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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. 6 Buitenlandse buurtgenoten

p. 9 Restaurant De Tapperij

p. 10 Architectuur Nassaulaan

nieuws… mensen… samenleving… www.archipelwillemspark.nl

archipel 
willemspark

p. 5 25 jaar kunst in ’t Klokhuis

&

joslamcomics.nl

De gemeente heeft de aanbevelingen in de 
visie uitgewerkt tot een Plan van Aanpak. Daarin zijn 
diverse projecten beschreven die momenteel deels 
in de voorbereidingsfase zijn, maar ook ten dele al 
uitgevoerd worden. Maar nog niet alles is opgepakt. 
De ex-leden van de Denktank (ze komen samen in een 
Klankbordgroep) betreuren dit en hopen op voortva-
rendheid van de gemeente. 

Wat gebeurt er al wel?
De veelbesproken ‘dodo’ constructie over de Tel-
dersweg (groene overkluizingen voor mens en dier) 
is uitgebreid doorgerekend en doorgedacht door 
ingenieursbureau Arcadis. Zij hebben in opdracht 
van de gemeente gekeken naar de haalbaarheid van 
de constructie en tevens – op verzoek van de ge-
meente – onderzocht of een eventuele inpassing van 
een tramspoor aan de noordzijde van de Teldersweg 
ook mogelijk is. Technisch is het mogelijk, al zijn er 
nog wel wat uitdagingen op het gebied van inpassing, 
met name rond Madurodam. Momenteel werken 
diverse ambtenaren aan hun reactie op het onderzoek 
en het geheel zal waarschijnlijk rond de zomer aan de 
gemeenteraad gepresenteerd worden. 

Beheergroep Scheveningse Bosjes
Sinds vorig jaar is een Beheergroep Scheveningse 
Bosjes actief. Ongeveer één keer per maand komen 
deze vrijwilligers bijeen om kleinschalig en handma-
tig beheer te doen in de bosjes. Denk hierbij aan het 
snoeien van opschot, het bouwen van takkenrillen 
of het verwijderen van vuil. Iedereen is welkom om 
de groene handen uit de mouwen te steken. Ervaring 
die bij de werkzaamheden wordt opgedaan kan weer 
gebruikt worden bij het opstellen van een beheer-
plan voor het hele gebied. De visie van de Denktank 
volgend moet op ecologische wijze een bijdrage aan 
de biodiversiteit worden geleverd. Hierover wordt 
binnenkort verder gedacht in een nog op te richten 
beheerplatform.

Denktank 
De visie van de Denktank was duidelijk over de evene-
menten die in het Westbroekpark gehouden kunnen 
worden: er is plek voor twee grote evenementen 
(momenteel Parade en Food Truck Festival) met daar-
naast de mogelijkheid voor kleinschalige evenemen-
ten onder restricties (qua aantal bezoekers, geluidsni-
veau, karakter e.d.). Dit ‘evenementenpaspoort’ moet 
binnenkort aan de gemeenteraad voorgelegd worden. 

Er is vorig jaar een start gemaakt met een onderzoek 
naar mogelijke alternatieven voor de verharde paden 
in het gebied. Voorwaarde is dat het materiaal na-
tuurvriendelijk is en dat de bosjes voor alle bezoekers 
(ook de mindervaliden) goed toegankelijk blijven. 
De visie van de Denktank bevatte een concrete tijdlijn 
voor de diverse aangedragen actiepunten. Enkele 
daarvan zijn conform de planning opgepakt, maar 
helaas staat er ook nog veel open. Het is aan de poli-
tiek om op korte termijn hierin keuzes te maken.  
Het Plan van Aanpak biedt hiertoe mogelijkheden, 
maar veel zal afhangen van de bereidwilligheid van  
de gemeente om geld en capaciteit in te zetten.

Derk Hazekamp  
lid Denktank en lid Bewonersorganisatie A&W

p. 3 Buurauto Nieuw in de wijk!
Nadat de gemeenteraad eind 2017 de visie van de Denktank 
Scheveningse Bosjes (incl. Waterpartij) en Westbroekpark heeft 
aangenomen is er voor de buitenstaander wellicht een periode 
van relatieve radiostilte aangebroken. Achter de schermen  
gebeurt er echter wel het één en ander.

