiecentrum 
Duurzaam Bouwen
Dit duurzaamheidscentrum uit Rotter-
dam werkt sinds kort ook samen met de 
gemeente Den Haag. Rotterdam mag zich 
gelukkig prijzen met een dergelijk cen-
trum. Het is een fantastische marktplaats 
voor duurzaam bouwen, en voor iedereen 
die (ver)bouwplannen heeft een aanrader. 
Wegens verbouwing is het centrum de 
komende 2 maanden tijdelijk gesloten, 
daarna zal het er nog aantrekkelijker uit-
zien en kunt u er weer terecht. 

www.solargreenpoint.nl

www.solease.nl

www.icdubo.nl

www.zonnepanelen.net/
postcoderoos

‘Komt u ook  

15 mei naar de 

voorlichtingsavond 

over de 

straatbomen in 

onze wijk’

bf



Thuiszorg die bij u past

Uitleenpunt

Er kan een moment komen dat u thuis 

hulp of zorg nodig heeft voor u zelf of 

een dierbare. Het is dan prettig dat u 

een organisatie treft die deze zorg levert 

volgens uw wensen. Evita biedt zorg die 

bij u past. Een vertrouwde medewerker op 

vaste tijden en dagen. Het zorgaanbod van 

Evita bestaat uit huishoudelijke verzorging, 

persoonlijke verzorging, begeleiding, 

verpleging en zorg in de laatste levensfase. 

Afhankelijk van de zorgvraag kan de zorg binnen 24 uur starten.

Evita Zorg Van Alkemadelaan 315 info@evitazorg.nl

T 070 - 314 16 00  2597 AJ  Den Haag www.evitazorg.nl

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)Gespecialiseerd in zonweringen en rolluiken sinds 1949

E-mail: archipelzonwering@gmail.com
Fax: 070-362 29 66

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
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Ondernemen zit Laura Kester in het bloed. Gebo-
ren en getogen in een tuindersfamilie leerde ze 
al jong om aan te pakken. Nu is ze de drijvende 
kracht achter ‘4meetings’, een bedrijf aan het 
Bankaplein dat vergaderruimtes verhuurt.

Kan je iets over je achtergrond vertellen?
Ik ben echt wat je noemt een ‘selfmade woman’ met 
een grillige carrière. Ooit heb ik de tuinbouwschool 
voor handelsonderneming gedaan maar het bleek al 
gauw dat dat niks voor mij was. Ik wilde graag verder 
kijken dan alleen het Westland. Ik ben stewardess 
geworden, een ideale manier om de wereld te zien en 
mensenkennis op te doen. Dienstverlening bleek me 
op het lijf geschreven. Bij toeval ben ik in ‘4meetings’ 
gerold. Eerst was ik in loondienst maar al gauw bleek 
dat het bedrijf veel efficiënter kon werken als ik zelf 
de ondernemer werd. Sinds 2009 zit ik op het Bankap-
lein en afgelopen januari heb ik een tweede vestiging 
geopend op de Klatteweg 107.

Wat doe je precies?
‘4meetings’ is een bedrijf dat ruimtes verhuurt voor 
vergaderingen, private diners, kookworkshops en wat 
je al niet kan bedenken. Omdat ik het bedrijf alleen 
run ben ik een duizendpoot. Ik werk vanuit het prin-
cipe ‘eerst verdienen, dan groeien’ en doe alles zelf, de 
acquisitie, de catering, de bediening, de schoonmaak, 
alles. De kookworkshops en grote diners besteed ik 
uit maar eenvoudige maaltijden (toch nog altijd 4 
gangen!) en lunches maak ik zelf. Klanten kijken wel 
eens raar op als blijkt dat de ‘serveerster’, als je het zo 
wilt noemen, ook de baas van het bedrijf blijkt te zijn. 
Mensen komen hier om rustig te kunnen vergaderen. 
Een externe locatie voorkomt onnodige afleiding en 
dwingt tot meer concentratie. Doordat ik lunches en 
diners verzorg kan je vergaderen tijdens het eten zon-
der dat je in een lawaaierig restaurant hoeft te zitten 
waar bovendien anderen kunnen meeluisteren. Hier 
op het Bankaplein is er een mooie grote ruimte met 
een enorme tafel, een kookeiland en een tuin.
De clientèle komt onder andere van ministeries, 
banken en expatorganisaties. Ik werf voornamelijk 
via netwerken, mond-tot-mondreclame en facebook. 
Dat werkt het beste. 
Ik kan ook worden ingehuurd voor externe evene-
menten. Dan help ik mensen met de organisatie van 
een ‘event’ bij ze thuis. Dat varieert van het maken 
van een boodschappenlijst tot de volledige planning. 

