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

www.archipelwillemspark.nl
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Archipel & Willemspark  
uit de ban van de Ring
Het was een enerverende avond op donderdag 30 maart. Op 
de eerste warme dag van 2017 nam een groot aantal bezorgde 
wijkbewoners en een enkele andere belangstellende toch de 
moeite om naar het Klokhuis te komen om het door de wijk-
organisatie Archipel&Willemspark georganiseerde politieke 
forum stadsleefgebieden bij te wonen.  

De kracht
van oranje!

Het heeft even geduurd, maar dan heb je ook wat ; )
Cartoon uit de wijkkrant van april 2008. Illustratie Jean Cloos, tekst Herman Blokpoel.

2008

Er is zoveel kracht in de Archipel:  
zwaartekracht, stille kracht, paarden-
kracht, lichaamskracht, leerkracht, 
uitzendkracht. Maar niets kan tippen  
aan de kracht van Oranje!  
 
Al vijftien jaar zetten meer dan 80 vrijwilli-
gers zich op Koningsdag in om van het Oran-
jefeest in deze buurt een succes te maken.  
En dat lukt jaar in jaar uit op een fantasti-
sche manier. Weer of geen weer, Koning of 
Koningin, jong of oud; eind april is de kracht 
van Oranje op volle sterkte in de Archipel!

Een mooie traditie is ook het stratenvoetbal-
toernooi, waarin de jeugd met veel fana-
tisme in twee leeftijdsgroepen strijdt om 
de bokaal. De winnaars mogen zich een jaar 
lang ‘de beste voetbalstraat van de Archipel’ 
noemen. En er is sinds kort ook een jeugd-
comité ‘Jong Oranje’ dat zich bezig houdt 
met activiteiten voor de jeugd. Afgelopen 
jaar was er zelfs een oud-Hollandse zeepkis-
tenrace georganiseerd vanaf de heuvel op 
de Bankastraat. Mocht je hier of daar ideeën 
over hebben, laat het ons weten!

Wil jij ook de kracht van Oranje voelen? 
Meld je dan gerust aan als vrijwilliger  
tijdens Koningsdag op 27 april 2017! 
Email: oranjecomitearchipel@gmail.com

Bezoekt u voor meer informatie onze  
Facebookpagina: Koningsdag Archipel

et forum werd ingeleid door 
de heer Dike van de verkeers-
commissie A&W waarin hij 

toelichtte dat een stadsleefgebied een 
door stedelijke hoofdwegen omsloten 
gebied is zonder doorgaand verkeer 
hetgeen tot een gezonder en veiliger 
leefklimaat voor de inwoners van de 
stadsleefgebieden moet leiden. Met 3 
straten dwars door A&W die door veel 
doorgaand verkeer gebruikt worden, 
was er snel overeenstemming dat A&W 
al jaren lang absoluut geen stadsleefge-
bied is. Wat iedereen dagelijks aan den 
lijve merkt werd onderschreven door 
harde cijfers dat er meer doorgaand 
verkeer via de Laan Copes de stad ver-
laat dan via het hiervoor bedoelde Tel-
derstrace. A&W is dan ook een groot 
voorstander van een eerlijkere verde-
ling van het (doorgaand) verkeer over 
geheel Den Haag. Om dat te realiseren 
werden een aantal oplossingen onder 
de aandacht gebracht van de aanwe-
zige politici welke op korte termijn te 
realiseren zouden moeten zijn.

De heer Dike introduceerde vervolgens 
de forumvoorzitter, de heer Van der 
Meer die op zijn beurt de deelnemende 
politici introduceerde. Namens de 
Haagse Stadspartij was Gerwin van 
Vulpen aanwezig, namens D66 Daniel 
Scheper en namens vvd Monique van 
der Bijl. Op eigen initiatief was ook 
Michel Rogier van het cda in de zaal 
aanwezig. Helaas liet de ‘regerend’ wet-
houder verkeerszaken Tom de Bruijn op 
het laatste moment verstek gaan. 

Aan de hand van een aantal vooraf ken-
baar gemaakte stellingen ontspon een 
levendige discussie. Het werd al snel 
duidelijk dat alle partijen voorstander 
zijn van stadsleefgebieden maar de 
politieke meningen liepen uiteen hoe 
dit te realiseren. 

Er was overeenstemming om maatre-
gelen te steunen die het gebruik van 
het Telderstrace stimuleren (en de 
centrumring te verleggen van de Laan 
Copes naar het Telderstrace) maar de 
grote winst zou volgens de aanwezige 
politici dienen te komen van het (ver-
sneld) uitbreiden van 2 zogenaamde 
inprikkers om inwoners van ZuidWest 
Den Haag (waar 2/3 van de Haagse be-
volking woont) te stimuleren niet meer 
via A&W de stad te verlaten richting 
snelweg maar om van die inprikkers 
gebruik te maken. Helaas betreft dit 
een lange termijn oplossing waarbij 
onzekerheid over financiering de daad-
werkelijke aanpassingen nog lange tijd 
kunnen tegen houden. 

> Leest u verder op pagina 2
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wijk • wijs • wijzer
Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark 
secretariaat
p/a Celebesstraat 4, 2585 tj Den Haag
Administratie: mw. Trudy Hollander
t. 404 95 80 (bij geen gehoor t. 350 35 11)
secretariaat@archipelwillemspark.nl

voorzitter 
Robert van Moorsel  
t. 06 514 90 450, robert@archipelwillemspark.nl
secretaris 
Katja Beekman  
t. 06 222 06 235, katja@archipelwillemspark.nl
penningmeester 
Ruud Klein  
t. 362 57 44, ruud@archipelwillemspark.nl
leden 
Jack Willems
t. 06 278 30 849, jack@archipelwillemspark.nl
David Struik
david@archipelwillemspark.nl
Karin Hoogsteder – van der Weiden   
t. 364 04 75, karin@archipelwillemspark.nl

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

wijkberaadsvergadering
donderdag 15 juni 2017
20.00 uur, ’t Klokhuis, Celebesstraat 4

wijkkrant
Sluiting kopij: 23 mei 2017
Sluiting advertenties: 29 mei 2017
p/a Celebesstraat 4, 2585 tj Den Haag, 
t. 350 35 11, secretariaat@archipelwillemspark.nl

redactie
Lucia v. d. Bergh, Nyree van der Laan, 
Loes van Lakerveld, Sonja van Proosdij, 
Else Ponsen, Engelien Scholtes, Marjan Teesing 
correcties Eva Drijver

bijdrage  
Isabelle Hylkema

bijdrage architectuur
Bart Brouwer

vormgeving 
de ontwerpvloot

websiteredactie
Floris Hulshof, Margreet Meijer,  
Cristo Padmos, Deniz Pelsman,  
Maud Siegmund, Josephine de Vijlder

nieuws voor de website 
website@archipelwillemspark.nl

nieuwsbrief ontvangen?
Aanmelden via www.archipelwillemspark.nl

Algemene adressen

Houd A&W schoon en prettig!

Wijk- en Dienstencentrum ’t Klokhuis
informatie zie pagina 12

Wijkcentrum 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

Geheugentraining
Carly Steijn  t. 06 398 506 86
carly.steyn@florence.nl
woensdag 09.00 tot 16.00 uur
dinsdag & vrijdag 14.00 tot 16.00 uur

Gym op de stoel M.B.V.O.
dinsdag 11.00–12.00 uur Aanmelden ter plekke

Inloopspreekuur wijkverpleegkundige
Heleen ten Teije, dinsdag 12.00 – 14.00 uur

Florence Thuiszorg  
verzorging en verpleging
maandag t/m vrijdag tussen 12.00–14.00 uur
t. 754 13 10 (calamiteiten 413 10 00)

Stichting Terminale Zorg door vrijwilligers 
t. 754 13 30, info@terminalezorg.nl

Staedion
Postbus 40406, 2506 lk Den Haag 
info@staedion.nl,  t. 242 30 00

Prikpost huisartsen bij apotheek Nauta
donderdag 09.00 – 10.30 uur

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

The Anglican Church of St. John + St. Philip
Ary vd Spuyweg 1a, www.stjohn-stphilip.org
t. 355 53 59, churchoffice@stjohn-tsphilip.org

Clubhuis en Speelpark De Cantaloup 
Zoekt u oefen-, vergader- of hobbyruimte  
in de buurt voor door de week overdag of  
’s avonds? Clubhuis Cantaloup is te huur!
clubhuis.cantaloup@gmail.com
Cantaloupenburg 26a, 2514 kl Den Haag 

Politie Haaglanden
T. 0900 88 44
T. 112  bij spoed & verdachte omstandigheden!
www.politie.nl/haaglanden/bureaus
wijkagenten
marianne.hoogerbrugge@politie.nl
marco.scherpenisse@politie.nl

Malou Polak    t. 070 350 61 16
Dido Graswinckel t. 06 295 640 60
Sophie Vlaar  t. 070 362 82 70
Julia Farwerck t. 06 308 474 14

Godert de Zoeten t. 06 335 612 95
Wessel Muller t. 06 311 969 80 
Nurettin Ponsen t. 06 812 472 85 
Marion Lohle t. 06 254 953 12

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 donderdag 2 maart, 30 maart, 4 mei,  
1 juni, 22 juni, 20 juli, 17 augustus, 14 sept.

