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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

International 
Residents

p. 5 Willem van Laar 

p. 7 Japanse tuin

p. 10 Prinsevinkenpark

nieuws… mensen… samenleving… www.archipelwillemspark.nl

archipel 
willemspark

De kunstenaars ontvangen de bezoekers in hun eigen atelier of op een van de centrale loca-
ties in de wijk. De kunstenaars zullen veelal aanwezig zijn voor informatie over hun werk. 
Als bezoeker kunt u dat weekeinde van 11.00 tot 17.30 uur een rondje fietsen of wandelen 
langs de locaties van uw keuze en zo kennismaken met en genieten van alle creativiteit die 
onze wijk te bieden heeft. Wij verwachten in september een overzicht te kunnen geven van 

de deelnemende kunstenaars en de locaties 
waar geëxposeerd wordt. Kijk voor de  
meest recente informatie op onze site 

 www.openateliersarchipelwillemspark.nl.  
Wij hopen veel wijkgenoten en andere  
belangstellenden te mogen ontvangen!

Bent u kunstenaar, professional of ervaren 
 amateur, woont u in de wijk en wilt u gebruik 

maken van deze unieke gelegenheid uw  
werk te laten zien en te verkopen, geef u dan 
vóór 18 juni 2018 op voor deelname.  
Dat kan via bovengenoemde site of door  
een mail te sturen met uw gegevens en een 
foto van uw werk naar info@openateliers 
archipelwillemspark.nl. Ook als u geen eigen 
atelier in de wijk heeft kunt u deelnemen.  
U krijgt snel een reactie met meer informatie.  
 
Voor vragen kunt u terecht bij Patricia  
Maitland, t. 06 287 753 36.

6+7 oktober 2018 

De sierperen in de Frederikstraat kunnen 
eindelijk groen pronken na de koude periode.

Een aardig detail is dat Lita vele jaren met haar ouders woonde in de Riouwstraat en na haar 
huwelijk met haar latere echtgenoot, de kunstschilder Willem Bastiaan Tholen in de zogehe-
ten Kanaalvilla woonde, waar nu de entree van Madurodam is. Het poppenhuis is ook enkele 
keren tentoongesteld geweest in Kunstgebouw Kleykamp. Kleykamp is in de 2e wereldoorlog 
gebombardeerd en nu is daar op het Carnegieplein de Nationale Investerings Bank gevestigd. 
Het poppenhuis bevat vele miniatuurschilderijtjes van bekende kunstenaars en vele meubel-
stukken of ornamenten komen vanuit de hele wereld. Lita heeft met haar vriendin vele reizen 
gemaakt om deze kleinoden te bemachtigen.  

Een kijkje terug in de tijd is op deze expo een genoegen voor oud en jong. Tot 10 juni is o.a. dit 
poppenhuis en nog veel meer te zien. Alle dagen open, behalve maandag. Voor de jeugd is de 
entreeprijs tussen 6 t/m 18 € 2,75 en met een Museumjaarkaart voor iedereen gratis.

Tentoonstelling  
De wereld achter  
een poppenhuis

concert 
Open Podium  
Archipel 
zaterdag 19 mei 
 
Optreden van het Haags Kleinkoor 
o.l.v. Hans Jansen
  
Musical songs 
door Liesbeth Reijerkerk
 
Haags Dames Zangkwartet zal 
Seacret a capella zingen

 Vreedehuis  Riouwstraat 1
zaal open vanaf 14.30 uur, toegang €5,—

p. 3 Het Vreedehuis  

De lente is begonnen en de eerste 
oranjekriebels dienen zich aan…
Het Oranje Comité Archipel is weer 
wekelijks bijeen en bruist van de 
energie. En dat is maar goed ook, 
want vrijdag 27 april is het weer 
zover: de Koningsdagviering op het 
Bankaplein!

De voorbereidingen zijn in volle 
gang. Een tipje van de sluiter: 
nieuwe artiesten, het traditionele 
straatvoetbaltoernooi om de felbe-
geerde wisselbeker, de beste dj van 
Den Haag en omstreken en natuur-
lijk een gezellige borrel & barbecue, 
waarbij u al uw buurtgenoten na die 
lange koude winter weer spreekt. 

Op alle zaterdagen van april zal het 
Oranje Comité vertegenwoordigd 
zijn met een standje in de Bank-
astraat om u in de gelegenheid te 
stellen uw lidmaatschap van de 
Oranjevereniging in orde te maken 
en bbq-kaarten te bestellen.  

Ook dit jaar worden er vrijwilligers 
gezocht die tijdens Koningsdag een 
handje willen helpen. Mocht u tijd 
en zin hebben om een bijdrage te 
leveren, meld u dan tijdig aan op 
oranjecomitearchipel@gmail.com. 

Zie voor informatie ook de Facebook- 
pagina: Koningsdag Archipel

Vrijwilligers gezocht
voor Koningsdag!

haags historisch museum 

Geïnspireerd door de interieurbladen van haar tijd bouwde de eigen-
zinnige en adellijke Lita de Ranitz (1876–1960) een pronkpoppenhuis 
in 1910. Het zou haar een leven lang bezighouden en uitgroeien tot de 
publiekslieveling van het museum.

www.haagshistorischmuseum.nl

openateliersarchipelwillemspark.nl

In onze buurt wonen heel veel professionele beeldend kunstenaars 
en geoefende amateurs. Zij maken schilderijen, tekeningen, grafisch 
werk, foto’s, beelden, glas, keramiek en sieraden. Al deze vormen van 
beeldend werk zullen in het weekend van 6 en 7 oktober in de Archi-
pel & Willemspark worden getoond. Vaak zijn de werken ook te koop. 

Open ateliers 

&
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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 
Wouter Buwalda  
wouter@archipelwillemspark.nl
penningmeester 
Ruud Klein  

t. 362 57 44, ruud@archipelwillemspark.nl
leden 
Derk Hazekamp
derk@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 28 juni, 27 sept, 22 nov 2018
20.00 uur, ’t Klokhuis, Celebesstraat 4

wijkkrant
Sluiting kopij: 22 mei 2018
Sluiting advertenties: 23 maart 2018 
p/a Celebesstraat 4, 2585 tj Den Haag, 
t. 350 35 11, secretariaat@archipelwillemspark.nl

redactie
Milo Bakker, Lucia v. d. Bergh,  
Loes van Lakerveld, Else Ponsen,  
Engelien Scholtes, Marjan Teesing 
correcties  
Eva Drijver

bijdrage architectuur
Bart Brouwer

vormgeving 
Wilmar Grossouw 
deontwerpvloot.nl

websiteredactie
Floris Hulshof, Patti Calabro, 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
Voor 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 – Spelletjes
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
bianca.vollering@politie.nl
marco.scherpenisse@politie.nl

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
Joris vd Putten t. 06 242 318 01
Renzo IJsselmuiden    
renzo.also.fornari@gmail.com

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

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

Papierophalen aan huis 2018 
Donderdag 26 april, 24 mei, 21 juni,  
19 juli, 16 augustus, 13 september,  
11 oktober, 8 november, 6 december

Klachten stadsbeheer

bel 14 070

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

 — advertentie —

De bewonersorganisatie A&W heeft afgelopen wijkberaad 
afscheid genomen van de bestuurs-leden Katja Beekman en 
Jack Willems.
 
Katja Beekman was vanaf januari 2014 de vice-voorzitter en 
secretaris van het A&W bestuur. Na ruim 4 jaar deze beide taken 
met verve te hebben vervuld, gaat zij zich nu richten op meer 
reizen en haar vele hobby’s. Menig schrijven is door haar handen 
gegaan, wijkevenementen zijn door haar bezocht en vele taken 
heeft zij in die jaren op zich genomen. Haar kordate, oplettende 
en krachtige inbreng gaan wij zeker missen. Katja is opgevolgd 
door Wouter Buwalda, een zeer ervaren en kundig secretaris.