Voegt het werken in de Archipel iets toe?
In de wijk wonen wel mensen die via hun werk hier 
komen maar de bedrijven uit de buurt zijn vaak te 
klein om ‘4meetings’ in te huren. Het is wel heel pret-
tig om hier om de hoek vrijwel al mijn boodschappen 
te kunnen doen in kwaliteitswinkels, dus in die zin 
voegt de wijk zeker iets toe!

www.4meetings.nl                    070 306 69 00

LAURA KESTER
‘4MEETINGS’

lvl

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

– advertentie –

o op het eerste gezicht was de Parmaham 
met meloen die mijn gastvrouw mij met de woorden 
‘toepasselijk leek mij’, na een uur wachten op haar 

schildersvriend en mijn ‘date’ in de blauwe jas, een hapje dat 
na de wat povere kaasstengels goed zou vallen. Vooral omdat 
zij mij eindelijk ook nog een glas ‘Primitivo’ inschonk. Onze 
conversatie was wat opgedroogd. Dat lag niet aan ‘Alma’. Zij 
deed of het lange wachten op de heren de gewoonste zaak 
was. Ik begon mij echter danig te ergeren en zag mijn kans 
om achter de identiteit van de man met de blauwe jas te 
komen met de minuut kleiner worden. Terwijl ik het laatste 
stukje parmaham oppeuzelde peinsde ik er over welke smoes 
ik zou kunnen gebruiken om meer over hem te weten te 
komen of, als dit nog lang ging duren, maar gewoon op te 
stappen. Kende zij de man met de blauwe jas goed?  
Zij sprak, met haar zachte stem, met geen woord over hem. 
Discretie wellicht. Misschien was hij een opdrachtgever van 
haar schildersvriend.

Een dringend piepgeluid steeg op uit de omgeving van de 
pan met ‘Osso Buco’ op het aanrecht. Toch minder berus-

tend in haar lot dan ik dacht sprong ‘Alma’ 
gehaast op en greep naar haar mobiel in 
tijgerhoes. ‘Waar blijven jullie al die tijd?’, 
schreeuwde zij nu bijna. ‘Doorgereden naar 
de Tefaf ?! Onbekend werk van Israëls op het 
laatste nippertje inbrengen, denk je dat ze 
daar intrappen?’ ‘Alma’ smeet de mobiel in de hondenbak en 
barstte in tranen uit… Ik zweeg, en schonk ons beiden nog 
een glas in.

(wordt vervolgd)  

f e u i l l e t o n

‘

jdm

Graag vestigen we de aandacht op een tentoonstelling die 
nu nog het Louis Couperus Museum te zien is, geënt op het 
vorig jaar verschenen literaire kookboek van de hand van 
José Buschman: Couperus Culinair – de lievelingsgerechten 
van Louis Couperus. Een literair en culinair drieluik over de 
keuken van Den Haag, Indië en Italië. 

Deze thema’s worden op de tentoonstelling verder uitgelicht: chic 
eten in Den Haag rond 1900, mediterraan tafelen in Italië en de 
koloniale rijsttafel in Indië (en Den Haag). 