Lantaarn kapot, afvalbakken vol 
of een verzakte stoep? 
Meld het aan de gemeente, bel 14 070.
U krijgt een melding als het is opgelost.

Klachten stadsbeheer

bel 14 070

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

Buurt in beweging

Na tweemaal uitstel door winterse omstandig-
heden is in maart de plaatsing van de ondergrondse 
restafval containers (ORAC’s) in de wijk gestart. Als 
eerste op het terrein van de Alexanderflat. Dit tot 
grote vreugde van deze peuter, die dagelijks enthou-
siast de werkzaamheden volgt vanachter het keuken-
raam. Inmiddels wordt er ook verder in de buurt hard 
gewerkt om de Oracs te kunnen plaatsen.

Aan het eind van de Sumatrastraat vlakbij de 
Koninginnegracht hangt een prachtig voorbeeld van 
Mondriaan en De Stijl (zie foto). Dit past perfect in de 
viering van 100 jaar Mondriaan en De Stijl, waarvan je 
vele uitingen in de stad tegenkomt.

De afbeelding hangt op een (voorlopig nog) blinde 
muur en is daar geplaatst door het Gemeentemuseum 
om te laten zien wat voor fraais zij op dit gebied in 
huis hebben De eigenaren van de muur (waaronder 
wij zelf ) hebben het Gemeentemuseum deze moge-
lijkheid gratis aangeboden. De afbeelding hangt er 
nu circa twee jaar en het is wellicht een aardig idee 
om hieraan in de volgende uitgave van de wijkkrant 
aandacht te besteden. 

maarten & joke rouppe van der voort

De redactie vond dat ook een goed idee ; ) 
met dank aan de initiatiefnemers 

Op 24 november 1990 werd het dode lichaam 
van Eddy Moonen (35) gevonden door politie in zijn 
eigen bovenwoning aan de Atjehstraat 52. Hoewel er 
sprake was van zeer bruut geweld, kreeg de moord 
amper aandacht in de media. Recent wordt weer naar 
de omstandigheden gekeken, in de hoop dat deze cold 
case eindelijk opgelost wordt. 

Wij zijn specifiek op zoek naar informatie van buurt-
genoten, omdat die mogelijk iets gezien hebben in 
de dagen 21–24 november 1990 in de Atjehstraat of 
de brandgang achter de woning (zijde Riouwstraat). 
Zie ook de webklink hieronder. Mogelijk is de moord 
door meerdere personen gepleegd. Deze komen 
niet gemakkelijk ongezien die woning binnen. Alle 
informatie over wat zich in dit deel van de Atjehstraat 
heeft afgespeeld rond die dagen is welkom (zoals on-
derhoudswerkzaamheden, drukte op straat, verhuis-
wagens die het zicht ontnemen, collectanten, deuren 
naar de brandgang die open stonden, lichten aan, 
ramen afgedekt, etc etc). 

maud oortwijn

Rood en wit, dat zijn de kleuren van veel deftige 
panden in Den Haag – rode bakstenen en wit hout – 
en pleisterwerk. Dat geldt ook voor de herenhuizen 
aan de Alexanderstraat tussen de Mauritskade en 
Plein 1813 (de nummers 3 t/m 15 en 4 t/m 16). Het is 
duidelijk te zien dat zij ontworpen zijn door één ar-
chitect, namelijk Johannes Jacobus Delia (1816 -1898). 
Zij zijn omstreeks 1860 gebouwd en zijn nu rijksmo-
nument. Delia ging overigens zelf vlakbij wonen, in 
een villa op Alexanderstraat 2. 

Als gids word je geacht goed om je heen te kijken en 
alert te zijn op bijzondere zaken in het stadsbeeld, 
maar dan blijk je toch wel eens wat te missen. Een 
journaliste die net in Den Haag was komen wonen, 
vroeg bij het Gilde naar de betekenis van de ‘oranje 
appeltjes’ hoog aan de gevels van een aantal panden 

aan de Alexanderstraat. Toen ik de vraag doorge-
stuurd kreeg, kon ik mij eerst niets voorstellen bij 
die ‘oranje appeltjes’. Maar inderdaad, toen ik er ging 
kijken, zag ik naast rood en wit ook toefjes oranje,  
die mij eerder niet waren opgevallen. 

Oranje appeltjes
Op zoek naar de betekenis heb ik eerst de collega-
gidsen geraadpleegd die de Willemsparkwandeling 
doen. Wij kwamen tot de conclusie dat de bolletjes 
eerst gewoon wit geweest moeten zijn en dat het 
oranje later is aangebracht door iemand die waar-
schijnlijk een verband legde met de buurt (park van 
koning Willem II) en de straat (prins Alexander, zoon 
van koning Willem II). Daarna ben ik in de Haagse 
monumentenlijst en in de beeldbank van het archief 
op zoek gegaan naar beschrijvingen en foto’s. Ik  
vond er een zwart-wit foto uit 1977 waarop alles nog 
wit lijkt en een kleurenfoto met ‘appeltjes van Oranje’ 
uit 1980. In dat jaar werd Koningin Beatrix gekroond; 
zij ging in Den Haag wonen. Allicht wilde de eigenaar 
van de panden aan de Alexanderstraat op zijn manier 
bij de periodieke schilderbeurt een kleine bijdrage  
aan de feestvreugde leveren. 

In de laatste jaren zie ik soms ook bij andere panden  
dat eigenaren en/of schilders ornamenten bont maken. 
Laan Copes van Cattenburg 38 is daar een duidelijk 
voorbeeld van – zie de foto. En bent u bij het Gilde in 
de buurt, kijk dan eens naar het pand op de hoek van 
de Riviervismarkt en de Schoolstraat. Heeft men het 
te bont gemaakt?

jacob bijl

Boven aan de Bankastraat richting Scheveningse bos 
gleed in november j.l. een vrouw van middelbare leeftijd uit over 

hondenpoep op het trottoir. Een ongelukkige val, waardoor ze met 
ambulance (en stinkende schoen) naar het ziekenhuis moest,  

omdat ze niet meer kon staan/lopen. Zij had haar enkel gebroken  
en had een scheur in het dijbeen, kreeg ijzeren pinnen in haar  

enkel en onderbeen. Nu strompelt ze voort met een stok en krijgt 
nog fysiotherapie, die ze binnenkort ook zelf nog moet gaan  
betalen, want het aantal behandelingen dat je krijgt met de  

basisverzekering is beperkt. Zij was danseres bij Joop van den Ende 
producties in het Circustheater blijkbaar en zal dus nooit meer  

haar vak kunnen uitoefenen. Haar hond uitlaten met een  
lange wandeling door het bos kan nu ook niet meer.

De vertelster van de verhaal was woedend over het feit dat zo  
velen hier in deze buurt maar de hondenpoep laten liggen.  

Dit kan dus leiden tot dit soort vreselijke ongelukken. Iedereen 
moet als het goed is hondenbelasting betalen en daarvoor zijn  

er hier ook speciale prullenbakken met stankdeksel, maar  
hoeveel mensen houden zich daar aan?

Deze mevrouw is haar baan kwijt en heeft al weinig inkomsten  
en weet niet wie de schuldige is. Met een artikeltje er over komt  
er misschien iemand naar voren die een slecht geweten heeft?

Naam van de vertelster is bij de redactie bekend

De Haagse 4 mei-herdenking bij het Haags Herdenkings- 
monument op het Carnegieplein wordt georganiseerd door  

De Stichting Nationale Herdenking ’s-Gravenhage in samenwerking 
met het Segbroek College, de Haagse Gemeenschap van Kerken,  
de Haagse Studentenvereniging en het Gymnasium Haganum.

18.45 uur  Bijeenkomst in het Gymnasium Haganum  
Laan van Meerdervoort 57,  (deuren open: 18.30)

Spreker: Prof. Dr. Ir. J.J.C. (Joris) Voorhoeve  
 19.30 uur  Stille tocht  

vanaf 19.45 uur  Herdenking bij het Haags Herdenkings- 
monument op het Carnegieplein, gevolgd door 2 minuten stilte.  

20.30 uur  Vredesconcert Anglicaanse Kerk  
Ary van der Spuyweg 1 (hoek Timorstraat / Kerkhoflaan)

Veel hondenbezitters in de buurt kennen elkaar van wandelingen  
met de hond door het bos. Het volgende verhaal kregen we hierdoor  
te horen van een hondenbezitster over een andere hondenbezitster. 