Jack Willems versterkte vanaf juli 2016 het bestuur, met als 
speerpunt het verkeer. Dankzij zijn inzet kwam het verkeersfo-
rum tot stand en de latere verkeersspecial in de wijkkrant. Mooi 
vormgegeven door de redactie aldaar. Jack is veel in het zonnige 
Spanje, hetgeen voor hem lastig te combineren is met zijn be-
stuurstaak in A&W, en met name de zware taak verkeer. Ook Jack 
zijn wij veel dankbaarheid verschuldigd. Jack is als bestuurslid 
opgevolgd door Derk Hazekamp, die zich al vele jaren zeer actief 
inzet voor onze mooie buurt.  
 
Binnenkort vergadert het bestuur over de invulling van de ver-
schillende taken.

Het Cultureel Centrum ‘de Zalen’ in de Riouwstraat is onlangs omgedoopt  
tot het Vreedehuis, genoemd naar Elizabeth Vreede, een Haagse antroposofe 
(1879–1943), die veel invloed heeft gehad op de ontwikkeling van de antroposofie 
in Nederland. Antroposofie is zoals altijd het uitgangspunt voor veel activiteiten, 
voordrachten, een stilteweek en euritmie. Er is een grote antroposofische biblio-
theek ondergebracht.  

Ook in het verleden werden zalen verhuurd, maar met deze verbouwing is het  
een ideale en mooie plek geworden voor concerten, vergaderingen, bijeenkom-
sten en vieringen. De concertzaal heeft 75 stoelen en een Steinway vleugel, de 
theaterzaal heeft 95 stoelen en een vaste theaterbelichting. Er is een atelier waar 
kunstzinnig gewerkt kan worden, er zijn tentoonstellingen en er speelt jong 
talent van het Conservatorium. Het Vreedehuis heeft een eigen nieuwsbrief.  
Woensdag t/m zaterdag is lunchcafé ‘de Serre’ open, met heerlijke biologische 
gerechten. Een aanwinst voor de wijk!

LvdB

Op een willekeurige dag kunnen 
de bakken op het Nassauplein er zo 
bij staan als op de foto. Troep trekt 
troep aan en hoewel de papierbak-
ken vaak geleegd worden zijn ze niet 
bedoeld voor karton. Maandelijks 
wordt papier én karton huis aan huis opgehaald als men niet zelf papiercontai-
ners heeft, zoals bij flats. Als u deze onderstaande data even opslaat, bespaart u 
zichzelf de moeite van het wegbrengen en de bakken een ‘kartonverstopping’ of 
de omgeving zwerfafval.  
 
Het papier wordt opgehaald op donderdag 26 april, 24 mei, 21 juni, 19 juli, 16 au-
gustus, 13 september, 11 oktober, 8 november en 6 december 2018. Vóór 07.45 uur 
buiten zetten (ze komen soms heel vroeg), zorgen dat het niet weg kan waaien en 
de wijk is weer een stukje schoner. Bij voorbaat dank!  

De Scheveningseweg 
 
Als het Scheveningse strand 
drukker is dan jouw bedoeling, 
zoek je eventjes verkoeling 
langs de Scheveningseweg. 
Daar is het fijn toeven, want 
heerlijk loop je er te dromen  
in de schaduw van de bomen 
langs de Scheveningseweg. 
 
Deze schitterende laan 
wordt door vogels vaak bezongen 
in die groene, Haagse longen 
langs de Scheveningseweg. 
Daar zie je de vossen gaan, 
daar zie je de eekhoorns komen 
in de schaduw van de bomen 
langs de Scheveningseweg. 
 
’t Is nog maar van korte duur, 
want de bomen moeten sneven. 
Daar is opdracht voor gegeven 
door ’t bestuurlijk overleg. 
’t Is een prachtig stuk natuur, 
maar een dwaas besluit genomen 
werpt een schaduw op de bomen  
langs de Scheveningseweg. 
 
 
Martijn Breeman

In het museum wordt vooral de praktijk van de vrijmetselarij belicht — in 
al haar variaties — aan de hand van schootsvellen en andere regalia, maçonnieke 
kunstnijverheid, siervoorwerpen, curiositeiten, schilderijen en grafiek. Achter de 
gesloten deuren van de Tempel krijg je aan de hand van persoonlijke verhalen in-
zicht in de rituele praktijk via een prachtige videopresentatie. In deze ‘werkplaats’ 
stap je even in een totaal andere belevingswereld.

Vrijwilligers gezocht 
Vrijwilligers zijn erg belangrijk voor ons. Zij verwelkomen de bezoekers, geven 
informatie, verkopen toegangskaartjes en artikelen uit de museumwinkel, geven 
rondleidingen of werken in het Studiecentrum. Zij maken deel uit van een klein, 
zelfstandig team met korte werklijnen en krijgen een opleiding gericht op hun 
taak. Het museum bevindt zich in een klassiek en sfeervol pand.
 
Wij zijn op zoek naar: 
•  Rondleiders/suppoosten (mannen/vrouwen) die toezicht houden in de muse-

umzalen en voorlichting/rondleidingen geven aan zowel individuele bezoekers 
als aan groepen. Ook kan medewerking worden gevraagd bij andere werkzaam-
heden zoals collectieontsluiting of educatie. Onze ideale kandidaat heeft kennis 
van en affiniteit met kunst en cultuur in het algemeen. Kennis van vrijmetselarij 
is een wenselijk maar niet strikt noodzakelijk. Wij verzorgen een korte opleiding 
tot rondleider.

•  Receptionisten (m/v) die een sleutelrol binnen de organisatie zullen vervullen. 
De receptionist(e) ontvangt museumbezoekers en gasten. Verkoopt entreekaar-
ten en artikelen uit de museumwinkel en bedient de telefoon. Voor deze functie 
zijn representativiteit, klantvriendelijkheid en een goede beheersing van het 
Nederlands en Engels van belang. Onze ideale kandidaat is gastvrij, voortvarend, 
probleemoplossend en kan goed samenwerken maar ook zelfstandig beslissin-
gen nemen.

•  Studiecentrum-medewerkers (m/v) die toezicht houden, bezoekers ontvangen, 
informeren en van bronnen uit bibliotheek en archief voorzien. Ook kan mede-
werking worden gevraagd bij andere werkzaamheden zoals de geautomatiseerde 
collectieontsluiting (Adlib).

Profiel voor alle functies
Onze voorkeur gaat uit naar enthousiaste vrijwilligers die:
•  0,5 tot 2 dagen per week beschikbaar zijn 
•  Voor rondleiders/suppoosten en receptionisten: ook af en toe in de avonduren en 

in het weekend beschikbaar zijn
•  woonachtig zijn in groot Den Haag of omgeving.

Vergoeding  
€25 tot €50 per maand voor resp. 1 tot 2 dagen aanwezigheid per week of eventu-
eel een reiskostenvergoeding.

Meer informatie is te verkrijgen bij Jeannette van Bennekom, directeur van het 
Vrijmetselarij Museum (directeur@vrijmetselarijmuseum.nl), dan wel bij de heer 
Kneppers, conservator blair.kneppers@vrijmetselarij.nl dan wel via 070 34 61 676.
  

Afscheid  
bestuursleden

Ontmoeten in Vreedehuis

Een bende  
bij de bakken

Even voorstellen… 
Nieuwe bestuursleden 
Bewonersorganisatie 
Archipel&Willemspark 

Vrijmetselarij Museum
Het Vrijmetselarij Museum heeft zich ontwikkeld uit een 19de 
eeuwse verzameling gedenkstukken en is uitgegroeid tot een 
collectie die een beeld geeft van de materiële cultuur van de 
Nederlandse vrijmetselarij door de eeuwen heen. 

www.vrijmetselarijmuseum.nl www.vreedehuis.nl

In het Wijkberaad van 12 
maart werd ik aangesteld  
als nieuwe secretaris van 
de Bewonersorganisatie 
Archipel & Willemspark. 
Dit ter opvolging van 
Katja Beekman die de 
functie ruim vier jaar 
vervulde. In 1995 kwam 
ik voor het eerst in de Ar-

chipel wonen, alwaar mijn twee kinderen geboren en 
getogen zijn. Na een kort verblijf in het Benoorden-
hout woon ik sinds 2016 opnieuw in de wijk. 