We gaan op bezoek bij de schrijfster van het kookboek, José  
Buschman. Uiteraard woont zij hier in de buurt! 
Van José horen we hoe zij als historica en liefhebster van litera-
tuur niet alleen geïnteresseerd is in werk en leven van schrijvers, 
maar ook in hun historische en persoonlijke context. Bijzonder 
betrokken is ze bij Couperus en zijn werk. Zij was één van de  
oprichters van het Louis Couperus Genootschap en doet regel-
matig publicaties over de schrijver het licht zien. Momenteel  
verricht ze onderzoek in Italië naar de tegenstelling tussen wer-
kelijkheid en verbeelding in Couperus’ reisverslagen en verhalen.
José vertelt hoe ze een paar jaar geleden het Italiaanse kookboek 
van Elisabeth Couperus-Baud in handen kreeg, een mooi inge-
bonden boekje met perkamenten omslag. Het dateert van 1907,  
is geschreven door Pellegrino Artusi en draagt de titel La Scienza  
in cucina e l’Arte di mangiar bene. Achterin heeft mevrouw Cou-
perus een lijst gemaakt van paginacijfers die verwijzen naar 
recepten die de voorkeur van het echtpaar hadden. Recepten uit de 
Haagsche Kookschool (1898) van mejuffrouw A.C. Manden, met een 
schat aan gerechten uit het Haagse fin de siècle, was  
een ander boek waaruit geput kon worden om van vele door 
Couperus beschreven gerechten en diners de oorspronkelijke 
recepten terug te vinden. 
Couperus hield van risotto en pasta in varianten, van paddenstoe-
len en groente. Hij at weinig vis en al helemaal geen rundvlees. 
Wel kalfsvlees en gevogelte. José: ‘Zelf kookte hij nooit. Thee zet-
ten kon hij, en hij was dan erg ingenomen met het resultaat.’ 

Het fraaie Couperus Culinair bevat naast recepten veel informatie, 
literaire citaten en foto’s, zowel van gerechten als uit Couperus’  
privéleven. Het boek kost € 29,50 en is o.a. verkrijgbaar bij Pri-
mera in de Bankastraat. De tentoonstelling loopt nog tot 17 mei.

chocolade-podding 
in de haagse atjehstraat 

uit Eline Vere, 1889

— ingrediënten —

1 liter melk, 20 gram gelatine, 115 gram  
poederchocolade*, 250 gram suiker,  

1/4 theelepel vanillepoeder**

— bereiding —

De melk trekken met de suiker en vanille; de 
chocolade toevoegen, aangemengd met een 

weinig melk; deze massa nog even laten door-
koken. De gelatine oplossen en toevoegen als de 
massa niet meer kookt; wanneer zij stijf begint 

te worden er de vorm mee vullen.
Wordt gegeten met vanillesaus.

 

* cacaopoeder
** vanillepoeder is te vervangen door 1 vanillestokje

mt & pvz

Speciaal voor de 
lezers van onze 
wijkkrant stelde 
José een heerlijk 
recept beschikbaar

Aan tafel met Couperus

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

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



Ambachtelijke
wand- & vloertegels

— natuursteen —

de tegelkunst

Verkoop en uitvoering 
vakmanschap voor

restauratie, reparatie en
onderhoudsadvies op maat

—
Javastraat 106,  2585 av Den Haag

070 363 01 12  of  info@detegelkunst.nl

Voor openingstijden zie
www.detegelkunst.nl
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– advertenties –

Niet iedereen die in de wijk woont heeft  
een huur- of een koophuis. Robin Maas (28) 
woont sinds ruim een jaar anti-kraak boven 

Albert Heijn. 

Hoe ben je in deze buurt terecht gekomen? Huren in 
Den Haag is lastig en duur dus toen ik uit huis ging ben ik direct 

anti-kraak gaan wonen, eerst in Den Haag Zuidwest, in de Rades. 
Anti-kraak wonen gaat via de stichting Ad Hoc, een soort bemidde-
lingsbureau tussen huizenzoekers en mensen of instanties die hun 
huis willen laten bewonen. Hier boven de Albert Heijn was het een 
enorme zooi, dus hadden ze de bewoner eruit gezet en kon ik erin. 

Wat doe je verder zoal? Ik ben nog een beetje zoekende. Na 
school ben ik begonnen met een studie Bedrijfskunde aan de Haagse 
Hogeschool. Dat had ik al gauw gezien. Via een oom heb ik vier jaar 
in een kledingbedrijf in Utrecht gewerkt. Dat hield in dat ik de logis-
tiek van grote partijen spijkerbroeken vanuit Turkije aan klanten 
door heel Europa verzorgde, het transport, de facturering, doua-
nezendingen, ga zo maar door. Maar ja, de producent stopte en het 
bedrijf ging failliet. Ik ben wel goed weggegaan, hoor, niet met ruzie. 
Nu studeer ik Informatica via het LOI. Ik wil later zelf graag iets 
opzetten en niet onder een baas werken. Bij het LOI heb ik veel vrij-
heid. Er is wel begeleiding maar niet heel veel. Je moet steeds jezelf 

motiveren, en dat is wel eens moeilijk. Ik heb een groot sociaal leven 
en lees veel, van science fiction tot Solzjenitsyn. 
Over de ontwikkelingen in de ICT maak ik me wel eens zorgen. Door 
slechte beveiliging wordt de privacy van mensen steeds verder 
bedreigd. Als je ziet dat ze bijvoorbeeld bij Tinder, een app voor 
contacten, mensen tot op 5 meter nauwkeurig konden traceren. Stel 
het je voor, 5 meter!