Een Stijlvolle plek 

Een hoopje op straat  
kan een hoop  

ellende veroorzaken 

Programma 4 mei 2017 
Nationale Herdenking

Zie ook de weblink
https://maudoortwijn.com/2017/02/16/eddy 
-moonen-35-den-haag-24-november-1990/ www.stichtingnationaleherdenkingsgravenhage.nl

De aanwezigen drongen echter aan om 
op korte termijn te komen met oplos-
singen. Van Vulpen memoreerde dat 
zijn initiatiefvoorstel om stadsleefge-
bieden te creëren door de gehele raad 
recent werd aangenomen en dat wet-
houder De Bruijn heeft toegezegd nog 
voor de zomer met een aantal, ook voor 
A&W, gunstige korte termijn oplos-
singen te komen. Scheper benadrukte 
dat alleen maar extra wegen aanleggen 
niet het probleem zullen oplossen maar 
dat er goed gekeken moet worden naar 
volwaardige openbaar vervoer alter-
natieven. Een golf van ontzetting ging 
daarbij door de zaal toen duidelijk werd 
dat vreemd genoeg €10 miljoen op het 
openbaar vervoer bezuinigd moet gaan 
worden in Den Haag.  

Uiteindelijk werd door de aanwezige 
politici toegezegd om een aantal korte 
termijn oplossingen onder de aandacht 
te brengen van wethouder De Bruijn. 
Zo dient de instroom via de Laan van 
Meerdervoort en de Burgemeester Pa-
tijnlaan effectief te worden beperkt en 
dienen de borden met verwijzing naar 
de stadsring verwijderd te worden. Er 
is in het verleden al besloten om het 
concept van een stadsring te verlaten 
ten faveure van inprikkers. Voorts zal 
bekeken worden of de bocht Javastraat/
Raamweg niet verruimd kan worden 
om de uitstroom te verbeteren en 
daarmee stilstaand verkeer te vermin-
deren. Ook zal besproken worden of er 
een mobiel meetstation kan komen in 

A&W zodat de (lucht)vervuiling objec-
tief vastgesteld kan worden. Tot slot 
zal gepleit worden om het aantal banen 
bij de afslag Raamweg richting Laan 
Copes terug te brengen tot 1. Dit is nu 
het geval bij de werkzaamheden aan de 
Raamweg en het heeft al een duidelijk 
positieve invloed op de instroom via 
de Laan Copes. Terecht merkte Tim 
Dike op dat het vreemd is dat er geen 
politieke wil is om dit nu meteen mee 
te nemen bij werkzaamheden aan de 
Raamweg. 

Verder benadrukten de partijen dat het 
nu helaas vooral wachten is op harde 
toezeggingen van wethouder De Bruijn 
en dat men raadslid is namens geheel 
Den Haag en niet alleen rekening kan 
houden met de belangen van A&W.

Tot slot nam de voorzitter van de 
wijkorganisatie Robert van Moorsel het 
woord en bedankte de aanwezige poli-
tici voor hun aanwezigheid en inbreng 
maar maande hen wel aan tot actie. 
Het is niet de bedoeling van A&W om 
verkeer elders in de stad te ‘dumpen’ 
maar enkel om het verkeer eerlijker 
over de stad te verdelen. Al jarenlang  
wordt het oneerlijk bij A&W gedumpt 
waarbij op 3 grote wegen de gezond-
heidsnormen met betrekking tot o.a. 
het levensgevaarlijke fijnstof ruim 
worden overschreden. Wordt vervolgd.

Jack Willems, 
bestuurslid Bewonersorganisatie A&W

> Vervolg van pagina 1  ‘Archipel & Willemspark uit de ban’

Op 13 maart jl. publiceerde het Haagse 
Gemeenteblad aanvragen voor vergunning voor 
verbouw van de Vredeskapel en de daarachter gelegen 
kosterswoning tot appartementen. Het plan is om in 
de kerk twee grote appartementen te bouwen en twee 
kleinere op de plaats van de kosterswoning. De voor-
gevel van de kapel zal niet veranderen, maar het dak 
wel. De aanvragen voor vergunning zijn te vinden op 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-
39319.html en https://zoek.officielebekendmakingen.
nl/gmb-2017-39235.html

Daarmee is het einde van de Vredeskapel weer een stap dichterbij gekomen. Toen 
bijna drie jaar geleden de Stichting Vredeskapel werd opgericht, leek het er even 
op dat de kapel behouden kon blijven. De gedwongen sluiting van de kapel van-
wege gebreken aan het dak gooide echter roet in het eten. Nadat de Protestantse 
Gemeente in 2015 het gebouw verkocht had, stond het bijna twee jaar leeg. Dit was 
begin dit jaar aanleiding voor Francoise Poll om samen met een aantal buurtbe-
woners een nieuwe poging te wagen om de Vredeskapel te behouden. Helaas bleek 
dat geen haalbare kaart omdat de vraagprijs inmiddels meer dan tweemaal zo 
hoog lag als drie jaar geleden.

Belanghebbenden kunnen de tekeningen van de voorgestelde verbouwing  
digitaal opvragen of inzien in het Informatiecentrum van de gemeente:  
https://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Den-Haag-Informatiecentrum.htm 

Beroep of bezwaar is in deze fase nog niet mogelijk, dat kan pas als de vergunning 
door de gemeente is afgegeven.

bas ter haar 

Definitief einde Vredeskapel?

Veel stemmers in de buurt

VVD

35,9 

D66

20,1

GRL

10,1

PvdD

6,9

CDA

6,1

VVD

33,6 

D66

20,1

GRL

9,9

CDA

7,8

PvdD

6,5
0%

10%

20%

30%

40%

Archipelbuurt
opkomst 88,41%

Willemspark
opkomst 69,38%

Appeltjes  
van Oranje?

i n g e z o n d e n  o p r o e p

Oppas gezocht
Lieve, betrouwbare niet-rokende oppas 
gezocht in Benoordenhout voor mijn baby. 
Beschikbaar op maandag en donderdag 
07.45–18.30 uur.

Boodschappen doen, koken en licht huis-
houdelijk werk zijn onderdeel van het werk.

Bereikbaar op 06 336 98 162

 — advertentie —

‘ In de laatste  
jaren zie ik  
soms ook bij  
andere panden  
dat eigenaren  
en/of schilders 
ornamenten  
bont maken’
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Atjehstraat 66
2585 vl  Den Haag

Telefoon 070 352 39 98

Lunch
Diner
Party
Borrel
Buffet

Catering
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ma t/m vr van 08.30 uur tot 23.30 uur
zaterdag van 9.00 uur tot 23.30 uur
zondag van 12.00 uur tot 23.00 uur 

keuken geopend tot 21.30 uur

Bankastraat 32
2585 EN Den Haag

T 070 350 38 16

Elke laatste zondag van de maand 
live muziek vanaf 16.00 uur

Dagelijks geopend  
voor lunch en diner

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

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
• boeiend assortiment olijven
• kaassouvenirs

voor kenners van smaak!

D
PZ

 2
01

6

Ongewenste graffiti 

ontsiert uw huis en de 

straat ziet er rommelig 

uit. De gemeente laat het 

gratis verwijderen.  

U hoeft het alleen maar 

te melden. Hoe eerder u 

het meldt, hoe kleiner de 

kans dat er meer graffiti 

bij komt!

Uw gevel gratis graffitivrij

www.denhaag.nl/graffiti

Meld graffiti
Kijk op de website voor de voorwaarden of neem contact op met 

Meldpunt Graffiti: meldpuntgraffiti@denhaag.nl of 14070.

Buitengewoon schoon!
Samen maken we van onze stad een aangename, veilige en schone 

plek om in te wonen, werken en leven.

C

161028_DPZ_140x100mm_oblong_Advertentie_Graffiti_FC_v3.indd   2 05-07-16   08:51

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

www.heerenvansteen.nl   

VERHUUR | AANHUUR | VERKOOP | AANKOOP | TAXATIES | bElEggINgEN | cONSUlTANcy

HeerenvanSteen adv.indd   1 22-05-2014   12:19:53

“Bij de eerste lezing vond ik het al meteen 
een geweldig boek” zegt Prescilla onder het genot van 
een door haar gebakken heerlijk geurende cake en een 
kopje thee. “Dit boek paste mij als een handschoen.”
Als regelmatig vertaalster van uitgeverij Cossee kreeg 
ze het boek voorgelegd met een deadline van vier 
maanden –vrij kort voor een roman van ruim 300 
bladzijden. In Frankrijk had het boek al verschillende 
prijzen gekregen waaronder de Prix Femina 2016.
Ik ben nieuwsgierig hoe zo’n vertaalproces verloopt. 
Prescilla verandert in een kluizenaar, die met een 
ijzeren dicipline te werk gaat. Er bestaat niets an-
ders meer dan het boek. Strakke schema’s worden 
gemaakt, want ze vindt het heel vervelend om in tijd-
nood te komen. Er wordt berekend hoeveel pagina’s 
per dag vertaald moeten worden (5, 6, 7, in dit geval). 
Aan het eind van elke vertaaldag wordt steevast 
vooruit gelezen voor de volgende dag. Alvast lastige 
woorden opgezocht, zodat ze niet voor verrassingen 
komt te staan. “Zo kom je helemaal in het verhaal en 
leef je al die maanden samen met de personages.”