Momenteel werk ik als zelfstandig projectadviseur. 
Daarvoor was ik onder andere werkzaam bij Kluwer 
en het Ministerie van Justitie. In mijn vrije tijd was 
ik circa zes jaar actief als secretaris van het hoofd-
bestuur bij hvv. Als zodanig was ik in de gelegen-
heid om de statushouders aan de Sumatrastraat op 
de club te laten voetballen. Volgens omwonenden 
uitzonderlijk beleefde en goed opgevoede voetballers. 
Daarnaast was ik vorig jaar nog betrokken bij een in-
ventarisatie van de mogelijkheden voor een doorstart 
van de Vredeskapel. Jammer dat een en ander niet 
mogelijk bleek. Langere tijd was ik verder actief als 
secretaris van de Haagse Vogelbescherming. Behoud 
van het groen in de stad en de wijk ligt mij dan ook na 
aan het hart. Vanuit dezelfde liefde liep ik vorig jaar 
natuurlijk mee in de demonstratie tegen de onzalige 
plannen voor de Scheveningse Bosjes. 

De Bewonersorganisatie A&W is bijzonder actief 
en vaak succesvol. Ik hoop daaraan een waardevolle 
bijdrage te kunnen leveren.

Ik woon sinds 1998 in de 
Archipelbuurt, in de  
Atjehstraat. Daar ves-
tigde ik toen mijn bedrijf 
en woonde toen “achter 
de zaak”. Toen de bo-
venwoning beschikbaar 
kwam ben ik naar boven 
verhuisd.  
 

Vanaf dag één voelt de buurt als een dorp, waarin we 
elkaar groeten op straat en (op een positieve manier) 
in de gaten houden hoe het met de buren gaat. De 
openbare ruimte had altijd al m’n interesse en begin 
2010 sloot ik me aan bij de werkgroep Openbare 
Ruimte van de Bewonersorganisatie. Vanuit die werk-
groep heb ik me bijvoorbeeld bezig gehouden met 
de herinrichting van het Nassauplein, met diverse 
projecten om bomen in de straten toe te voegen, 
met de groene buurttuin bij de Archipelschool, het 
voortraject van de herinrichting van de Bankastraat 
en met de plaatsing van oracs in de Archipelbuurt. 
Het mooie van de openbare ruimte is dat het iedereen 
aangaat en je de buurt groener, mooier en leefbaarder 
kunt maken. Naast de werkgroep zit ik in het bestuur 
van de Stichting ArchipelpoëZie, die muurgedich-
ten in Archipelbuurt en Willemspark (en direct 
omliggende wijken) realiseert. Afgelopen jaar heeft 
het lidmaatschap van de Denktank Westbroekpark 
en Scheveningse Bosjes (incl. Waterpartij) veel tijd 
gevraagd, maar ik ben er van overtuigd dat we een 
mooie visie voor deze prachtige groengebieden heb-
ben gemaakt.  
 
De komende jaren staan we voor de uitdaging om in 
een dichtbevolkte stad als Den Haag te zorgen voor 
een blijvende (en waar mogelijk toenemende) groene 
en gezonde openbare ruimte. Ik hoop daar samen met 
de bewoners van Archipelbuurt en Willemspark aan 
te kunnen blijven werken.

Wouter Buwalda

Derk Hazekamp

Antroposofisch Centrum  
opent haar deuren voor ruim cultureel publiek

5 mei

Benefiet 
concert
> zie pagina 7
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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

Koffiehuis De Prinsevink
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)

Bankastraat 83
2585 EH Den Haag
070 350 34 86

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 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

Vandaar dat het bewonerscomité in samenspraak 
met de bewoners naar alternatieven gekeken heeft. Al 
spelenderwijs ontstond het idee om het historische 
pand waarin o.a. de smidse van Han Hendriks heeft 
gezeten, weer in goede staat te brengen en dit gebouwtje 
toegankelijk te maken voor de bewoners. De tuin wordt 
uiteraard weer in ere hersteld en de ruimte die ontstaan 
is door het kappen van vele bomen wordt weer voorzien 
van bomen, struiken en veel groen. Daarnaast zien wij 
in die tuin graag bankjes en speelapparaten zodat ook 
kinderen hier kunnen spelen. Het parkeerterrein willen 
we graag behouden, verfraaien en sterk vergroenen. Ui-
teraard worden er diverse bomen geplant en blijven de 
huidige prachtige oude kastanjebomen behouden, zodat 
de uitlaatgassen van de Centrum Ring geabsorbeerd 
kunnen worden. 

Zonnepanelen en laadpalen
De parkeerplaatsen kunnen overdekt worden en voor-
zien van groene daken en/of zonnepanelen. Parkeer-

plaatsen worden voorzien van laadpalen, zodat de di-
verse Archipelbewoners die best elektrisch willen rijden 
over een fraaie plek kunnen beschikken. En zo zijn er 
nog meer interessante ideeën, zoals u in bovenstaand 
ontwerp kunt lezen. 
 Diverse politieke partijen in de gemeenteraad hebben 
dit alternatief toegejuicht. En terwijl er aan dit artikel 
wordt geschreven ontvangen wij het bericht dat de 
gemeente géén medewerking zal verlenen aan het laatst 
ingediende plan, omdat het niet in het bestemmings-
plan past.
 En niet geheel onbelangrijk: dat niet zomaar alle bo-
men beschadigd mogen worden. Een nieuw bouwplan is 
snel geschreven, maar wellicht is het voor Rhodium aan-
leiding om eens met de bewoners over het alternatieve 
plan te gaan praten? Het is maar een idee, maar een door 
de Archipel&Willemspark bewoners gedragen maat-
schappelijk initiatief zal Rhodium geen kwaad doen. 

Enthousiast advies
Achter in de winkel laten de professional en particulier zich deskundig 
adviseren door het altijd enthousiaste en vakkundige team. Juist die 
combinatie van klanten geeft een eigen kleur aan de verfhandel. Ik raak 
in gesprek met Willem, de eigenaar en geboren en getogen in de wijk. 
Onder het genot van een kop koffie vertelt hij met passie over de winkel. 
Grootvader Arend richtte in 1958 de verfhandel op. Bijna 30 jaar later 
nam zijn zoon Frits de zaak over. En deze gaf 9 jaar geleden het stokje 
over aan zijn toen 26 jaar jonge zoon Willem. Kortom, een echt familie-
bedrijf.  

Voor Willem was de overname van de zaak een zeer bewuste keuze. 
Tijdens zijn schooltijd ging hij als vakantiebaantje mee schilderen. Zo 
ontdekte hij dat hij het werken met verf en kleur leuk vond. Na het eind 
van zijn studie ging hij een jaartje meelopen met zijn vader. Om nooit 
meer weg te gaan. 