27 aprilKoningsd g

De Scheveningse Bosjes
Hoe  

staat het  
er nu voor  

met de  
plannen?

Meer informatie over het Plan van Aanpak 
www.denktankscheveningsebosjes.nl

Meer informatie over de div. lopende projecten 
n.a.v. de visie én de mogelijkheid om zelf ook 
mee te doen is te vinden op Het Haagse Groen  
www.hethaagsegroen.nl/scheveningsebosjes

fotografie Valerie Kuypers

De beheergroep Scheveningse 
Bosjes voert regelmatig klein-
schalige werkzaamheden uit. 
Ze bouwen o.a. takkenrillen  
en rapen zwerfvuil.
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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
Agnès Philipse   
agnes@archipelwillemspark.nl
Hannie Verhoog  
hannie@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

wijkkrant
Sluiting kopij: 21 mei 2019
Sluiting advertenties: 24 mei 2019 
Uitkomen wijkkrant: 13 juni 2019 
p/a Celebesstraat 4, 2585 tj Den Haag, 
t. 350 35 11, secretariaat@archipelwillemspark.nl

redactie
Milo Bakker, Arjan Hamburger,  
Loes van Lakerveld, Else Ponsen,  
Engelien Scholtes, Marjan Teesing 
correcties  
Eva Drijver

bijdrage architectuur
Bart Brouwer

strip voorzijde 
Jos Lammers, joslamcomics.nl 

vormgeving
Wilmar Grossouw 
www.deontwerpvloot.nl

websiteredactie
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

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

Inloopspreekuur wijkverpleegkundige
Wijkverpleegkundige Florence 
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 A&W
bart.jb.van.leeuwen@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 2019 
donderdag – 24 april, 23 mei, 20 juni,  
18 juli, 15 augustus, 12 september,  
10 oktober, 7 november, 15 december

www.buurauto.nl

De wijkkrant Archipel&Willemspark is een krant 
die bericht over diverse onderwerpen die het leven, 
wonen en werken in de wijk betreffen. Een onafhan-
kelijke redactie, bestaande uit vrijwilligers, maakt 
de krant, die vijf keer per jaar wordt gedrukt in een 
oplage van 5000. De krant wordt gratis huis-aan-huis 
bezorgd en is online te lezen op de buurtwebsite. 
 
Per direct hebben wij een plek voor een nieuwe 
redacteur. Heb jij interesse in de buurt en beschik 
je over een vlotte pen? Kom dan onze redactie 
versterken. Voor meer informatie en vragen: 
elseponsen@gmail.com 

Wij zoeken bezorgers voor de Willemsparkflat  
op de hoek van de Zeestraat, dit zijn ongeveer  
70 adressen in 1 portiek. Ook voor de Alexander-
straat en Sophialaan zoeken wij iemand die de 
krant wil bezorger. Dit zijn ongeveer 40 adressen.
 
De wijkkrant verschijnt 5x per jaar: in februari, april, 
juni, september en november. In 2019 komen er nog  
3 kranten uit: op 13 juni, 26 september en 28 novem-
ber. De kranten zijn vanaf de verschijningsdatum af 
te halen bij het Klokhuis, Celebesstraat 4.

Informatie of aanmelden kunt u bij het secretariaat 
t. 070 404 95 80, secretariaat@archipelwillemspark.nl

Op zaterdag 13 april vindt het  
volgende Open Podium plaats in  
de Zalen van het Vreedehuis.   
Aanvang van het concert is om  
15 uur en de zaal is open om 14.30u. 
 
Bert Bos  organisatie Open podium en lid  
werkgroep cultuur Bewonersorganisatie A&W

In 2019 herdenken we landelijk dat 75 jaar geleden de landing op Normandië plaats 
vond. Hierbij waren alleen Engelstalige militairen betrokken. De andere militairen 
zijn daar in augustus 1944 geland. 
Generaal Rudi Hemmes maakte dat mee en vertelt hierover op 8 mei tijdens de herdenking 
van de bevrijding van Den Haag. Deze vindt plaats bij het Irene Monument op het  
Burgemeester de Monchyplein, naast het Nassauplein. De plechtigheid begint om 13.00 uur. 
Er zullen ook enkele veteranen van de Brigade aanwezig zijn.