“Het begin van een nieuw 
boek is altijd lastig: je bent 
zenuwachtig, je bent nog 
niet in een ritme, je moet 
wennen aan de taal van de schrijver. Het komt ook 
voor dat je over één zin een halve dag moet naden-
ken. Ik lees altijd door wat ik de vorige dag gedaan 
heb en soms ben ik niet tevreden. Dan heb je een zin 
waarvan je denkt: die kan beter. Of je zit te broeden 
op één woord. Het gebeurt ook dat de zinsconstructie 
te Frans is, dat is een valkuil bij het vertalen, die je 
absoluut moet vermijden.
Zo ploeter je voort. Als ik het nu het oospronkelijke 
boek teruglees denk ik: nou dat is geen eenvoudig 
Frans. Maar het vertalen ging over het algemeen 
vanzelf. De zinnen vloeiden uit mijn pen en dat komt 
waarschijnlijk omdat ik zo genoot van de stijl. Ik zag 
de beelden die de schrijver oproept meteen voor me. 
Bovendien hou ik heel erg van zijn hele directe zinnen 
afgewisseld met wat langere meer filosoferende zinnen. 
Na verloop van tijd komt de laatste bladzijde in zicht.

Dan volgt de grote verbeteringsronde. Dat is leuk 
maar tijdrovend. Meestal herschrijf ik het begin want 
dat blijkt achteraf vaak een beetje houterig. Maar dat 
zie ik pas als ik wat meer afstand heb genomen.”

Waardering
De nominatie voor de longlist is een enorme waar-
dering voor al het werk. Elk jaar worden er 20 titels 
geselecteerd als de beste Europese romans die in ver-
taling zijn verschenen. De eer is zowel voor de auteur 
als voor de vertaler. Na vaststelling van de shortlist  
(5 titels) wordt begin september de uiteindelijke win-
naar gekozen.

Ik ga duimen voor Prescilla, want haar vertaling van 
dit schitterende boek is prachtig!

MT

‘ Dit boek paste mij 
als een handschoen’ 
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Actieve buurtbewoner Jan Hein Schouw 
richt zijn vrijwilligersactiviteiten vooral 
op de kunsten: hij is medewerker bij het 
Filmhuis Den Haag en lid van de Stich-
ting ArchipelpoëZie.  

“Ik werkte als architect maar heb al voor de officiële 
pensioenleeftijd mijn baan opgegeven. Het werk 
veranderde, ik werd te veel projectmanager en bouw-
kosten werden belangrijker dan de architectonische 
kwaliteit. Het echte architectenwerk kwam op de 
tweede plaats. Ik ben nu gaan tekenen en schilderen 
om mijn creatieve kant verder te ontwikkelen.”

“Mijn vrijwilligerswerk? Een dagdeel per week con-
troleer ik voor vijf zalen in het Filmhuis de toegangs-
kaarten. Een gewild baantje! Je hebt korte diensten, 
als tegenprestatie mag je naar de film en de vrijwil-
ligers – ongeveer 25 – zorgen onderling voor vervan-
ging als dat nodig is. Soms bedien je in je eentje alle 
vijf zalen, dan is het wel even hollen.
Meer tijd kost mijn werk voor de Stichting Archi-
pelpoëZie. Met het motief de binding in de wijk 
te versterken verfraaien wij met gedichten blinde 
muren in Archipelbuurt en Willemspark. Er zijn op 
dit moment 12 gedichten gerealiseerd. Een volgende 
staat nog voor de zomervakantie gepland.

H et bestuur is een club van vier. We hebben verschil-
lende taken, maar we besluiten samen, met de eigenaar 
van het pand, de keuze van het gedicht. In het begin 
gebruikten we alleen Nederlandse gedichten, maar 
door de internationale samenstelling van de buurt  
zijn er ook Engelse gedichten aangebracht. Meestal  
selecteren wij uit een door ons opgestelde longlist 
maar soms brengt de eigenaar zelf een gedicht in.”

Onze uitgangspunten 
“Onze uitgangspunten zijn: een gekozen gedicht 
moet uitgegeven zijn, voldoende toegankelijk en 
gelaagd. Het begrip ‘Verwondering’ moet erin 
doorklinken, mensen moeten verrast worden of aan 
het denken gezet. De Engelse gedichten moeten wel 
eenvoudig van taal zijn.”

Maar het gaat niet alleen om de gedichten. Letters en 
ontwerp zijn even belangrijk. De grafische uitvoe-
ring op de muur gebeurt in overleg met een grafisch 
ontwerpbureau en de Koninklijke Academie voor 
Beeldende Kunsten. Elke muur krijgt een eigen kleur 
en een eigen lettertype. Met ons vieren overleggen 
en besluiten we over muur- en gedichtenkeuze. Mijn 
aandeel is meer technisch. Ik beoordeel de kwaliteit 
van de muur. Er is geen geld voor restauratie dus 
de muren moeten goed zijn. Verder begeleid ik de 
uitvoering en overleg ik met het ontwerpbureau en de 
schilders die de tekst aanbrengen. En als kers op de 
taart is er altijd weer het verzinnen van een verrassen-
de onthullingsplechtigheid. Daar zijn alle wijkbewo-
ners van harte welkom!”

LvL

Kijk op www.archipelpoezie.nl
Nieuwsgierig geworden?

Vrijdag 17 maart 2017 
overleed Derek Walcott. 
Hij is de dichter van het 
zesde muurgedicht van 
de Stichting Archipel-
poëZie. Dat gedicht, 
‘Midsummer, Tobago’, is 
aangebracht op de gevel 
van het pand op  
de hoek van de Javastraat 
en het Alexanderplein. 
Middels een klein gebaar 
eren we deze grote  
Caraïbische dichter  
en Nobelprijswinnaar.

in memoriam

Derek  
Walcott

onbetaald & onbetaalbaar Jan Hein Schouw

Op de longlist van de Europese Literatuur 2017 prijkt bovenaan  
de naam van Prescilla van Zoest, wijkgenote en oud redactielid  
van onze wijkkrant, voor haar vertaling van de roman  
‘De schuilplaats’ van de Franse auteur Christophe Boltanski.

‘ Zo kom je  
helemaal in  
het verhaal  
en leef je al  
die maanden 
samen met  
de personages’
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‘Duurzame olievlek’ verspreidt zich over Den Haag
Maar het grootste succes is dat onze actie werd over-
genomen door een aantal andere wijken in Den Haag 
zoals: het Statenkwartier, de Vogelwijk en de Vruch-
tenbuurt. Totaal zijn er tot op dit moment 1038 pane-
len geplaatst en 161 moeten nog geplaatst worden.
De actie loopt nog in de Vruchtenbuurt. Dat kan de 
cijfers nog verhogen.

De gezamenlijke reductie van co2-uitstoot is geste-
gen tot: 116 ton per jaar!!

Wij zijn ontzettend blij met dit resultaat!!  

mt

Op het moment dat u dit leest is het Energie-
café-Warmtepompen al achter de rug. Op 5 april jl. 
organiseerde de werkgroep duurzaamheid A&W 
‘Groene Buurt’ een bijeenkomst bij Brasserie Huis-
man aan de Frederikstraat. Charles Geelen, expert 
op dit terrein, gaf uitleg over de werking van de 
warmtepomp. Tegelijkertijd waren er aantal lokale 
installateurs aanwezig waar u met uw vragen terecht 
kon en waar u een afspraak mee kon maken. 

Hier zijn mijn eigen ervaringen met een warmte-
pomp (in deze krant al eerder aan de orde geweest). 
Sinds januari 2013 ben ik in het bezit van een lucht-
waterwarmtepomp: de Elga. Binnen een dag werd de 
pomp geplaatst en de enige aanpassing in het verwar-
mingsysteem is de vervanging van een radiator door 
een convector (heeft een groter warmteoppervlak) in 
mijn leefruimte (waar tevens de thermostaat hangt).
Ik stook met lage temperatuur (55 graden). Mijn ther-
mostaat staat overdag op 19 graden en ‘s nachts op 16 
graden. Belangrijk: het is er heel behagelijk!

Mijn gasverbruik in 2012 was: 2479 m3.
Mijn gasverbruik in 2016 was: 638 m3.

Als u, net als ik, vindt dat we veel minder gas moeten 
gebruiken, dan is een warmtepomp een heel goed 
instrument. In november 2014 heb ik 6 zonnepanelen 
op mijn dak gekregen. Mijn gestegen electriciteitver-
bruik is hiermee ook opgevangen.