Ook de derde generatie
De derde generatie Van Laar heeft het ondernemen in zijn bloed. Hij 
weet dat het stressvol kan zijn en veel tijd kost. Maar ook dat het fan-
tastisch is om een traditie van de familie te mogen voortzetten. Willem 
straalt oprechte passie voor verf uit! Hij verdiept zich in de ontwik-
kelingen in zijn vakgebied. Zo weet hij heel goed wat hij wil met het 
bedrijf. Stap voor stap zet hij zijn eigen stempel op de zaak en maakt 
hij de familietraditie toekomstbestendig. Gedegen vakkennis, een hoog 
serviceniveau en aandacht voor de klant staan centraal. En natuurlijk 
kwalitatief hoogstaande producten. Als echte ondernemer voelt hij zich 
verantwoordelijk voor zijn team. Zij geven de winkel mede kleur. Klan-
ten komen hier dan ook vaak jarenlang. Tevens voelt Willem zich zeer 
betrokken bij het wel en wee in de Bankastraat. Een straat met en voor 
kleur. En daar houdt verfhandel Van Laar van. Al 60 jaar.

MB

Alternatief  
plan voor 
nieuwbouw  
Balistraat

Opening Verfhandel  
Van Laar in 1958 met 
grootvader Van Laar.

 — advertentie —

De 4 zekerheden van Evita Zorg
� altijd en direct inzetbaar

� alle zorg en ondersteuning thuis

� vaste zorgverlener die bij ú past

� volgens afspraak op afgesproken tijd

Spreekuren door diverse professionals
Elke dinsdag 14.00-16.00 uur in Evita Lokaal

Evita abonnement afsluiten?
Laat ons u informeren!

Thuiszorg die bij ú past

Van Alkemadelaan 315

2597 AJ Den Haag

t 070-3141600

info@evitazorg.nl

www.evitazorg.nl

PROFESSIONELE 

EN ENTHOUSIASTE 

BEGELEIDING

ALTIJD 

FEEDBACK

PRO-ACTIEF

HOOGSTE 

VERKOOPPRIJS

ALLE 
WONINGEN 
VERKOPEN 
SNEL, 
ECHTER 
WIJ ZORGEN 
VOOR HET 
BESTE 
RESULTAAT!

Heeft u verhuisplannen op termijn en wilt u graag een keer 
sparren over aan- en verkoop? Neem gerust contact met ons op. 
We nemen de tijd en garanderen u de aandacht!

info@bvl.nl 

070 - 350 23 04

www.bvl.nl

In de vorige editie van deze krant is het bouwplan voor 18 nieuwe huizen met parkeergarage 
voor 60 auto’s in de Balistraat toegelicht en van commentaar voorzien. Alleen maar afwij-
zen en afkraken is weinig constructief en als er niet gebouwd zou mogen worden, wat dan? 

www.verfhandelvanlaar.nl
Verfhandel van Laar is gevestigd in Bankastraat 83

www.stopnieuwbouwbalistraat.nl

De lente nadert. Maar breekt nog niet echt door. Buiten 
bloeien de sneeuwklokjes, krokusjes en af en toe zelfs 
een tulp. Tijd om inspiratie op te doen om ook binnen 
weer wat nieuwe kleur aan te brengen. En waar kan dat 
beter dan bij Verfhandel van Laar! 

Onze economie drijft voor een belangrijk deel op het familiebedrijf. 

Vaak zijn ze succesvol, solide en stabiel. Ook in economisch minder 

gunstige tijden. In Archipel en Willemspark zijn nog veel familiebe-

drijven te vinden. Ook in de detailhandel. Gelukkig maar! Zij geven 

het winkelaanbod in de wijk een eigen karakter. 

Willem  
van Laar

Verfhandel 
Van Laar 
bestaat 
al 60 jaar!

Het alternatieve plan 
opgetekend door de  
het bewonerscomité  
en de bewoners.

foto Bianca Fieret
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De eigenaar van een statig heren-
huis in de Archipelbuurt, uit  begin 
vorige eeuw, laat zijn  woning 
renoveren. Een belangrijk onder-
deel van deze renovatie is het iso-
leren van de kapconstructie, de 
muren en de begane-grondvloer. 
Als het circa zes jaar later begint te 
lekken, blijkt – na het verwijderen 
van de isolatie van de houten kap-
constructie – dat het dakbeschot 
in zeer ernstige mate is aangetast 
door houtrot. Plaatselijk is het zelfs 
volledig vergaan.

ONDERZOEK
De vliering is toegankelijk, bewoonbaar 
maar dient deels als opslagruimte. De 
opbouw van het dak bestond uit een bi-
tumineuze dakbekleding op een houten 
dakbeschot. Dit dakbeschot was en is nog 
steeds opgebouwd uit messing en groef-
delen. Op de vliering was nagenoeg geen 
ventilatie aanwezig. Bij de renovatie is het 
dak aan de binnenzijde voorzien van een 
isolatiedeken, die strak tegen het dakbe-
schot is gemonteerd. De isolatiedekens 
zijn tussen de gordingen achter latten 
geklemd. De naden tussen de dekens zijn 

daarbij niet afgeplakt met tape. Op het 
dak is tijdens de renovatie een extra laag 
bitumineuze dakbedekking aangebracht.
De ventilatie van de vliering is verder niet 
onder handen genomen. Het dakbeschot 
is op veel plaatsen, voornamelijk in de 
nok, in ernstige mate aangetast door 
houtrot danwel lokaal geheel verdwenen.

ANALYSE EN CONCLUSIE
De oorzaak van de houtaantasting is 
overduidelijk: het betreft inwendige con-
densatie. Doordat in de woning vocht 
wordt geproduceerd, ontstaat in de win-
termaanden een dampstroom door de 
constructie heen naar buiten. Deze war-
me vochtige lucht komt ook op de vlie-
ring terecht en zoekt – door de isolatie 
en het dakbeschot heen – een weg naar 
buiten. Omdat voor de isolatie geen ge-
sloten dampremmende laag aanwezig is, 
treedt de warme vochtige lucht eenvoudig 
door de wol heen. Daarbij condenseert de 
waterdamp zowel in de isolatie als tegen 
het dakbeschot. Het dakbeschot blijft ver-
volgens vochtig. Enerzijds door het ont-
breken van ventilatie, anderzijds door de 
extra laag dakbedekking aan de buitenzij-
de. Die heeft immers voor een nagenoeg 

dampdichte laag gezorgd. Het vocht kan 
hierdoor niet uitdampen met alle conse-
quenties van dien. 

HERSTEL
Het herstel moet bestaan uit het op de 
juiste wijze aanbrengen van de isolatie 
van het dak. Daarbij moet er minimaal 
voor worden gezorgd dat tussen de iso-
latie en het dakbeschot een goed geven-
tileerde ruimte ontstaat, geventileerd met 
buitenlucht. 

Meer info: mark@alexandriabv.nl
Voor gratis bouwkundig advies kunt u 
langskomen in ’t Klokhuis, Celebesstraat 
4, op elke 3e donderdagavond van de 
maand, mail voor een afspraak.

KAPCONSTRUCTIE MET PROBLEMEN!

BOUWTIPS

NIEUWE SITUATIE

3 laagse dakbedekking

Wol-isolatie

Spouw

Latten

Dampremmendefolie

Vliering

Gratis energiebesparingsadvies
Als u bij het lezen van deze tekst denkt: ja ... ik zou 
heel graag mijn huis beter laten isoleren. Tegelijker-
tijd ziet u op tegen het gedoe er omheen. En heeft u 
vragen als; hoe ga ik dat aanpakken, waarmee ga ik 
beginnen en wie gaat dat uitvoeren? Voor u heb ik 
goed nieuws!

De werkgroep Duurzaamheid ‘Groene Buurt’ heeft 
zich aangesloten bij een initiatief van de gemeente 
Den Haag. Dit initiatief heet ‘Hou van je Huis’. 
Den Haag heeft de ambitie om de komende vijf jaar 
25.000 tot 30.000 woningen energieneutraal te ma-
ken. Een van de speerpunten daarbij is het isoleren 
van de Haagse woningvoorraad.  