Pauline van Till

•  De redactie ondertekent met initialen (zie redactie 
in de Wijkwijzer op pagina 2)

•  Bestuursleden Bewonersorganisatie A&W met  
volledige naam en functie (zie bestuur pagina 2)

•  Leden werkgroep met volledige naam en namens 
welke werkgroep

•   Artikelen op persoonlijke titel met volledige naam
•  Persberichten van overige non-profit organisaties 

met naam instelling (en evt. logo)

Standpunten verwoord in opiniërende artikelen  
zijn niet automatisch de standpunten van bestuur  
of werkgroepen. De redactie wijkkrant A&W

Nieuwsgierige,  
enthousiaste  
redacteur gezocht  
voor wijkkrant

Bezorgers gezocht 
voor onze wijkkrant 

zaterdag 13 april 
Open Podium

8 mei Herdenking ‘Bevrijding van Den Haag’ Wie schrijft wat:  
ondertiteling in de wijkkrant

Onze wijk in oorlogstijd

Klachten stadsbeheer
bel 14 070

Ook voor Archipel&Willemspark heeft die sluiting aanzienlijke gevolgen. Heel 
wat wijkbewoners maken immers van de vele diensten van het nabije Bronovo 
gebruik. Het management van het private Haaglanden Medisch Centrum – de 
overkoepeling van de drie ziekenhuizen – heeft na een grondige analyse (mede 
gebaseerd op een advies van kpmg consultants) aangekondigd Bronovo in de 
komende jaren “af te bouwen” en in 2024 definitief dicht te doen. 

Dat gespecialiseerde taken om redenen van efficiency, kwaliteit en kostenbeheer-
sing worden geconcentreerd (in Westeinde en Antoniushove) valt te verklaren.  
Er is een enorm tekort aan gespecialiseerd zorgpersoneel en het totale zieken-
huisbudget mag vanaf 2022 niet meer groeien. Maar voor buurtbewoners is het 
een bijzonder onaangenaam vooruitzicht als er in dit deel van de stad geen enkele 
noemenswaardige, hoogwaardige, toegankelijke zorg overblijft.
 
Kapitaalvernietiging
Er is bovendien sprake van forse kapitaalvernietiging: Bronovo is nog niet zo 
heel lang geleden voor miljoenen gerenoveerd en zelfs vorig jaar werd er nog een 
gloednieuw expertise-centrum endometriose door Koningin Maxima geopend. 
Onduidelijk is of de verwachte opbrengst van deze aaa-lokatie een belangrijke rol 
in de besluitvorming heeft gespeeld.

Een serieus alternatief plan
Er is inmiddels een alternatief plan, opgesteld door een groep particulieren en 
medisch specialisten, in samenwerking met de Stichting Vrienden van Bronovo. 
Dat plan voorziet in een centrum op de huidige Bronovo-locatie voor onder meer 
acute zorg, poliklinische spreekuren, behandelingen door kaakchirurgen, tand-
artsen, kno-artsen, oogartsen, huisartsen, een zorghotel, ouderenwoningen, een 
sportschool, een restaurant. Een deel van de locatie zou dan nog gebruikt kunnen 
worden voor woningbouw. Hopelijk krijgt een dergelijk plan serieuze aandacht, 
zowel van hmc als van b&w en Gemeenteraad. 

Dialoogtafels
In hoeverre ook hmc Haaglanden zelf konkrete plannen heeft om op de Bronovo-
locatie enigerlei adequate zorgverlening te handhaven is nog onbekend. Op dit 
moment geeft hmc de ontwikkelingen op korte termijn de meeste aandacht. Wel 
onderkent hmc het belang van voldoende en kwalitatieve zorg in de wijk, laat 
weten alle opties open te houden en ook het alternatieve initiatief met interesse 
te bekijken. In de komende periode worden “dialoogtafels” georganiseerd waarin 
omwonenden hun inbreng kunnen leveren. Maar bewoners en bewonersorga-
nisaties zouden ook via de gemeente het maatschappelijk belang van adequate, 
hoogwaardige, nabije zorg moeten blijven bepleiten. 