Nog een reden om mee te doen aan deze actie is de 
aanzienlijke sde + subsidie die kan oplopen tot €2300.

mt

Nadat Pauline Krikke officieel geïnstalleerd was tot burgemeester 
op 16 maart j.l. in de Gemeenteraad werd zij hierna gevraagd namens Haagse 
milieuorganisaties en de Grootouders voor het klimaat om ook de eerste 
klimaatburgemeester te worden. Zij werd eerst toegezongen op de galerij op 
de 1e verdieping in het stadhuis door een honderdtal ‘groene’ burgers met een 
speciaal lied (ook nog extra gerepeteerd op het Spuiplein). Dit klimaatlied  
had als refrein “We need to build a better future And we need to start right now!” Zij 
kreeg alvast een alternatieve ambtsketen van bamboe en kreeg ook de tijd om 
er over na te denken. Beneden wachtte haar een officiële receptie met illustere 
gasten. De zangers hoopten dat ook zíj de boodschap hadden gehoord.

Een dag later gaf de nieuwe burgemeester op een bijzondere raadsvergadering 
aan dat ze ook dit bijzondere ambt van klimaatburgemeester aanvaardde.

epb

Willemsvaart introduceert de Spits Relax in de 
periode 28 maart t/m 24 juni (maandag/vrijdag).
Tijdens de grootschalige werkzaamheden aan de 
Raamweg en Koningskade kunt u in de ochtenduren 
van de boot gebruikmaken. De Willemsvaart zet de 
‘Spits Relax’ in van Den Haag Centraal Station naar 
Madurodam of andersom over de Koninginnegracht.  
Er zijn haltes bij het Centraal Station (tegenover Prin-
sessegracht 4), De Dr. Kuyperstraat, de Riouwstraat 
en Madurodam.

De prijs is €3,50 per persoon voor een enkele reis. Het 
is mogelijk een abonnement te nemen. Dat kost €45 
per maand.

De Willemsvaart vertrekt, vanaf 06.30 uur ieder half 
uur vanaf Madurodam naar het Centraal Station. 
Vanaf het Centraal Station vertrekt vanaf 07.00 uur  
ieder half uur een boot richting Madurodam.  
Uitstappen kan bij de tussen gelegen haltes. De laat-
ste Spits Relax boten vertrekken ’s ochtends om 10.30u 
van Den Haag Centraal en vanaf Madurodam.

Om 11.00 uur en 13.00 uur zijn er strand Relaxvaarten 
van aanlegplaats Centraal Station naar het strand 
(Haringkade). De prijs is € 10,– per persoon. Deze 
boten varen ook op zaterdag en zondag.

Bijen zijn verzwakt door de parasitaire  
varroamijt, door moderne bestrijdingsmiddelen, 
maar vooral slachtoffer van het gebrek aan volwaar-
dige voeding uit bloemen. Er bloeit altijd ergens wel 
iets, maar dat is onvoldoende, plantensoorten zijn 
niet divers genoeg, staan te veel verspreid en er is 
geen overlap in bloeiperiodes. 

Wij mensen eten ook niet alleen zaterdag en dan pas 
woensdag weer, en ook niet twee weken van hetzelfde. 
Zo ongeveer is het voor bijen. Dus zijn alle bijen ge-
holpen met aanplant van bijenbomen, bijenbloemen, 
het liefst lokale soorten, en zo divers mogelijk. 

Slimme planten
Maar dat stukje komt hier niet. Want nog voordat we 
begonnen dat fleurige verhaal te tikken, diende zich 
een nieuwe prikkel aan. Berichten over natuurlijke 
afweermechanismen van planten werden enthousiast 
als nieuw gepresenteerd, wetenschappelijk tijdschrift 
Quest citerend. Het is inderdaad geweldig: de plant 
kan het bestrijden zelf regelen. Planten reageren 
namelijk op belagers – bijvoorbeeld luizen of rup-
sen – door chemische signalen af te geven waar de 
natuurlijke vijanden weer door worden aangetrokken. 
Superslim van die plant! Dus hoe meer biodiversiteit 
ondergronds en bovengronds, hoe beter, anders is die 
plant als een roepende in de woestijn: “Joehoe, hier 
vandaag een lekker maaltje voor de sluipwesp! Jam-
mer dat die sluipwesp net is weggespoten…”

Dit is echter geen nieuw inzicht, wij leerden hierover 
al op de tuinbouwschool in 1978. Lieveheersbeestjes 
eten bijvoorbeeld als kevertje graag sappige luis-
jes, aaltjes eten ondergronds engerlingen die het 
gazon verwoesten. Een handige zakenman heeft er 
een bedrijf mee groot gemaakt: Koppert levert oa 
natuurlijke vijanden zodat de kwekers, golfbanen et 
cetera een alternatief hebben voor pesticiden. Klinkt 

leuk en levert inderdaad een belangrijke bijdrage aan 
natuurlijk herstel, maar het haalt het ‘natuurlijk’ niet 
met echte natuur. 

Evenwicht
Als planten het allemaal zelf kunnen regelen door de 
vijanden van hun belagers te roepen, door bestuivers 
te lokken met geuren en kleuren, waarom moeten 
mensen dan eigenlijk ingrijpen? Waarom laten we ze 
het niet zelf uitzoeken? 
In de natuur werken processen die balans creëren 
door verbinding, en die processen kosten tijd en 
goede wil. Het eerste jaar dat ik bladluizen in de roos 
niet besproeide zaten de knoppen goed bedekt onder 
een dikke laag groen leven. Met het vogeltjeskroost in 
gedachten en hun concert in de morgen kon ik het be-
strijden achterwege laten. Inderdaad, het evenwicht 
herstelde. Met wat liefde voor het één en vertrouwen 
in het ander was na twee jaar de roos hersteld en floot 
de tuin: het is lente! 

isabelle hylkema

Heel Den Haag meer dan  
1000 zonnepanelen rijker!

— Heugelijk nieuws van het zonnepanelenfront

De werkgroep duurzaamheid A&W ‘Groene Buurt’ startte in oktober 2014 een 
zonnepanelenactie. De intensieve samenwerking met het bedrijf Energy Guards 
maakte de aanschaf van zonnestroom heel erg eenvoudig. De actie (tot eind 2015) 
was een groot succes in Archipel & Willemspark. Er kwamen 416 panelen bij op 
onze daken. Dat levert een besparing op van 60 ton co2-uitstoot per jaar. 

www.groenebuurt.net
www.energyguards.nl

www.willemsvaart.nl

www.drachtplanten.nl
www.bijenhelpdesk.nl
www.blijebijen.nl

www.groenebuurt.nl

Onze nieuwe  
Burgemeester  
ook de eerste  

Klimaat– 
burgemeester

 — advertentie —

Gasverbruik moet drastisch omlaag

Watertaxi ‘Spits Relax’  
i.v.m. werkzaamheden Raamweg en Koningskade

Het geheime  
leven van planten
Dit zou een lente-stukje worden over bijenplanten:  
wat nu te zaaien, stekken of kopen om bijen te helpen, 
want het is de goede tijd en echt héél erg nodig. 

‘ In de natuur 
werken  
processen  
die balans  
creëren door 
verbinding,  
en die  
processen  
kosten tijd  
en goede wil’

Wilt u toch wat planten voor de bijen…
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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

archipelzonwering@gmail.com

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

Bankastraat 12, Den Haag
www.gransjean.nl

Steeds voor u op 
zoek naar bijzondere 

 lekkernijen!

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)

UW HUIS VERKOPEN? U doet uw woning het liefst zo snel mogelijk van de hand. En u wilt 
tóch zo min mogelijk in prijs zakken. Een combinatie die Burger Van Leeuwen als geen ander 
beheerst. Dat blijkt wel uit onze verkoopcijfers. Ons kantoor realiseert gemiddeld de kortste 
verkooptijd én de hoogste verkoopprijs in uw wijk. Gegarandeerd. Omdat wij uw buurt 
door en door kennen en, samen met u, de beste verkooptactiek bepalen. Bent u al verkocht?

info@bvl.nl 
www.bvl.nl

Bankastraat 83
2585 EH Den Haag
070 350 34 86

De internationale galerie, die deze kunst 
van de Zero-beweging vertegenwoordigde (Orez is het 
omgekeerde van Zero), werd in 1967 opgericht door de 
twee vrienden, Albert Vogel en Leo Verboon. Zij waren 
kinderen van hun tijd, vol met inspirerende en revoluti-
onaire ideeën en met de vaste overtuiging dat kunst niet 
voor het volk was. Kunst moest elitair en avant gardisch 
zijn. De drempel moest hoog liggen. 
Caroline de Westenholz, dochter van Albert Vogel, heeft 
als jong meisje de ontwikkelingen van de galerie van 
nabij meegemaakt en schreef er een boek over. ‘Hoger 
die drempel’. Ze kende alle kunstenaars, toen nog on-
bekend, maar inmiddels wereldberoemd, van nabij: Jan 
Schoonhoven, wiens werk inmiddels in Londen wordt 
verkocht voor ruim 2 miljoen, Jan Hendrikse, Henk 
Peeters en Armando waren kind aan huis. 