Huis-aan-huis
Binnenkort starten wij een huis-aan-huis-actie in 
onze wijk in samenwerking met de gemeente Den 
Haag en de Stichting het Groene Platform, een van de 
partners van het ‘Hou van je Huis’-programma. 
Dat werkt als volgt: u krijgt van de gemeente een per-
soonlijk aan u gerichte brief met het aanbod voor een 
gratis, op maat gemaakt energiebesparingsadvies. 
Als u mee wilt doen omdat u nieuwsgierig bent naar 
de isolatiemogelijkheden, dan komen adviseurs van 
het Groene Platform bij u langs. Zij maken een scan 
van uw huis en bekijken uw energierekening. Aan de 

hand daarvan kunnen zij u adviseren welke maatre-
gelen voor u geschikt zijn, maatregelen die uw huis 
comfortabeler en energiezuiniger zullen maken. En 
als u niet alles in een keer wilt laten doen dan bespre-
ken zij met u de beste strategie. 

Zij geven de technische mogelijkheden aan en kun-
nen helpen bij het aanvragen van subsidies, eventuele 
leningen en ook met de keuze van installateurs. 
Kortom: u wordt geheel ontzorgd!

Eenvoudige maatregelen met direct resultaat
In de tussentijd kunt u zelf reeds diverse eenvoudige 
maatregelen nemen zonder al teveel investeringen. 
Het laaghangende besparingsfruit zogezegd.
Terug naar sobere tijden hoeft niet, maar sommige 
oplossingen uit die tijd zijn nog niet zo slecht. 
U kunt bijvoorbeeld beginnen met het aanbrengen 
van tochtstrips, radiatorfolie, iets minder warm te 
stoken en met de thermostaat een uur voor het slapen 
gaan lager te zetten. U kunt de was weer aan de lijn 
drogen en bij de aanschaf van nieuwe electrische 
apparatuur letten op het energieverbruik en/of er een 
aan/uitknop op zit, die ervoor zorgt dat het apparaat 
niet automatisch in de stand-by stand blijft staan. 
Want dat kost heel veel ‘onzinstroom’.  

Iedere besparing heeft effect
Anita: “Ik hoorde haar voor het eerst spelen in het 
Concertgebouw, een recital van Chopin, ze was toen 
pas 19 jaar! Inmiddels woont ze in Amsterdam. Ze is 
nu 28 en treedt op in Duitsland, de VS en een aantal 
andere landen. Later hoorde ik haar spelen in de 
Nieuwe Kerk tijdens het Schubertfestival, het forel-
lenkwintet voor oude instrumenten plus piano. Dat 
maakte diepe indruk”. 
 Toevallig leerde ze Anna ook persoonlijk kennen 
tijdens een etentje bij vrienden twee jaar geleden. 
Anna vertelde over het 4-daagse Edesche Kamermu-
ziek Festival ikfe, waar zij artistiek directeur is. Pro-
bleem is de matige subsidie (dit jaar zelfs vervallen). 
Met de vrienden organiseerde ze een benefietconcert 
met Anna en andere musici om wat extra geld bij 
elkaar te brengen. Dit jaar heeft Anita de coördinatie 
op zich genomen. 

Benefietconcert
Het concert vindt plaats in het Vreedehuis, voorheen 
de Zalen, in de Riouwstraat. “Ik werd helemaal en-

thousiast. Het is prachtig 
vernieuwd en er staat 
een Steinway vleugel, 
een geweldige kans om 
Anna en enkele andere 
topmusici naar de wijk te 
brengen. Voor dit concert 
had Anna, vlak voor het 
Edesche Festival, nog een 
gaatje. Voordeel is dat er al internationale musici aan-
gekomen zijn, die ook bereid zijn te spelen op het be-
nefietconcert. Onder hen haar vader, Borys Fedorov. 
Anna komt uit een muzikale Oekraïnse familie, haar 
vader leidt de pianoacademie waar zij haar opleiding 
kreeg. Ze heeft zich gespecialiseerd in Chopin, maar 
haar repertoire is veel breder. Ze woont nu samen met 
Nicholas Schwartz, contrabassist bij het Concertge-
bouworkest. Ook hij zal spelen in de Riouwstraat.

Muzikale ontmoeting professionals en amateurs
De opzet van het concert is ongebruikelijk. Voor de 
pauze spelen goede amateurs, na de pauze profes-
sionals, Anna, Schwartz, Fedorov en o.a. violiste 
Anny Chen en cellist Benedict Kloeckner. De opzet is 
informeel, en na het optreden is er kans in de bar met 
de musici te praten. 

Het programma bestaat uit werken van Händel, Men-
delsohn, Chopin, Piazzola e.a. Anita speelt Schubert, 
plus een blokfluitsonate van Jean Baptise l’Oeillet, 
begeleid door Anna en Schwartz. Het volledige pro-
gramma wordt binnenkort bekendgemaakt. 
Op 6 mei is Anna Fedorova te zien bij Paul Witteman.

LvdB

zaterdag 5 mei
Benefietconcert in het Vreedehuis 

Riouwstraat 1, Den Haag 
Aanvang 15.30 uur, Kaarten €20,-  
Kaarten zijn te bestellen via www.ikfe2018.nl  
Meer informatie, t. 06 112 583 64

Anita Baylé brengt toppianiste Anna Fedorova naar de wijk

Oudere wijken zoals Archipel&Willemspark vragen een specifieke aanpak als het 
over besparen gaat. Energetisch zijn onze huizen zo lek als een mandje. Een huis 
verliest immers veel warmte via kieren en naden, vloeren en daken. We stoken 
zogezegd voor de buitenlucht. Isolatie vermindert warmteverlies, het creëert een 
aangenaam binnenklimaat en is goed voor mens en milieu.

 
Warmteverliezen bij een  
niet geïsoleerde ‘doorsnee woning’

www.milieucentraal.nl/energie-besparen

Bron: Energie Ambassadeurs

MT

‘ Het is beeldschoon,  
alles wat ze speelt’
Anita speelt zelf piano en altblokfluit en brengt graag (mu-
zikale) flatgenoten in Couperusduin bij elkaar. Sinds enkele 
jaren kent ze de Oekraïense pianiste Anna Fedorova. 

Anita Baylé

Ieder jaar weer een feest om de 
tuin te bezoeken en te bewonderen. 
Nooit dezelfde bloei op hetzelfde 
moment. Als Hagenaar zijn we 
bevoorrecht om ook op een rustige 
doordeweekse dag naar Clingen-
dael te gaan en deze foto’s zijn ook 
verspreid over vele jaren genomen. 
Het is onweerstaanbaar voor mij 
om alleen te kijken, want je wilt die 
schoonheid ook graag vastleggen en 
meenemen. 

En … u kunt daardoor op een luie 
stoel alvast een voorproefje krijgen. 
Geniet er van. U kunt de tuin  
6 weken bezoeken vanaf mei a.s.

EPB

Japanse  
tuin 

www.ikfe2018.nl

bijna weer open
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Telefoon 070 352 39 98
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Het Grote  
Kerkhof bij  
de Bosjes

info@graphiqa.nlwww.graphiqa.nl
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Gevestigd in de Archipel.

Met meer dan 20 jaar ervaring vertaal ik uw idee 

tot een aansprekend ontwerp. 

Mail voor meer informatie of een vrijblijvende offerte.

Onder deze naam raakte de Gemeente-
lijke Begraafplaats op de Kerkhoflaan 
in de volksmond bekend. Nadat in 1827 
bij wet werd besloten dat de doden niet 
langer in en rondom de kerken mochten 
worden begraven, werd binnen dat jaar 
door de gemeente Den Haag besloten 
een nieuwe begraafplaats aan te kopen. 

telefoon 06 37 27 57 77

www.susannesluytermanvanloo.nl

usanne Sluyterman van Loo
                          Uitvaartbegeleiding

Wij staan u met raad en daad bij in geval 
van zowel commerciële als particuliere 
(ver)huur-, (ver)koop-, (ver)bouw-, VvE- en 
overlastkwesties.