Misschien kan in de uiteindelijke besluitvorming nog meetellen dat de Gemeente 
energiek doende is om een Internationale Zone uit te werken tussen World Fo-
rum en Internationaal Strafhof, een zone die volgens de gemeentelijke plannen 
aantrekkelijk moet zijn voor vestiging van nieuwe internationale organisaties en 
internationale medewerkers. Het ontbreken van adequate zorg in zo’n zone onder-
mijnt onmiskenbaar haar beoogde aantrekkingskracht.

ah

 — advertentie —

Het aantal bewoners van Archipel&Willemspark dat in onze buurt bewust  
de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt slinkt. Vlak voor dodenherdenking 
en bevrijdingsdag publiceren we een kort lijstje van enkele ingrijpende lokale 
gebeurtenissen uit die periode, puttend uit Bob Feenstra’s ‘Geschiedenis van de 
Haagse Archipel-en Willemsparkbuurt’.

Buurt in beweging

25 januari 1945 kwam een door de Duitsers vanaf Duindigt 
gelanceerde, voor Londen bestemde, v2-raket terecht op de 
Riouwstraat, tussen Bankaplein en Borneostraat: er vielen  
10 doden en 21 zwaargewonden, 44 huizen werden compleet  
verwoest, 39 huizen waren zwaar beschadigd, 1423 andere huizen 
in de wijk liepen schade op. Op deze plek zijn na de oorlog appart-
mentengebouwen gezet.

21 november 1944 voerden de bezetters een razzia in onze 
wijk uit, op zoek naar (joodse) onderduikers en naar arbeids-
krachten voor de ‘Arbeidseinsatz’.

11 april 1944 werd Huize Kleykamp, gelegen op de plek waar 
nu de detonerende nibc Bank (voorheen Nationale Investerings-
bank) tegenover het Vredespaleis is gevestigd, door de Britten 
gebombardeerd. In de voormalige kunstzaal Kleykamp hadden de 
bezetters de Rijksinspectie Bevolkingsregisters gehuisvest waar-
van gevreesd werd dat die zou dienen om nog meer deportaties te 
vergemakkelijken. Er vielen 61 doden en 24 zwaargewonden.

Op Plein 1813 nr. 1 vestigde nsb-leider Anton Mussert zijn 
kabinet, op Plein 1813 nr. 3 kwam het Nederlandse hoofdkwartier 
van de Hitler Jugend, op Nassauplein 6 de ‘meisjesafdeling’ van 
de Nationale Jeugdstorm, op Javastraat 2 een vestiging van de 
Sicherheits Dienst (sd). In de voormalige kazernes aan de Burge-
meester Patijnlaan waren Duitse troepen gelegerd en in het flat-
gebouw op de hoek van Zeestraat en Javastraat Duitse officieren.

De Scheveningse Bosjes werden in de oorlog vrijwel 
volledig gekapt: deels door de bezetters voor de aanleg van hun 
‘verdedigingslinie’, deels door bewoners op zoek naar brandhout.

De meeste bruggen over de Koninginnegracht werden door 
de bezetters afgebroken en in en rond de wijk kwamen prikkel-
draadversperringen, antitankmuren, mijnenvelden en wacht-
torens.

Er zijn in en vlak buiten onze wijk enkele herdenkingsmonu-
menten: Het Indië-monument bij de Waterpartij, het Irene-
bevrijdingsmonument bij de ingang van het Burgemeester de 
Monchy-plein/hoek Nassauplein, het monument voor gevallen 
ptt-ers op het Nassauplein, en het Haags Oorlogsmonument op 
het Carnegieplein. 

De Tweede Wereldoorlog zichtbaar maken
Veel jongeren van nu hebben een tamelijk vage notie van het be-
staan en het verloop van de Tweede Wereldoorlog. En veel van de 
huidige, na de oorlog geboren wijkbewoners, realiseren zich niet 
welke sporen, fysiek en mentaal, de oorlog in onze buurt heeft ge-
trokken. Het is niet makkelijk om je 75 jaar later de terreur en uit-
putting van die jaren in te denken. Met de paar bovengenoemde 
konkrete voorbeelden proberen we dat weer iets zichtbaarder te 
maken. En het helpt ons misschien ook om in ons dagelijks leven 
de vrijheid, veiligheid en welvaart die Nederland nu kenmerken 
meer te waarderen. 

ah

Sluiting Bronovo 
De geplande sluiting van ziekenhuis Bronovo en de overheveling 
van haar taken naar ziekenhuizen Westeinde en Antoniushove 
houden de gemoederen in Den Haag flink bezig.