De nul(zero)beweging
Zij maakten deel uit van de zogenaamde nul(zero) 
beweging. Zero was een internationale beweging in de 
kunst, die na de oorlog vooral de klassieke en romanti-
sche periode uit de kunstgeschiedenis achter zich wilde 
laten. De leden van deze beweging hadden een overvloed 
aan wilde en inspirerende plannen. Kunst maakte je 
niet met verf en doek, maar kunst moest uit water, vuur, 
licht een aarde ontstaan. Zelfs de ruimte maakte zij zich 
tot hun werkterrein. Een eerste stap om deze ideeën 
vorm te geven was het plan om met een groep interna-
tionaal bekende kunstenaars van de oude Scheveningse 

pier een enorme kunstmanifestatie te maken ‘Zero op 
Zee’. Dit moest een wereldprimeur worden. De pier zou 
worden omgetoverd tot een gigantisch kunstwerk met 
zuilen van water en vuur. Grote loudspeakers zouden 
het geluid van de golven honderdvoudig versterken en 
rond schetteren. Helaas is dit plan in een la verdwenen 
toen geldschieter Zwolsman, destijds nog één van de 
eigenaren van de pier, failliet ging.

Een succesvolle galerie
Verboon en Vogel waren gedreven en vast van plan om 
van de galerie een succes te maken. Ze wisten bekende 
kunstenaars aan zich te binden waardoor zij in de be-
trekkelijk korte tijd van hun bestaan van 1960-1971,  
de galerie winstgevend wisten te maken.
Vooral de Japanse kunstenares Yayoi Kusama, inmiddels 
wereldberoemd, werd door de galerie met veel lawaai en 
publiciteit op de kaart gezet. Kusama had een openlijke 
obsessie voor seks en haar vele fallische objecten waren 
voor die tijd nog schokkend en aanstootgevend. In na-
volging van Kusama deden ook Nederlandse kunstenaars 
hun prikkelende zegje en was de zedenpolitie meer dan 
eens te gast in de galerie aan de Javastraat. 
In ‘Hoger die drempel’, schetst Caroline de Westenholz 
een sprankelend beeld van de galerie in die rumoerige 60- 
en 70-ger jaren. En brengt zij belangrijke vertegenwoor-
digers van de nulbeweging zoals Armondo, Schoonhoven 
en Peters, helder en aantrekkelijk in beeld. Absoluut een 
onderhoudend en informatief boek. Lezen!

Hij is geboren in Frankrijk en heeft een Italiaanse vader, beide landen 
met een hoog culinair gehalte en prachtige producten. Dit keer een 
recept voor een Italiaans toetje: tiramisu.
 “Zo klaar, hooguit tien minuten”, wat ik een beetje ongelovig aanhoor.
Maar hij is de expert dus zal het wel weten, denk ik dan maar,
 “Mascarpone, eieren, poedersuiker, Lange vingers (koekjes) en pittige 
fitlerkoffie’. Zo klaar”.  
Het recept kunt u vinden op de website van de wijkkrant.

Gezond, vers, biologisch
Het gezin Miserandino is sterk gericht op gezond, vers en vooral biolo-
gisch eten. Zoveel mogelijk worden de maaltijden zelf klaar gemaakt en 
niet kant-en-klaar gekocht. Al heel vroeg worden de kinderen betrokken 
bij koken, eten, uitzoeken wat goed en gezond is. Als Alex in de keuken 
staat dan helpen Bianca en Basile mee met de bereiding. Ze hebben hun 
eigen schort.
 “Zo leren ze automatische waar ze op moeten letten en hoe ze gerech-
ten kunnen bereiden. ’s Morgens maken ze hun eigen yoghurt klaar, 
natuurlijk biologische, met fruit en noten en wat ze zelf willen. Ik neem 
ze ook vaak mee met boodschappen doen. Ze worden zich op jonge 
leeftijd bewust met wat ze eten en hoe er in de wereld met voedsel wordt 
omgegaan”. Alex Miserandino is werkzaam bij Danone, de zuivelorgani-
satie.
 “U bent heel sterk voor de biologische producten, maar zover mij 
bekend is Danone daar nog niet mee bezig, botst dat niet met uw princi-
pes?”
 “Mijn werkterrein is de communicatie en verkoop van babyvoeding, 
een hele aparte divisie, die wel degelijk heel consequent zich bedient 
van de meest kritische uitvoering van de voeding. Bovendien worden 
heel binnenkort biologische producten ingevoerd bij Danone, dat gaat 
buiten mijn werkterrein om, maar het geeft mij wel een goed gevoel”. 

Overal thuis
Alexander en zijn familie hebben al op veel plekken in de wereld 
gewoond. Wat dat betreft zijn de kinderen gewend zich overal thuis te 
voelen en ook de eetgewoonten als normaal te aanvaarden en de taal op 
te pikken.
 “We waren eerst zonder en toen met kinderen, in Singapore, China, 
Engeland, Japan, Maleisië en nu in Nederland”. 
Ons gesprek vond plaats vroeg op de zaterdagochtend, terwijl Alex met 
Rose op zijn schoot, haar de fles geeft.
Ondanks zijn drukke zakelijke leven, een echt huisvader!

SvP

 

‘Jong geleerd … ’Bianca, Basile, Alex met Rose’

Tiramisu
Alexander Miserandino is een uiterst drukbezette 
wijkbewoner. Is veel op reis, heeft heel weinig tijd, 
alleen in het weekend kan hij zich bezighouden met 
zijn drie kleine kinderen, Basile, Bianca en 3 maanden 
oude Rose. Juliette, zijn vrouw zorgt voor de dage-
lijkse maaltijd, maar met haar steun en timing, zoals 
het gaat in goed teamverband, probeert Alex toch zijn 
hobby koken tussendoor uit te oefenen. 

www.archipelwillemspark.nl
Het recept van Tiramisu kunt u vinden op onze buurtwebsite

‘   Hoger die  
drempel’

Wie nu langs het keurige Louis Couperus 
Museum in de Javastraat loopt, kan zich 
nauwelijks voorstellen dat hier ooit, in de 
zestiger jaren, in Galerie Orez wilde avant-
garde kunst werd tentoongesteld.  

ES

advertentie



‘ Negen  
‘Urban villas’ 
krijgen  
classicistische 
gevels met  
bakstenen  
en betonnen 
geveldelen’

De parochie van de H. Jacobus de Meerdere aan de Park-
straat vormt samen met de Broeders van St. Jan van het 
Willibrordushuis in de Oude Molstraat een spiritueel 
centrum in het hart van Den Haag. De kerk staat aan de 
rand van onze wijk en Archipel&Willemspark behoort 
tot deze parochie. Elke zondag zijn er drie Eucharistie-
vieringen om 9.00, 10.15 (Latijnse Hoogmis) en om 12.00 
uur (gezinsviering). Voor overige vieringen en activitei-
ten in de week zie onze website.

Bezoekgroep de St. Jacobsstaf 
In de Archipel&Willemspark is de bezoekgroep van de Jacobusparochie de  
St. Jacobsstaf actief. Zij bezoeken mensen die aan huis gebonden zijn, begelei-
den bij dokters- of ziekenhuisbezoek en organiseren uitstapjes. Ook voor een 
wandeling met of zonder rolstoel kunt u ons bellen. Tevens voor begeleiding 
en vervoer bij kerkbezoek. Belt u ons gerust: Lore Olgers t. 324 41 18 of Astrid 
Cohen t. 785 16 51. Iedereen kan een beroep op ons doen.

Uitstapje voor ouderen met St. Jacobsstaf
 

dinsdag 30 mei  Hoek van Holland en boottocht op de Waterweg. Zeehonden 
zien! Vertrek 13.00 uur vanaf het Schakelpunt.

dinsdag 27 juni  Boottocht Kagerplassen. (Kosten van de boot voor eigen 
rekening). Vertrek 13.00 uur vanaf het Schakelpunt.

dinsdag 25 juli  Rozententoonstelling Westbroekpark met woklunch  
(kosten lunch voor eigen rekening). Vertrek 12.00 uur vanaf het Schakelpunt

dinsdag 29 augustus  Middagje Kijkduin. Bezoek terras Hotel Atlantic.  
Vertrek 13.45u vanaf het Schakelpunt. Alle ouderen kunnen hieraan meedoen. 

Voor informatie en opgave: Lore Olgers t. 324 41 18 of Astrid Cohen t. 785 16 51.

Paaslunch in de Maria ten Hovezaal 
Op zondag 23 april (Beloken Pasen) wordt u uitgenodigd om deel te nemen 
aan de Hoogmis om 10.15 uur met na afloop een feestelijke lunch in de Maria 
ten Hovezaal. U kunt zo nodig thuis worden opgehaald en teruggebracht. 
Iedereen is welkom. 