Hoe is het om in de Archipelbuurt te wonen? Het is een 
prettige wijk, overal zo dichtbij. En de Albert Heijn is natuurlijk wel 
makkelijk, maar ook erg duur. En je fiets kan je beter niet buiten 
laten staan. Die is zo weg.

Heb je nog ideeën over wat de buurt verder zou kun-
nen doen? Ik zou wel graag willen dat die fietsentroep hier voor 
Albert Heijn werd opgeruimd!
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Mindfulness
Met aandacht afwassen, lopen of 
eten betekent dat je in  ’t dagelijks 
handelen aanwezig bent.  
Je accepteert wat er is en neemt 
zonder oordeel waar. Stress van 
‘willen dat ’t anders is’, ‘moeten’  
en ‘resultaten najagen’ valt weg. 

Leven  in  aandacht   
geeft  energie.  

dinsdag 6, 13, 20, 27 mei en 3,10 juni   
van 19.45 tot 22.15 uur. Prijs: €90,-
Het Klokhuis, Celebesstraat 4

Info/aanmelden
Mariyanne Voets 
070 345 2456 
mariyannevoets@yahoo.com

In een oud schoolgebouw in het Willemspark vind 
ik ze: ‘Drang, theater op locatie’. Dat doet met-
een denken aan ‘Familie VROM’, een bijzondere 
voorstelling van Drang in 2013 in het gigantische 
leegstaande gebouw van het voormalige VROM-
ministerie naast het Centraal Station. Prach-
tige doorzichtige architectuur, veel glas, hoge 
plafonds, een uitdaging voor vier regisseurs in de 
verschillende ruimtes. Het thema: solidariteit. 
Oud-minister Pronk was een van de bezoekers. 

Drang maakt op dit moment vooral educatief theater, 
vaak in samenwerking met de ggd en andere instan-
ties.  Dikke vrienden, een project over overgewicht 
onder jongeren, wordt voorbereid met 7 Haagse 
scholen. Broos gaat over ouderenmishandeling en 
is gespeeld in theaters, op een congres en op diverse 
locaties, waaronder bejaardentehuizen. In april wordt 
het opgevoerd in het eigen theater aan de Schelpkade. 
Stank en Bloesem is een educatieve  kleutervoorstel-
ling, en Grenzeloos gaat over misbruik van sociale 
media.  Ook worden jaarlijks zomeravondvoorstel-
lingen gespeeld in en rond het eigen theater. Ik praat 
hierover met Lucienne van Amelsfort, artistiek leider 
en medeoprichtster in 1995, en met Marianne Vol-
leberg, publiciteit.

Ouderenmishandeling, zoiets gebeurt hier niet.
Lucienne: ‘Broos is een klucht, het is humor, maar 
heel schrijnend ook. De huil die achter de lach komt.’ 
Marianne: ‘Er zijn altijd mensen van de ggd bij, want 
de reacties kunnen heel heftig zijn. Mensen kunnen 
dan napraten. Er is herkenning, maar ook weer niet. 
Bij personeel is soms de reactie: zoiets gebeurt hier 
niet. Maar ook onmacht en onervarenheid worden 
herkend, bv. bij stagiaires.’  De mishandeling kan 
fysiek zijn, maar kan ook gaan over geld aftroggelen, 
emotionele chantage, of onbegrip door taalpro-
blemen. Een deel van de rollen wordt vervuld door 
mensen van over de tachtig. Dat maakt de kwetsbaar-
heid extra duidelijk. Drang werkt met professionele 
acteurs, maar geeft ook kansen aan jonge acteurs die 
net zijn afgestudeerd. De oude acteurs in Broos zijn 
semiprofessioneel. 