Riouwstraat januari 1945 

Op zaterdag 18 mei organiseert de Bewonersorganisatie 
Archipel&Willemspark een presentatie over de elektrische 
Buurauto. Een systeem om een nieuwe elektrische auto te 
delen met je buren.
 
De auto staat op een vaste parkeerplaats met laadpaal en reserveer 
je met een handige app. De Buurauto is niet alleen een duurzame 
oplossing, maar is voor veel gebruikers ook goedkoper dan een 
eigen auto. Je huurt immers per kilometer. 
De bijeenkomst 18 mei vindt plaats van 16.00–18.00 uur in Wijk-
centrum ’t Klokhuis, Celebesstraat 4. De aanwezigen ontvangen 
een informatiemap, mogen in de elektrische auto zitten en krij-
gen een hapje en een drankje. Zo mogelijk vooraf laten weten of  
u komt: wouter@archipelwillemspark.nl

Wouter Buwalda bestuur Bewonersorganisatie A&W

zaterdag 18 mei Presentatie elektrische Buurauto

Voor meer informatie kijkt u op
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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

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)

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

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

Bankastraat 83
2585 EH Den Haag
070 350 34 86

Atjehstraat 66
2585 vl  Den Haag

Telefoon 070 352 39 98

Lunch
Diner
Party
Borrel
Buffet

Catering

Per 1 maart 2019 is Astrid Oranje benoemd 
tot eerste vrouwelijke directeur in de 189-jarige 
geschiedenis van de Stichting R.K. Begraafplaat-
sen te ’s Gravenhage. Het bestuur heeft haar de 
dagelijkse leiding gegeven over begraafplaatsen 
St. Petrus Banden (Kerkhoflaan) en St. Barbara 
(Binckhorstlaan).
 
Verweven en betrokken
Oranje is geen onbekende in de uitvaartbranche. 
Vijfendertig jaar geleden startte zij als adminis-
tratief medewerker bij Stichting R.K. Begraaf-
plaatsen. Haar leven is al die tijd verweven ge-
weest met de begraafplaatsen. “Dit voelt als een 
kroon op mijn loopbaan, nadat ik vijfendertig 
jaar geleden ben gestart in verschillende functies 
voor de stichting. Verweven en betrokken, dat 
ben ik met beide begraafplaatsen St. Petrus Ban-
den en St. Barbara. Ik ben dan ook zeer trots dat 
ik vanaf heden officieel de dagelijkse leiding over 
beide prachtplekken heb.”
 

Drempel verlagen
Oranje heeft als missie de drempel te verlagen 
van de begraafplaatsen en staat open voor ver-
frissende initiatieven. Alles kan op haar begraaf-
plaatsen; van de traditionele koffie met cake tot 
prosecco met een goede borrelhap; een intiem 
afscheid of juist groots. Ook pleit zij voor een 
warm welkom voor alle bezoekers op de begraaf-
plaatsen. Mede daarom organiseert zij maande-
lijks kapelconcerten in samenwerking met jong 
talent van het Koninklijk Conservatorium op St. 
Petrus Banden en op St. Barbara biedt zij work-
shops bloemschikken aan.
 
Cake of bitterballen
U bent van harte welkom, als u de nieuwe direc-
teur wil ontmoeten. Astrid Oranje maakt graag 
tijd voor een kopje koffie en een plakje cake. Of 
een bitterbal.
 
Het Bestuur van beide begraafplaatsen 

Eerste vrouwelijke  
directeur voor 
R.K. Begraafplaatsen  
in 189 jaar tijd

Wat een bijzondere vraag. Had je ervaring met  
het maken van exposities? ‘Nee, echt veel ervaring 
had ik niet, maar Ik heb altijd feeling gehad met de 
schilderkunst. Vorm en kleur spreken mij erg aan. 
Ook mijn dochter is kunstenaar en het schilderen 
zit ons in het bloed. Mijn eigen huis hangt vol met 
schilderijen en foto’s. Ik houd van kunst.’
‘Daarom ben ik ingegaan op het verzoek van deze 
medewerkster. Het was nog een heel karwei om een 
goed netwerk op te bouwen. Ik loop al jaren bekende 
kunstroutes af in Den Haag en Scheveningen en 
ben een goede bekende van verschillende galerieën. 
Een bekende kunstroute in Scheveningen is kops. 
(Kunst Op Scheveningen) Daar vind ik dikwijls goede 
kunstenaars. Soms zet ik een stukje in de Scheve-
ningse krant of in de Posthoorn met een vraag naar 
kunstenaars die willen exposeren en natuurlijk heeft 
de Archipel&Willemspark ook haar eigen kunstroute. 
Eigenlijk ben ik voortdurend op zoek naar kunste-
naars die hun werk willen exposeren.’ 