Bedevaarten 
donderdag 25 mei  Bedevaart met Hemelvaart: dauwtrap-bedevaart naar de 
ruïne van Oud Eik en Duinen, een traditie die dateert uit de vroege middeleeu-
wen. Dus van alle tijden. Vertrek 05.30 uur te voet vanuit de St. Jacobuskerk.

zaterdag 8 juli  Bedevaart naar de herdenking van de Martelaren van Gorkum 
in Brielle. Er zijn twee manieren om er naar te te gaan. Elk jaar gaat er een 
groeiende groep op de fiets. Een mooie meditatieve tocht. Ook gaat er een bus 
vanaf de St. Jacobuskerk aan de Parkstraat. Kosten en tijdstip van vertrek nog 
niet bekend. 

Voor informatie over beide bedevaarten Lore Olgers tel. 3244118

Orgelconcerten  
vrijdag 21 april om 20.15 uur: orgelconcert door Jos Laus (organist St. Jaco-
buskerk), De toegang is gratis, vrije gift. 

april 2017  archipel & willemspark   11

rkdenhaag.nl/geloofsgemeenschappen/h-jacobus-de-meerdere

SCHAKELPUNT
BURGERMEESTER 
PATIJNLAAN  
1900Activiteiten voor 55-plussers 

in ’t Schakelpunt

Op dinsdag 2 mei en op dinsdag 13 juni bent u weer van harte welkom. De kosten 
zijn €5,– per boekje, een extra boekje is €3,–. Aanvang 13.00 uur.

Bingo! — met een hapje en een drankje

Gezellig samen een spelletje Triviant spelen.  
Op 18 april en 23 mei. Kosten €1,– (inclusief thee/koffie) Aanvang 13.00 uur.

Gezellig samen Trivianten

Neem zelf je breiwerk, kleurboek, 
borduurwerk of andere hobby  
mee om samen je hobby uit te  
voeren. Op 4 april, 2 mei en 6 juni. 
Kosten €1,–.  
 
Gezellig als u ook komt! 
Thee en koffie staat altijd klaar.

Creatieve  
middagen

Op dinsdag 25 april, van 14.30 tot 16.00 uur, 
wordt in het Schakelpunt ‘Fittest 55+’ aangeboden. 
Bewegen en sporten zorgt voor een betere condi-
tie, zeker wanneer u ouder wordt. Niet alleen zorgt 
bewegen ervoor dat u zich lichamelijk en mentaal 
fitter voelt, maar ook uw kans op het krijgen van 
(chronische) ziektes wordt hierdoor verkleind. Vitaal 
ouder worden heeft bovendien als voordeel dat u 
langer de activiteiten kunt blijven doen die u graag 

doet. Met een speciale fittest voor ouderen wordt 
uw been-, arm-, knijpkracht, dynamische balans en 
uithoudingsvermogen getest. Na afloop van deze test 
worden uw testresultaten besproken. Deelname aan 
de fittest is gratis. De gemeente Den Haag biedt de 
fittest aan in het kader van ‘Vitaal in uw wijk’, dat een 
onderdeel is van de stadsspelen.  
U kunt zich hiervoor aanmelden bij de administratie 
van het Klokhuis, telefoon 070 350 35 11.

Fittest 55+ in het Schakelpunt

Op dinsdag 16 mei a.s. van 13.30 tot 15.00 uur is 
er in het Schakelpunt, Burg. Patijnlaan 1900, de voor-
lichtingsbijeenkomst ‘(B)lijf Vitaal’. Centraal staat 
de vraag hoe u vitaal blijft. Tijdens de voorlichtings-
bijeenkomst ‘(B)lijf Vitaal’ krijgt u informatie over: 
wat wordt verstaan onder een gezonde leefstijl,  
dat gezond ouder worden niet vanzelfsprekend is, 

en hoe u uw lijf vitaal kunt houden. Deelname aan de 
bijeenkomst is gratis.

De gemeente Den Haag biedt de voorlichtingsbijeen-
komst aan in het kader van ‘Vitaal in uw wijk’, dat een 
onderdeel is van de stadsspelen. U kunt zich hiervoor 
aanmelden bij het Klokhuis, telefoon 070 350 35 11.

Voorlichingsbijeenkomst (B)lijf Vitaal

Op woensdag 26 april a.s. van 14.30 tot 16.00 
uur geven medewerkers van de gemeente informatie 
over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (wmo) 
en over enkele financiële regelingen.
Bij de WMO kunt u denken de procedures rond het 
aanvragen van huishoudelijke hulp, de taxibus, 

woningaanpassingen e.d. Bij de financiële regelingen 
aan o.a. de Bijzondere Bijstand en de Ooievaarspas-
regeling. De voorlichtingsbijeenkomst vindt plaats 
in het Schakelpunt, Burg. Patijnlaan 1900. U kunt 
zich hiervoor aanmelden bij de administratie van het 
Klokhuis, telefoon 070 350 35 11.

Voorlichtingsbijeenkomst 
WMO en inkomensvoorzieningen

Vind u het leuk om te bewegen door middel met een spel op de computer/televisie, 
dan kunt u ook bij ons terecht. Samen met begeleiding gaat u een spel spelen waar-
bij u tegelijkertijd oefeningen doet. Wilt u meer weten hierover, kom dan gerust 
langs voor meer informatie. Wij kunnen u dan laten zien hoe de Silverfit werkt. 

Gezellig als u komt, thee en of koffie staat altijd klaar voor u. 

Silverfit Bewegen met spel op beeldscherm

Pastorie H. Jacobus de Meerdere
Vicarus: Dr A.J.M. van der Helm  |  t 360 55 92  |  jacobus@rkdenhaag.nl

Architecten die bouwden in Archipel&Willemspark

Nieuwsbrief
A&W
Altijd op  
de hoogte
Word abonnee op de digitale nieuwsbrief  
van Archipel&Willemspark.

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

Zo simpel is het!

vormgeving - project management - advies

info@graphiqa.nlwww.graphiqa.nlAl 25 jaar gevestigd 
in de Archipel!

WONING / BEDRIJFSRUIMTE
VERKOPEN, KOPEN,
VERHUREN, HUREN?

BESTAANDE BOUW OF NIEUWBOUW 
IN DEN HAAG EN OMGEVING

Javastraat 90  - Tel. 070 – 363 77 00
2585 AT Den Haag  - www.rijnbeek-makelaars.nl  

Al 25 jaar gevestigd 
in de Archipel!

Het plan van 423 woningen van de 
Spaanse architect Riccardo Bofill op het Monchyplein 
komt voort uit de Stadhuisbouw aan het Spui. Het al 
in uitvoering genomen Plan Ellerman (1983) als uit-
breiding van het bestaande stadhuis van Luthmann 
(1953) stopt hierdoor. Bofill is afkomstig uit Barcelona 
(bureau Taller de Arquitectura) en ontwerper van 
monumentale buitenlandse bouwprojecten o.a. Les 
Arcades du Lac in St-Quentin-en-Yvelines bij Parijs. 
Wethouder Adri Duivesteijn haalt hem als een van de 
buitenlandse coryfeën naar Den Haag. Nederlandse 
architecten zien dit met lede ogen aan. De Welstands-
commissie is kritisch. 

Harmoniemodel van Guido de Sturler
De bewonersorganisatie probeert door inzet van het 
‘Harmoniemodel’ van Guido de Sturler grip te krijgen 
op de plannen in de hoop te bewerkstelligen dat het 
geheel zal passen in onze gewaardeerde buurt. Het 
behelsde criteria voor de inpassing van nieuwbouw 
in de omgeving. Over het resultaat lopen zoals zo 
vaak de meningen uiteen. De een doet het plan den-
ken aan de megalomanie van Ceausescu, de ander ziet 
het woningbouwplan als een oase in de buurt waar de 
auto uit het straatbeeld is verdwenen en ondergronds 
gaat. De architectuur is op zijn minst niet-alledaags. 

De woontoren met een hoogte van 50 meter stuit op 
het nodige bezwaar maar mag binnen het bestem-
mingsplan.
De discussies spelen zich af in een tijd dat de Zwarte 
Madonna met sociale huurwoningen wordt opgeof-
ferd. Moeten hier dan ‘elite woningen’ komen? In de 
Crescent (het gebogen bouwvolume) zijn dan nog 
huurwoningen gepland, maar deze worden uiteinde-
lijk koopwoningen. Marc Chavannes, toen nog bewo-
ner van deze buurt en journalist bij nrc, hekelt in een 
artikel de voorkeur van sociaaldemocratische bestuur-
ders voor architectuur die macht zou uitstralen. 

Een bijzonder plan
Op zijn minst bezit de buurt een bijzondere invulling 
van deze plek. Het stedenbouwkundig plan bestaat 
uit bebouwing rond een parkaanleg, met vijver en een 
woontoren als opvallend hoog element dat vanaf het 
Nassauplein en omgeving zichtbaar is. De verbin-
dingen sluiten goed aan op de omgeving. De vijver 
wordt gevoed door de Haagse Beek. De oorspronke-
lijke bouwblokken met dichte hoeken maken plaats 
voor bouwvolumes met glazen gevels. De andere 
bouwdelen waaronder negen ‘Urban villas’ krijgen 
classicistische gevels met bakstenen en betonnen 
geveldelen met timpanen, penanten en kroonlijsten. 