Neem gerust contact op voor een 
vrijblijvend kennismakingsgesprek.

mr A.A.S. Wiesmeier-van der Brugge

mr A.S.J. van Etten

Riouwstraat 172 Den Haag 
070-3263281 
info@brugrecht.nl 
www.brugrecht.nl

Bankastraat 12 • Den Haag

www.gransjean.nl

Steeds voor u op 
zoek naar bijzondere 

 lekkernijen!

De stadsarchitect Zeger Reyers ging aan de 
slag met het aangekochte terrein aan de Kerkhof-
laan, een terrein dat bekend stond als het proefveld 
waar ooit kanonnen werden afgeschoten. Het veld 
lag hoog en onbeschermd in een open duingebied. 
De zoute zeewind had er vrij spel en zorgde ervoor 
dat de eerste aanplant op de begraafplaats het maar 
gedeeltelijk redde. Terwijl men nog bezig was met de 
aanleg van perken en het metselen van grafkelders, 
vond in 1830 al de eerste teraardebestelling plaats van 
een zekere Jan Mondriaan. Officieel werd het kerkhof 

neer te zetten. De laatste restauratie van de obelisk 
heeft dit jaar plaatsgevonden.
 
Veel bekende namen
Wanneer je over de goed onderhouden, groene be-
graafplaats wandelt stuit je op graven van hoogwaar-
digheidsbekleders, zoals Colijn, Thorbecke, Plesman 
en de schrijfster Bosboom Tousaint. Maar ook liggen 
er opvallend veel Scheveningers begraven. Vroeger 
liep de stadsgrens tussen Den Haag en Scheveningen 
dwars door de begraafplaats. Nu is die grenst verlegd 
naar de weg bij Madurodam. We hebben op het kerk-
hof daarom een Scheveningse kant en een Haagse 
kant. Er komen nog steeds veel Scheveningers met de 
vraag: is er een graf vrij aan de Scheveningse kant? 
Ze zijn herkenbaar door hun namen als Rog, Taal of 
Pronk en soms door schepen met de letters Sch met 
een nummer.
 
Activiteiten
Sinds een aantal jaren vindt op de laatste zondag van 
oktober op de begraafplaats Westduin het Verlicht 
Herdenkingsfeest plaats. Een groot deel van het 
plein wordt verlicht met brandende fakkels. We wil-
len op die manier de doden herdenken en aandacht 
schenken aan de mensen die dat jaar gestorven zijn. 
Ook officiële organisaties zoals Humanitas wonen 
deze plechtigheid bij. Er zijn herdenkingsdiensten en 
mensen kunnen gratis een bloemstukje maken. Ver-
der zijn er zowel buiten- als binnenactiviteiten, ook 
voor kinderen. Omdat de meeste begraafplaatsen hun 
dodenherdenking op 1 november Allerzielen houden, 
hebben wij gekozen voor een tussenoplossing: de 
laatste zondag van oktober.’ Voordat men de begraaf-
plaats opgaat, vindt men nu de bloemenkraam van 
Snijder. Op deze plaats stond 80 jaar geleden al een 
bloemenstalletje.

ES

enkele maanden later geopend. Het terrein van 5,7 ha 
was berekend op 12.000 doden. Met andere woorden 
er konden gedurende tien jaar 1200 doden per jaar 
worden begraven.

Maar 30 jaar later was de dodenakker al overvol. 
Ondanks dat de mare ging dat deze plek mede oorzaak 
was van de cholera-epidemie, die in 1866 Den Haag 
teisterde. Deze epidemie kostte honderden burgers 
het leven. Louis Couperus zinspeelt hier nog op in zijn 
boek De boeken der kleine Zielen. Toch werd de begraaf-
plaats niet gesloten en vond er zelfs een kleine uitbrei-
ding plaats. In 1900 volgde een grotere en de laatste 
uitbreiding werd in de jaren zestig gerealiseerd. 
 
Het schijndodenhuis
In het midden van de begraafplaats ligt het schijn-
dodenhuis. Begin 1800 was de medische wetenschap 
nog niet zo ver dat iedere dode ook definitief als dood 
kon worden beschouwd. Pas met de uitvinding van de 
stethoscoop is daar verandering in gekomen. De do-
den werden voor de zekerheid drie dagen opgebaard 
in het schijndodenhuis, voordat ze werden begraven. 
Het witgepleisterde villa achtige gebouw in neo-clas-
sicistische stijl staat er nog steeds. Het is opgenomen 
op de lijst van beschermde monumenten.

Ik had een kort gesprek met Eric de Man, hoofd 
gemeentelijke begraafplaatsen Kerkhoflaan en West-
duin. Hij vertelt enthousiast en gedreven: ‘Achter 
dit schijndodenhuis staat een opvallend gietijzeren 
grafmonument met de naam: De Citadel van Antwer-
pen. Deze obelisk uit 1832 is een herdenkingsteken uit 
de Nederlands-Belgische oorlog (1830 – 1839). Na een 
maand beleg sneuvelde in 1832 de Zwitserse kolonel 
uit het Nederlandse leger De Gumoens. Zijn dood 
maakte diepe indruk op de Nederlandse bevolking en 
zij verzamelden geld om dit grafmonument voor hem 

 — advertentie —

Snijder Bloemen aan de kerkhoflaan
openingstijden: donderdag t/m zondag van  10.00 - 16.00 uur 

SNIJDER
BLOEMEN

De nieuwe eigenaar van de bloemenkiosk aan de Kerkhoflaan: Debby Keesmaat-Brekelmans Zondagconcerten  
begraafplaats St. Petrus Banden

Jong talent treedt iedere eerste zondag van de maand op in de monu-
mentale kapel op begraafplaats St. Petrus Banden. Het zijn de belangrijk-
ste bestanddelen voor een reeks Kapelconcerten, een samenwerking tussen 
het Koninklijk Conservatorium en Stichting R.K. Begraafplaatsen. 

Programma 
zondag 6 mei  
Kapelconcert ⋅ 14.00 – 14.45 uur

zondag 27 mei  
Poëzie en muziek ⋅ 13.30 – 15.00 uur

zondag 3 juni  
Kapelconcert ⋅ 14.00 – 14.45 uur 
Week van de Begraafplaats

‘ Wanneer je  
over de goed  
onderhouden,  
groene begraaf- 
plaats wandelt  
stuit je op  
graven van 
hoogwaardig-
heidsbekleders, 
zoals Colijn, 
Thorbecke,  
Plesman en  
de schrijfster 
Bosboom  
Tousaint’

Het graf van schrijfster 
Bosboom Toussaint

Portret van schilder  
Jacob Maris op het 
familiegraf Maris
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Architecten die bouwden in de Archipel & Willemspark

De kerk van de H. Jacobus de Meerdere aan de Parkstraat vormt samen met het  
Willibrordushuis in de Oude Molstraat en de Broeders van St. Jan een spiritueel  
centrum in het hart van Den Haag. De kerk staat aan de rand van onze wijk en  
Archipel & Willemspark behoort tot deze parochie. Elke zondag zijn er drie Eucha-
ristievieringen om 9.00, 10.15 (Latijnse Hoogmis) en om 12.00 uur (gezinsviering). 
Voor overige vieringen en activiteiten in de week kunt u terecht op 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, begeleiden bij dokters- of ziekenhuis-
bezoek 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.  Iedereen kan een beroep op ons doen!

zondag 27 mei  
dagtocht Heiligdomvaart 
Maastricht 
De dagtocht per bus naar Heiligdomvaart 
Maastricht vertrekt om 08.30 uur. Begeleiding 
is aanwezig. Om 22.30 u zijn we weer terug in 
Den Haag. Alle ouderen kunnen meedoen! 
 