‘Zonder subsidie kan het niet’
Een grote teleurstelling en onbegrijpelijke beslissing. 
Zo beschrijft Drang het gemeentebesluit om geen 
structurele subsidie meer te geven. Net als bij veel 
andere culturele instellingen is het een aanslag op de 
bestaansmogelijkheid. Lucienne:  ‘Veel theatergroepen 
zijn al verdwenen, het is kaalslag, het is verschrikkelijk.’ 
Drang heeft het roer omgegooid. ‘We kregen een 
kleine doorstartsubsidie en gratis gebruik van dit 
gebouw. Daar is momenteel geen andere bestemming 
voor. We draaien heel erg op vrijwilligers nu, de echte 
organisatie is weggevallen, iedereen zet de schouders 
eronder. “Educatie” kan zichzelf bedruipen met de 
opdrachtgevers ggd en Steunpunt Huiselijk Geweld, 
en we krijgen veel steun van Fonds 1818. Met dat geld 
maken we voorstellingen als Broos en Dikke vrienden.’
 
Hebt u het gevoel dat er iets wezenlijks verloren is gegaan? 
Een spijtig: ‘ja’. ‘De voorstelling VROM hebben we nog 
gedaan met geld uit de kunstenplanperiode. Ik zou het 
heel jammer vinden als we iets dergelijks niet meer 
kunnen doen, ik zou het heel erg missen.’ Er is nu 
meer afhankelijkheid van opdrachtgevers. ‘Ze zijn niet 
rigide. Ik probeer zoveel mogelijk vrijheid te nemen.’
En natuurlijk komt ook het Spuiforum even ter spra-
ke, de 200 miljoen, of meer. Maar door de verkiezingen 
is de meerderheid achter het Spuiforum weggeval-
len. Misschien kan dat geld in de toekomst weer voor 
levende cultuur gebruikt worden.

lvl

Robin
Maas

Vrijdag 18 april a.s. start de huisver-
pleegkundige van Florence, Karina 
Kuipers met een inloopspreekuur 
voor de wijkbewoners van Archipel 
en Willemspark. 

In het Schakelpunt  kunt u iedere 
vrijdag langskomen tussen 12.00-14.00 
uur voor vrijblijvend en onafhankelijk 
advies over: zorg, welzijn, veiligheid, hulpmiddelen, mantelzorgondersteu-
ning en leefstijladvies. U kunt hier tevens een gezondheidscheck laten doen op 
vertoon van uw zorgverzekeringspas. Hierbij kunt u uw bloeddruk, bloedsui-
ker, cholesterol en gewicht laten controleren. De ingang van Het Schakelpunt is 
aan de Burgermeester Patijnlaan 1900 (om de hoek in de Borneostraat), maar de 
bewoners van de Borneoflat kunnen via de tussendeur naar Het Schakelpunt. 
Er is divers foldermateriaal aanwezig. Tevens kunt u een kijkje nemen in de 
ontmoetingsruimte van het Schakelpunt, waar dagelijks koffie gedronken 
wordt met wijkbewoners. Hier worden ook andere activiteiten aangeboden, 
zoals gym op de stoel en geheugentraining. Indien nodig kunt u een vervolg-
afspraak met de verpleegkundige maken voor een huisbezoek. Onze huisver-
pleegkundige is een wijkverpleegkundige nieuwe stijl, die ervoor probeert 
te zorgen door vroegtijdige signalering en preventie dat ook de kwetsbare 
wijkbewoner langer zelfstandig kan blijven. 
Schroom niet als u vragen heeft maar loop even binnen. Bent u niet in de 
gelegenheid om langs te komen, neem dan contact op via telefoonnummer: 
06-39850381 of mail naar: karina.kuipers@florence.nl

Geheugentraining 
Vergeet u zelf vaak iets en maakt u zich daar  
zorgen over? Zorgt u regelmatig voor iemand  
die (licht) vergeetachtig is? Valt die zorg u soms  
zwaar? Vindt u het leuk om een spelletje te doen?

Aan de Burg. Patijnlaan 1900 in Den Haag ontvangen 
wij u graag op woensdag van 09.30 tot 16.00 uur en  
bieden wij u gelegenheid om contact te leggen met mensen in dezelfde situ-
atie, om uw ongerustheid uit te spreken of in een kleine groep geheugentrai-
ningen te doen. Ook is er een mogelijkheid om samen een lunch te gebruiken 
(Tegen een kleine vergoeding). Een indicatie is niet nodig.