Woningbouw Bofill op het Alexanderveld  
ademt (neo)classicistische sfeer (1986–2003)

De gebouwen krijgen namen die zijn ontleend aan 
het oude Griekenland, Athena, Acropolis, Megaron, 
Parthenon, Pergamon, Delphi, Gemini en Capitool. 
Volgens critici passen de gevels overigens niet altijd 
bij de plattegronden. De gebogen bouwmassa is 
ontleend aan de Engelse Crescents (Bath). De later 
toegevoegde kantoortorens met waterbassins hebben 
een iets afwijkende stijl. 

Ornamenten van het voormalige stadhuis sieren de 
toegangen tot de brug waarvan een groot deel van de 
hand van de beeldhouwer Dirk Bus als herinneringen 
aan het nooit afgebouwde stadhuis van Luthmann 
met zijn kenmerkende houten paternosterliften. 

Past dit plan bij uitstek in deze 19e eeuwse eclectische 
buurt of doet het dit juist niet? Deze vraag kan elke 
bewoner het beste voor zichzelf beantwoorden. 

Bart Brouwer 

archipelwillemspark.nl
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www.stichtinghetklokhuis.nl/activiteiten

telefoon  070 350 35 11

Wijk- en Dienstencentrum 
’t Klokhuis
Celebesstraat 4
2585 tj Den Haag
t. 070 350 35 11   
i. www.stichtinghetklokhuis.nl
e. stichtinghetklokhuis@live.nl
f. www.facebook.com/klokhuis.denhaag

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 Ruud Klein  
voorzitter 
ruudklein@stichtinghetklokhuis.nl

Mevrouw Liesbeth de Bles  
bestuurslid 
liesbethdebles@hotmail.c0m

De heer Willem Oostdam  
penningmeester
ienwoostdam@ziggo.nl

De heer Wijnand Punt  
bestuurslid 
wpunt40@live.nl

Stichting Ouderenwerk AWZ/K
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

Wijkbus ‘STAP IN’
aanmelden/info: tussen 9 – 10 uur, t 352 04 16

Telefooncirkel A/W/Z 
Info coördinator
w 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, iedere dinsdag 
bloed af in het Klokhuis. U kunt terecht tussen
10.00 en 11.00 uur.

programma het klokhuis

dagelijks

koffie & thee  
in de ontmoetingsruimte  

09.00 tot 16.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur)  
Gebruik van de computers en tijdschriften

maandag

Gym voor ouderen 55+
09.30 uur  Er zijn 3 lessen, mbvo.

Spreekuur Ouderenwerk Zebra
10.00 tot 12.00 uur   

— op afspraak
Pannenkoeken eten

12.00 tot 13.00 uur
Tafeltennis 

13.30 tot 15.00 uur

dinsdag

Bewonersorganisatie  
Archipel & Willemspark

09.00 uur 
Trombosedienst +  
Bronovo prikpost

10.00 tot 11.00 uur
Portrettekenen gevorderden

13.30 uur
Maaltijd voor 50+

17.30 uur   
3-gangenmaaltijd. Kosten €6.

Aanmelden voor maandag 12.00 uur.
Juridisch spreekuur

19.00 uur  Laatste dinsdag van de maand  
— 0p afspraak

Bouwkundig spreekuur
19.00 uur  3e dinsdag v.d. maand

— 0p afspraak
 

woensdag

Yoga
09.00 uur  Engelstalig

Indische Koempoelan
13.00 tot 16.00 uur  2e woensdag vd maand 

Kaarten bij de administratie, €3,50
Oogvereniging

09.00 tot 16.00 uur  1e woensdag vd maand
Sodurado

16.15 uur  5–15 jaar
Trimmen

19.00 uur
Alexander Techniek

— 0p afspraak
 

donderdag

Spreekuur computers
in de ochtend  aanmelden bij kantoor

Alexander Techniek
— 0p afspraak
Tafeltennis 

13.30 tot 15.00 uur
 

vrijdag

Bewonersorganisatie  
Archipel & Willemspark

09.00 uur 
Yoga

09.30 tot 10.45 uur
Koersbal 50+ 

10.00 uur  Aanmelden aan de zaal
Bibliotheek

10.00 tot 11.30 uur  1e verdieping

zaterdag

Kindermusic
13.30 uur  2–7 jaar Engelstalig

Sodurado
13.30 uur  5–10 jaar

zondag

Geünieerde Loge Theosofie
11.00 uur

Violet Roest (1955) 
volgde de Koninklijke  
Academie te Den Haag  
van 1977–1982 en werkt 
als professioneel 
kunstenares. Sinds 1992 
geeft Violet gedurende 
de winterperiode work-
shops en doorgaande 
teken- en schilderlessen in haar lichte atelier OP Scheveningen. Zij heeft deel- 
genomen aan tentoonstellingen in galeries en kunstbeurzen. Zomers begeleidt  
zij een kunstproject in Frankrijk, Huedour, waar zij actieve vakanties begeleidt. 

Haar stijl is realistisch en toch dromerig en intuitief, er zit een uitnodiging in 
stil te staan, het werkstuk vragen bij je te laten oproepen. Reizen is o.a. haar 
inspiratiebron. Naast haar schilderwerk verdiept zij zich steeds verder in haar 
3D werk, waarvan op haar website diverse voorbeelden te zien zijn. Tijdens de 
atelierroute in het Statenkwartier, 8–9 april exposeert zij in de Frankenstraat 45.

Violet 
Roest

expositie

Op donderdag 11 mei a.s. start een korte cursus van 4 bijeenkomsten, 
waarin uitleg gegeven wordt over het gebruik van een tablet. De cursus is 
bedoeld voor mensen vanaf 55 jaar en vindt plaats in het Klokhuis. De cursus 
wordt gegeven door een medewerker van stichting bop. Tijdens de cursus 
leert u wat u moet weten om een ‘tablet’ te gebruiken. Het hebben van een 
‘tablet’ is wel een voordeel, maar niet noodzakelijk voor het deelnemen aan 
de cursus. De lessen zijn van 14.00 tot 16.00 uur. De kosten bedragen: € 20,–, 
met Ooievaarspas € 10,–. U kunt zich aanmelden bij de administratie van het 
Klokhuis, Celebesstraat 4, telefoon 070 350 35 11.

In maart 2017 is Zebra Welzijn in de Archipelbuurt en Willemspark 
gestart met ‘Informatieve huisbezoeken’ aan wijkbewoners van 75 jaar en ou-
der. Het doel van de huisbezoeken is om een beeld te krijgen van de situatie, 
waarin wijkbewoners van 75 jaar en ouder zich bevinden. 
Tijdens het bezoek zal de medewerker een aantal vragen stellen met behulp 
van een vragenlijst. Daarnaast wordt de Ouderenwijzer, met informatie over 
activiteiten en voorzieningen, tijdens de huisbezoeken overhandigd. Voor het 
afleggen van de huisbezoeken worden nog enkele medewerkers gezocht. Het 
zou heel fijn zijn als er mensen bereid zijn die dit willen doen. 

Wanneer u hiervoor belangstelling heeft, dan kunt u contact opnemen met 
dhr. M. Wenzel, ouderenconsulent St. Zebra, p.a. wijk- en dienstencentrum 
De Heldenhoek, Elandstraat 88, telefoon 06 433 952 89.

Cecile

GEZOCHT

Leuke ideeën  
voor nieuwe 
activiteiten

Het bestuur van het Klokhuis zoekt ideeën 
voor nieuwe activiteiten die we kunnen 

opstarten in 2017. Graag per brief, email of 
telefoon doorgeven aan het kantoor.

stichtinghetklokhuis@live.nl
070 350 35 11

cursus 55+ 
Omgaan met tablet

Vrijwilligers gevraagd  
voor Informatief Huisbezoek

www.expressie.nl     www.violetroest.nl

Elke vrijdagmorgen van 10.00 -12.00 uur wordt niet alleen serieus maar 
ook gezellig koersbal gespeeld op de groene mat in de benedenzaal van het 
Klokhuis. De spelleider, de heer Piet Damen wil ook u graag ontmoeten. Er is 
wekelijks een vaste groep spelers (dames en heren 55+), maar er is altijd plaats 
voor nieuwe leden of voor belangstellenden die eens willen komen kijken of 
meespelen. U kunt zich aanmelden bij het Klokhuis, telefoon 070 350 35 11.

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

Goede maaltijd op dinsdag 55+

Koersbal  Een gezellig balspel! 

Iedereen kan lid worden van de bibliotheek voor €5 per jaar, voor de men-
sen met een ooievaarspas is het zelfs gratis. Er is een ruime en leuke collectie 
boeken aanwezig, deels afkomstig van de Openbare Bibliotheek.
Openingstijden: elke vrijdagmorgen tussen 10 uur en half 12, Celebesstraat 4  
– biljartzaal 1e verdieping – telefoon 070 350 35 11.

Bibliotheek in het Klokhuis 