Informatie en opgave: Lore Olgers, t. 324 41 18 
U kunt zo nodig thuis worden opgehaald

donderdag 10 mei Dauwtrapbedevaart 
Hemelvaartdag 10 mei dauwtrapbedevaart (te voet) naar de oude ruïne van Maria van Eik en 
Duinen in Loosduinen. Vertrek 05.30 uur St. Jacobuskerk. 

zaterdag 7 juli Bedevaart Martelaren van Gorkum 
Bedevaart naar de herdenking van de Martelaren van Gorkum in Brielle. Er zijn twee manie-
ren om er naar 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. Kosten en tijdstip nog niet bekend.  
 
Voor informatie over beide bedevaarten: Lore Olgers, t. 324 41 18

vrijdag 15 juni Orgelconcert Christian Stotzer 
Orgelconcert in het kader van het hok (Haags Orgelkontact) door de Duitse organist Christian 
Stotzer uit Eisenach. Aanvang 20.15 uur.

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

Pastorie H. Jacobus de Meerdere
Vicarus: Dr A.J.M. van der Helm  |  t 360 55 92  |  jacobus@rkdenhaag.nl
Informatie over activiteiten: Lore Olgers  |  t 324 41 18

Het Schakelpunt 
U bent van harte welkom!

SCHAKELPUNT

BURGERMEESTER 
PATIJNLAAN  
1900
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Binnen het strak geordende stratenpatroon  
van de Archipelbuurt bevindt zich een bijzonder 
element waarvan het stedenbouwkundig ontwerp 
afkomstig is van de jugendstil architect en steden-
bouwkundige W.B. Van Liefland (onder andere archi-
tect van het voormalig Palacehotel in Scheveningen 
(gesloopt), de Delprat- en Van Ostadewoningen in de 
Schilderswijk). In onze tijd zouden wij hiervoor de 
term ‘Urban villa’s’ gebruiken voor de deels gescha-
kelde en deels losstaande villa’s. Een aantal daarvan 
is van de hand van architect J.J. van Nieukerken in 
neorenaissance stijl.

Voor de aanleg van het Prinsevinkenpark stond aan 
de Vinkenbaan in 1848 in de nabijheid van de R.K. 
Begraafplaats een uitspanning, het Prinsevinkenhuis. 
Deze maakte plaats voor het huidige Prinsevinken-
park. De naam is in 1888 aan het villapark gegeven.

Van Liefland ontwierp het grondplan  
Het kenmerkt zich door rondlopende straten met een 
verlopende straatbreedte. De villa’s die centraal in het 
park liggen, bevinden zich op een soort eiland en de 
villa’s liggen in het groen. Het park is gevuld met vrij-
staande en geschakelde villa’s in een voor die periode 
kenmerkende stijl die herinneringen oproept aan de 
zeventiende eeuwse renaissance en de Klassieken. Het 
is het tevens het tijdperk van de Engelse Landschaps-
stijl en de Jugendstil of Art Nouveau. 

Je veilig voelen staat bij een ieder hoog aangeschreven. Het versterkt je  
levensvreugde door te kunnen gaan en staan waar je wilt. Helaas is dit 
gevoel van je vrij voelen en veiligheid niet voor iedereen weggelegd en 
voelen sommigen zich zelfs erg onveilig op straat of in de eigen woning. 

In mei start daarom een cursus ‘Veilig over Straat’ (vos) in het Schakelpunt, Burg. Patijn-
laan 1900. De cursus vindt plaats op de donderdag 17, 24 en 31 mei en 7 juni van 10.00 tot 12.00 
uur en wordt gegeven door het Rode Kruis. In de cursus wordt o.m. ingegaan op veilig pinnen, 
babbeltrucs en het verbeteren van de veiligheid in en om het huis. In een van de bijeenkom-
sten komt de wijkagent langs. De deelnemers krijgen na afloop van de cursus een deelname-
certificaat en krijgen de mogelijkheid om materialen aan te vragen, die ze kunnen gebruiken 
om inbraak te voorkomen en/of hun gevoel van veiligheid te vergroten. Deze materialen, waar-
onder een kierstandhouder en een alarmapparaatje voor op zak, worden aangeboden door de 
gemeente Den Haag. Deelname aan de cursus is gratis. U kunt zich aanmelden voor de cursus 
bij het Klokhuis, tel. 070-350 35 11.

Tijdens de bijeenkomst over ‘een rijker leven’ is het initiatief ontstaan om 
een gespreksgroep voor 60-plussers op te starten. Het uitgangspunt is 
hoe we elkaar kunnen inspireren door het uitwisselen van gedachten en 
inzichten over vitaliteit en de levenskunst van het ouder worden. 

Tijdens de eerste bijeenkomst inventariseren we gespreksonderwerpen en maken 
we een keuze. We kunnen bijvoorbeeld onderzoeken welke gedachten en beelden wij hebben 
over ouder worden. Maar ook hoe men er in de samenleving over denkt en hoe dat verandert. 
Ook maken we afspraken over het gespreksverloop. De bedoeling is één keer in de maand. 
Afhankelijk van het aantal deelnemers zijn er gesprekstafels van maximaal 6 tot 8 personen.
 
De eerste bijeenkomst is op donderdag 26 april van 14.00 en 16.00 in het Schakelpunt.  
Behalve voor koffie en thee zijn er geen kosten aan verbonden.

Zin om mee te doen? Aanmelden kan bij ouderenconsulent Matthias Wenzel, t. 06 433 952 89

Op donderdag 1 maart was het een gezellige drukte in het Schakelpunt.  
Een twintigtal ouderen uit de buurt kwamen bij elkaar om, samen met  
enkele professionals, na te denken over wat hun leven zou kunnen verrij-
ken. Er was pianomuziek, heerlijke versnaperingen en vooral ontmoeting. 
 
Een rijker leven gaat over de goede dingen van het leven, zoals mensen ontmoeten, op 
stap gaan, iets moois beleven, je kennis en ervaring inzetten. Voor iedereen ziet dit rijke leven 
er anders uit. Het is goed om er bij stil te staan, want als je ouder wordt ben je, soms zonder 
dat je het in de gaten hebt, steeds minder actief en wordt de kring van mensen om je heen 
kleiner. Tijdens deze middag zijn ouderen (waarvan sommigen ook mantelzorger zijn) met  
elkaar gaan praten over dingen die hen plezier of voldoening geven, dingen waar ze energie 
van krijgen. Wat zou je heel graag (weer) doen? Dit leverde levendige gesprekken op, rond 
verschillende thema’s, zoals manieren om samen te eten, naar theater en museum te gaan,  
iets te organiseren met kinderen samen, meer kennis over de buurt e.d. 

Hoe kun je deze dingen blijven doen? 
Wat heb je ervoor nodig om dat op te pak-
ken? En voor de professionals: wat kunnen 
zij doen, om initiatieven die vanuit buurt-
bewoners zelf komen, te ondersteunen? Hoe 
kunnen we stimuleren dat mensen in de 
buurt of uit de flat samen dingen onderne-
men die voortkomen uit hun eigen interesses 
en talenten, en zo hun netwerk een steuntje 
in de rug geven? Hoe kunnen we mensen die 
langer thuis blijven wonen helpen hun leven 
zo in te kleuren als zij zelf willen?
 
De buurtbewoners zijn met elkaar aan de slag gegaan. Totaal zijn er rondom 5 onderwerpen 
ideeën en initiatieven bedacht die samen met de betrokken deelnemers verder vormgegeven 
zullen worden. Het gaat er daarbij om, om dicht bij persoonlijke ideeën, voorkeuren en wen-
sen te blijven. We houden u op de hoogte van de initiatieven, zodat u als het u aanspreekt, zich 
kan aansluiten! U kunt ook uw eigen initiatief, hulp of idee aandragen.