Meer informatie?  Neem dan gerust contact op met programmacoördinator 
Carly Bruins-Steyn, 06 39 85 06 86 of per mail carly.steyn@florence.nl

Voorlichting geneesmiddelen
Op dinsdag 13 mei a.s. is er in het Schakelpunt een voorlichtingsbijeenkomst 
over geneesmiddelengebruik. Mevr. M. van Det, apotheker van apotheek Nauta, 
zal ingaan op praktische problemen die u tegen kunt komen bij medicijnge-
bruik. Ook wordt er ingegaan op de vraag hoe u daarbij het overzicht kunt be-
houden en te hoog geneesmiddelengebruik kunt voorkomen. Tenslotte wordt 
aandacht besteed aan langdurig gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen.
De bijeenkomst is van 14.30 tot 15.30 uur in het Schakelpunt, Burg. Patijnlaan 
1900. Voor bijwonen kunt u zich aanmelden bij het Klokhuis, telefoon 350 35 11.

Vredeskapel
In de Vredeskapel wordt op 19 april een paaswake 
gehouden; aanvang 22.00 uur. De volgende dienst is 
op zondag 18 mei; aanvang 10.30 uur. De allerlaatste 
feestelijke eredienst is op Pinksterzondag 8 juni! De 
gehele wijkgemeente Archipel-Benoordenhout kerkt 
dan in de Vredeskapel. Wij hopen op een volle kerk om 
dit afscheid, hoewel droevig, toch feestelijk te laten 
zijn. Aanvang 10.30 uur. In alle diensten gaat voor de 
wijkpredikant ds. Corrie van Duinen.

Herdenking 4 mei
Op 4 mei is er weer een herdenkingsbijeenkomst voor 
de gevallenen. Deze vindt plaats in de Vredeskapel en 
wordt georganiseerd door de Haagse Gemeenschap 
van Kerken. Tijd: 19.00-19.30 uuur. De toegang is vrij.

Maaltijdgroep in het wijkgebouw
In het wijkgebouw, Malakkastraat 7, vinden weer 
groepsmaaltijden plaats: op 12 mei en 2 juni. Aanvang 
18.00 uur, bijdrage € 3,75 per persoon. Meer informa-
tie bij Hans ter Schegget, telefoon 06 409 377 71.
Ook is er in het wijkgebouw met de bewoners van 
Huize Tichelaar een gezamenlijke maaltijd op 20 juni. 
Aanvang 18.00 uur.

Initiatiefgroep Vredeskapel 2014
Informatie over de nieuwe bestemming van de Vredes-
kapel vanaf 1 juli 2014 vindt u elders in deze krant.

De Duinzichtkerk/Vredeskapel is een protestantse wijkgemeente 
die voor iedereen openstaat. Vanuit haar christelijke inspiratie 
houdt de wijkgemeente zich bezig met een leefbare wereld.

vredeskapel

www.vredeskapel.nl
www.dzkvk.nl

Drang: 
Ons theater  
gaat ergens 
over’

Woon je in de wijk, ben je onder de 30 en wil je 
je laten interviewen voor de rubriek ‘Jong in de 
Wijk’? Of ken je iemand die dat zou willen? Stuur 
dan een mail naar loes@archipelwillemspark.nl 

lvdb

Broos 
speeldata

vrijdag 11 april 2014  
aanvang 20.15 uur

zaterdag 12 april 2014  
aanvang 20.15 uur 

zondag 13 april 2014
aanvang 15.00 uur

Theater Drang  Schelpkade 45  info@drang.nl
Bestel tickets à €10 op www.drang.nl /ticketshop of mail naar reserveringen@drang.nl

‘

 Repetitie van ‘Dikke vrienden’, 
 over overgewicht onder jongeren. 

 Repetitie van ‘Broos’, 

 over ouderenmishandeling. 

Gestart
inloopspreekuur  

ONTMOETINGS
CENTRUM HET

SCHAKELPUNT

l

Inschrijven 
nieuwsbrief

Altijd op 
de hoogte
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!

Karina Kuipers

Carly Bruins-Steyn



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 Lien Duran, t 211 04 59
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  08.45 – 09.45 uur
vrijdag  08.45 – 09.45 uur
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Het Klokhuis als wijk- en dienstencentrum bestaat 40 jaar. De aan het 
Klokhuis gelieerde Stichting en Vereniging willen dat uitgebreid vieren 
met de wijkbewoners en gebruikers van het centrum. 

Alvast vooruitlopend op de invulling van de activiteiten, die waarschijnlijk 
op 5 juli en 8 november zullen gaan plaatsvinden, vragen wij iedereen om his-
torisch materiaal (films en foto’s met name) ter beschikking te stellen aan de 
lustrumcommissie. Uiteraard wordt zorgvuldig met uw zaken omgegaan en 
krijgt u deze weer terug. Bent u in het bezit van unieke film- of fotobeelden? 
Stuur dan een berichtje aan stichtinghetklokhuis@live.nl, of kom even langs 
in Het Klokhuis, Celebesstraat 4.

Koempoelan
Op 14 mei a.s. komt Wieteke van Dort als ‘tante Lien’ 
op de Koempoelan van 13.30 tot 15.30 uur. De toe-
gangsprijs bedraagt € 3,50 incl. een kopje thee of kof-
fie. De kaartverkoop is bij de entree in het Klokhuis, 
Celebesstraat 4, telefoon 350 35 11.

Gymnastiek 55+ 
Wanneer u belangstelling hebt voor gymnastiekles, 
dan zijn daarvoor mogelijkheden in het Klokhuis. Op 
de maandagochtend zijn daar 3 lesgroepen, waarvan 
bij twee lesgroepen nog enkele deelnemers welkom 
zijn. De contributie bedraagt € 6,00 per maand, met 
een Ooievaarspas € 3,00 per maand. Neem contact op  
met het Klokhuis, Celebesstraat 4, telefoon 350 35 11.

Maaltijden in ’t Klokhuis  
en het Schakelpunt
In het Klokhuis, Celebesstraat 4, en in het Schakel-
punt, Burgemeester Patijnlaan 1900, worden resp. op 
de dinsdag en woensdag om 17.30 uur warme maal-
tijden (drie-gangen-menu’s) geserveerd. De kosten 
bedragen € 6,00, met Ooievaarspas € 4,00. U wordt 
van harte uitgenodigd om te komen eten. Voor beide 
maaltijden kunt u tot dinsdag 12.00 uur reserveren bij 
het Klokhuis, telefoon 350 35 11.

Gezellig koersballen
Elke vrijdagmorgen van 10.00-13.00 uur  Er wordt  
niet alleen serieus maar ook gezellig koersbal gespeeld 
op de groene mat in de benedenzaal van het Klokhuis. 
Er is wekelijks een vaste groep spelers (m/v), maar er 
is altijd plaats voor nieuwe leden of voor belangstel-
lenden die eens willen komen kijken of meespelen. 
Aanmelden bij ’t Klokhuis, tel. 350 35 11.

Computercursus
Bij voldoende belangstelling zullen we weer een 
cursus starten voor beginners (donderdagmorgen). 
Bij voldoende vraag kunnen we wellicht met een 
avondcursus voor gevorderden starten.
Belt u ’s morgens tussen 9 en 13 uur 070 350 35 11.

Spreekuur 
Voor computergebruikers met vragen  Heeft u 
problemen die u wilt voorleggen aan een deskundige? 
Komt u dan langs op het spreekuur op donderdag-
morgen. U kunt zich aanmelden per telefoon 070-
3503511 of in het Klokhuis voor woensdag 13.00 uur.

Klokhuis Bibliotheek 
Iedereen kan lid worden van de bibliotheek voor €5 
per jaar, voor de mensen met een ooievaarspas is het 
zelfs gratis. Er is een ruime collectie boeken aanwe-
zig, deels afkomstig van de Openbare Bibliotheek.
Openingstijden: vrijdag tussen 10.00 uur en 11.30 uur.

Basiscursus Chi Kung
Nu ook in het Klokhuis!  Twaalf wekelijkse lessen 
op de donderdagmorgen. Actief ontspannen voor 
lichaam en geest. Geschikt voor alle leeftijden. Gratis 
proefles op donderdag 8 mei van 9.00 tot 10.15 uur. 
Aanmelden via info@relaxtezaken.nl. Meer info op 
www.relaxtezaken.nl/basiscursus-chi-kung.