Contactpersonen Rijker Leven 
Anne Wibaut, t. 06 515 193 98   |   Veroniek Janssens, t. 06 452 584 04

Op 1 maart was er een levendige bijeenkomst in het Schakelpunt over ‘een rijker leven’. Bij 
veel mensen die aanwezig waren bleek de wens te leven meer uit te gaan, naar bv. theater, een 
museum, een dansvoorstelling of een concert. En dan niet alleen, maar samen. Cultuuraanbod 
is er genoeg, zowel in de wijk als in de stad. Het gaat erom een paar gelijkgestemden te treffen, 
te bepalen wat je precies wil ondernemen met elkaar en dan samen de praktische zaken rond 
zo’n uitje te bespreken en te regelen. Dat kan in een groepje zijn, maar ook bv met z’n tweeën. 
Het kan gaan om het zien van die mooie tentoonstelling, een toneelstuk of een concert, maar 
bijvoorbeeld ook over het starten van een leesclub. Dat gaan we verkennen op 12 mei. We zullen 
zorgen dat er ter inspiratie allerlei informatie over het cultuuraanbod is. En er zal iemand aan-
wezig zijn die de weg weet om dingen te organiseren, zoals bv vervoer. Het initiatief ligt bij u!

De eerste bijeenkomst is op maandag 7 mei van 14.00 en 16.00 uur in het Schakelpunt.  
Behalve voor koffie en thee zijn er geen kosten aan verbonden.
Zin om mee te doen? Aanmelden kan bij: Betty Aardewerk, betty.aardewerk@casema.nl  
of tussen 18 en 20 uur op telefoonnummer 070 220 47 66.

Komend uit de Riouwstraat met zijn geordende 
structuur met lange rechte huizenrijen ontwaart de 
bezoeker de hiermee contrasterende meanderende 
straten met vrijstaande woonhuizen, de parkachtige 
aanleg en het groen. In het middendeel van het park 
staat de al eerder beschreven dertiger jaren villa die 
H.P. Berlage bouwde.

Architectuur van architect Van Nieukerken
Van Nieukerken tekende de villa’s nr. 6 tot en met nr.15 
in de al genoemde neorenaissance stijl. De architec-
tuur van de huizen is overeenkomstig, maar de huizen 
tonen ook veel individuele verschillen. Nr. 15 is een 
vrijstaand huis, nr. 6, nr. 8 en nr. 10 zijn geschakeld en 
de naburige villa’s hebben groen rondom. Het geheel 
heeft in monumententermen ‘ensemble waarde’. De 
Villa Primavera op de hoek met de Kerkhoflaan is ge-
bouwd tussen 1887-1890. De woonhuizen zijn vrijwel 
allemaal in de originele staat bewaard gebleven. Ze 
worden gerekend tot de beste voorbeelden van neo-

renaissance woonhuisarchitectuur. De architectuur 
kenmerkt zich door rijke details en eigen kenmerken 
per woning. Het villapark ademt de typisch eind ne-
gentiende eeuwse sfeer. De architectuur van de villa’s 
wordt gekenmerkt door ‘eenheid in verscheidenheid’.

Een bijzonder, frivool element en juweel binnen een 
strak en streng geordende buurt met rechte straten 
en huizenrijen. Beide worden gekenmerkt door sa-
menhang in stijl, maar in dit geval op geheel eigen en 
verschillende wijze.

Bart Brouwer

Villapark Prinsevinkenpark Cursus ‘Veilig over Straat’

Gespreksgroep over de levenskunst  
van het ouder worden 

Inspiratiemiddag Rijker Leven project 
Haags Ontmoeten

Kunst- en cultuurmiddag  
maandag 7 mei in Het Schakelpunt

Graag leid ik u rond langs de in deze serie artikelen 

beschreven gebouwen in de Archipel&Willemspark.  

bartelebrouwer@gmail.comW

PIANOLES

voor alle leeftijden,
beginners en gevorderden
door ervaren pianodocent 

 
Joke van Haeringen

 
Jan van Nassaustraat

t. 328 15 80

Bankastraat 44

Telefoon 070 355 02 44

www.alexanderhoevekaas.nl

kaasspecialiteiten

• top kwaliteit boerenkaas

• honderden soorten binnen 

 en buitenlandse kaas

• versgebrande noten

• boeiend assortiment olijven

• kaassouvenirs

voor kenners van smaak!

Een bijzonder  
element binnen  
de Archipelbuurt

Geschakelde villa’s met individuele stijlkenmerken  
en een kenmerkende eenheid in verscheidenheid

Neorenaissance 
details in de gevels 
van architect  
Van Nieukerken.

Gevelstenen met  
rijk beeldhouw-
werk, rijk bewerkte 
topgevels, geblokte 
ontlastingsbogen.

Samen uit, naar theater, museum of concert?
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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   
e. stichtinghetklokhuis@live.nl
f. www.facebook.com/klokhuis.denhaag
www.stichtinghetklokhuis.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 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

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: 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 open

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+
09.15 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
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

Peuterbudo
10.00 uur  informatie bij ’t Klokhuis

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
Aikido 

Elke donderdagavond, informatie kantoor
 

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

expositie in ’t klokhuis

In haar schooltijd was tekenen al een favoriet vak en zoals het zo vaak 
gaat, was er in haar latere leven voor hobby’s geen tijd. Maar … op latere 
leeftijd kregen tekenen en schilderen weer de nodige prioriteit en volgde zij 
cursussen in de Wijkwinkel in de Gentsestraat en het Couveehuis.

Het resultaat van haar inspanning is binnenkort te zien in het Klokhuis.
Het betreft een serie van 12 aquarellen, alle van het Westbroekpark, die
zijn samengebracht tot een verjaardagskalender. Deze kalender ligt bij de 
expositie ter inzage. Daarnaast zal later werk te zien zijn ‘in sepia’.

De expositie is te zien op de parterre van het Klokhuis van 8 april – 3 mei 2018.

Bewegen en lichaamsoefeningen zijn goed voor lichaam en geest. Zeker 
voor senioren is (blijven) bewegen heel belangrijk. Zebra Welzijn biedt in het 
Klokhuis, cursussen ‘Bewegen 55+’, die door een professionele docente wor-
den verzorgd. Het programma is zeer afwisselend. Bij een aantal oefeningen 
wordt gebruik gemaakt van muziek. De deelnemers zijn heel enthousiast over 
het programma. In het Klokhuis vinden er op de maandagen drie cursussen 
plaats: van 09.15 tot 10.00 uur; van 10.15 tot 11.00 uur en van 11.15 tot 12.00 u. 
De kosten bedragen € 6,– (met Ooievaarspas: € 3,–) per maand.  

 
Wanneer u zich voor een cursus wilt aanmelden of nadere informatie wenst, 
dan kunt u terecht bij het Klokhuis, Celebesstraat 4, tel. 070 350 35 11  
of bij dhr. M. Wenzel, ouderenconsulent St. Zebra, tel. 06 433 952 89.

 
aquarellen Jeanneke v.d. Muysenberg

Bewegen 55+ in het Klokhuis

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.

Ouderwetse pannenkoeken (naturel of met spek) worden gebakken op 
maandag zo tussen 12.00 en 13.00 uur. Reserveren is niet nodig en de kosten 
zijn ongeveer € 1,– per pannenkoek. Kinderen, ouders en grootouders, maar 
ook alleenstaanden zijn welkom.

Komt u ook pannenkoeken eten?

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 

Heeft u problemen die u 
wilt voorleggen aan een 
deskundige? Komt u dan 
langs op het spreekuur 
op donderdagmorgen.
 
U kunt zich aanmelden 
per telefoon 070 350 35 11

Computergebruikers
Spreekuur

Er is zoveel te doen in Wijkcentrum ’t Klok-
huis dat het niet allemaal op deze pagina past. 
Komt u eens langs om gezellig een bakkie  
koffie te drinken en te zien wat u buurt nog 
meer te bieden heeft : ) U bent altijd welkom!