Sjoelen in het Schakelpunt?
Het plan is om tweewekelijks of maandelijks sjoelen 
te organiseren in het Schakelpunt. Het sjoelen zou in 
mei kunnen starten op de dinsdag of donderdagmid-
dag. Belangstellenden wordt gevraagd om te laten 
weten of zij hier aan zouden willen deelnemen.
U kunt dit doen bij dhr. M. Wenzel, ouderenconsulent 
St. Zebra, tel. 06 43 395 289.

Burenhulp is iemand uit de eigen straat of buurt 
een handje helpen. Een keer een boodschap doen of 
de hond uitlaten, een kastje naar boven sjouwen of 
een tv programmeren. Wanneer u zich opgeeft als 
deelnemer kunt u af en toe gebeld worden door de 
centrale met de vraag of u iets voor iemand in de 
buurt kunt doen, of dat iemand iets voor u kan doen. 
U bepaalt zelf wanneer u iets voor uw buurtgenoten 
wilt betekenen en zit dus nergens aan vast. Voor meer 
informatie kunt u bellen naar 070 262 99 99 of de 
website bezoeken. Tevens bent u van harte welkom bij 
wdc de Heldenhoek, gevestigd in de Elandstraat 88.

Wat is de
Burenhulpcentrale? 

activiteiten in het klokhuis

De I-shop is de plek voor gratis advies en informatie over allerhande  
(gemeentelijke) voorzieningen en activiteiten. Wij denken met u mee  
en zoeken samen met u naar een antwoord op uw vraag. Neem contact  
met ons op via 070 205 22 79, of kom op maandag of dinsdag tussen  
9.00 en 15.00 uur langs bij wdc de Heldenhoek, Elandstraat 88.

Klokhuishistorie gezocht!

Welmoed van Mansvelt

Het Ouderenwerk van welzijnsorganisatie Zebra is op 
zoek naar vrijwillige medewerkers die (eenmalige) 
bezoeken bij zelfstandig wonende ouderen willen afleggen. 

Vanaf mei 2014 zal een aantal wijkbewoners van 75 jaar en ouder in de Archi-
pelbuurt en Willemspark, worden benaderd voor een huisbezoek. Het is de 
bedoeling om met de wijkbewoners die bezocht worden, een vragenlijst door 
te nemen. Aan de hand van de huisbezoeken en de beantwoorde vragenlijs-
ten kunnen 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 onkostenver-
goeding en de PEP-kortingspas. Spreekt dit vrijwilligerswerk u aan en zou u 
hieraan willen meewerken, neem dan contact op met dhr. Matthias Wenzel, 
ouderenconsulent welzijnsorganisatie St. Zebra, telefoon 06 43 395 289.

Huisbezoeken

www.burenhulpcentrale.nl

I-shop in De Heldenhoek

Op 27 april nemen we afscheid van de rijk gevarieerde Indonesische 
sfeer van de schilderijtjes van Leo van Maarseveen en stappen we in de 
beeldenwereld van Welmoed van Mansvelt.

Op haar website lezen we het volgende: ‘Ik ben geboren in 1946 in Rotterdam. 
Na 50 jaar “veelzijdig leven” ben ik in 1997 in Den Haag gaan wonen om  
daar mijn praktijk voor psychosociale therapie te vestigen. Deze praktijk 
heet: “Je Eigen Weg”. Na vele jaren mensen te hebben begeleid in het  
vinden en het gaan van hun eigen weg kreeg ik behoefte om zelf te gaan 
tekenen en schilderen. In de kerstvakantie van 2009 ben ik begonnen en liet 
me als autodidact verrassen door wat er onder mijn handen ontstond. Er kwa-
men gezichten tevoorschijn waarvan de herkomst me onbekend was. Later 
heb ik ze “mijn innerlijke familie” genoemd. Ik gebruikte vetkrijt dat ik nog 
in huis had en later voegde ik er wat acrylverf bij om accenten te maken. In 
de zomervakantie die volgde kreeg ik weer tijd om verder te experimenteren. 
Het krijt verdween. Het werd acryl, en pigmenten op karton/hardboard/ mdf/
multiplex en later ook op doek. De gezichten verdwenen en abstracte vormen 
en kleuren kwamen in de plaats. Op deze “experimenteer-weg” ga ik verder.’
Haar verkooptentoonstelling duurt tot 29 juni. Wilt u komen kijken, bel dan 
eerst even het Klokhuis, telefoon 070 350 35 11.

www.welmoedvanmansvelt.exto.nl
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