Wat is je criterium bij het kiezen van de kunste-
naar? ‘Ja, dat is lastig onder woorden te brengen.  
Het werk moet spannend zijn. Je moet er een tijdje 

naar willen kijken en dan steeds iets nieuws kunnen 
ontdekken. Doordat ik de exposities organiseer ben  
ik ook dikwijls zelf het criterium. Door mijn jaren-
lange ervaring durf ik inmiddels wel te zeggen of  
een kunstenaar voor ons expositie potentieel heeft  
of niet. We hebben iedere twee à drie maanden weer 
een nieuwe tentoonstelling.’
‘In het verleden had ik hier veel beroepskunstenaars, 
maar later zijn er meer amateurs gekomen. Af en toe 
houden ze hier een vernissage en dan wordt er leuk 
verkocht. Je moet ook een beetje geluk hebben. Soms 
heb ik te veel kunstenaars om te kunnen plaatsen en 
soms moet ik echt zoeken. We hebben in ’t Klokhuis 
ook een voormalig etsleraar van de Kunstacademie, 
Georg Hadeler, die lessen geeft. De tekengroep van 
Marjolein Bos is inmiddels gestopt.’

Heb je veel contact met de kunstenaars?
‘Het is ontzettend leuk om met de kunstenaars  
in gesprek te zijn en hen te vragen of zij hun werk in  
’t Klokhuis willen exposeren. De schilderijen hangen 
door het hele gebouw. ’t Klokhuis is erg populair en 
we hebben na 25 jaar bijna een vaste clientèle. Ik maak 
deze tentoonstellingen met veel enthousiasme. Het  
is heel boeiend om steeds weer nieuwe kunstenaars  
te leren kennen en met hen aan de slag te gaan.’

‘Wanneer je belangstelling hebt voor een expositie als 
kunstenaar bel me gerust op nummer 070 346 70 08.’

es

12 topvrouwen  
uit verschillende disciplines 
en vakgebieden w.o. Petra 
Stienen, Barbara Barend, 
Trijntje Oosterhuis en Rosita 
Steenbeek geven antwoord  
op de vraag hoe zij hun ta-
lenten hebben ontwikkeld en 
hun plaats hebben veroverd 
in een wereld die toch nog 
dikwijls wordt gedomineerd 
door mannen. Op maandag  
11 maart was Engelien te gast 
bij boekhandel Paagman aan 

de Frederik Hendriklaan. Zij reikte het eerste exem-
plaar uit aan Petra Stienen.
 
Een gevarieerd gezelschap
In een korte introductie lichtte Engelien toe waarom 
zij juist deze twaalf vrouwen heeft geïnterviewd.
Haar keuze is bepaald door vrouwen die hun bekend-
heid ontlenen aan wat ze hebben gepresteerd op hun 
vakgebied. Een gevarieerd gezelschap van pilote tot 
ontdekkingsreizigster, van sportvrouw tot journaliste, 
het zijn allemaal vrouwen die met enthousiasme en 

levenslust hun talenten hebben ingezet en anderen 
geïnspireerd. Toch was het voor een aantal van hen 
geen ‘snelweg naar de sterren’. Met vallen en opstaan 
hebben deze vrouwen hun kansen gegrepen en 
tegenslagen overwonnen. Juist uit de weerbarstige 
werkelijkheid waar ze mee geconfronteerd werden 
putten ze hun energie. De rol van de emancipatie was 
daarin vanzelfsprekend, vaak met sterke moeders als 
voorbeeld.

Doorzettingsvermogen en creativiteit
Eén van de vrouwen, de Marokkaanse Laamia 
Elyounoussi, een Rotterdamse ondernemer, vertelt 
haar verhaal: haar carrière begon op haar veertiende 
met twaalf uur per dag schoonmaken en op haar 29e 
richtte ze het schoonmaakbedrijf Schone Zaak op. 
Haar bedrijf, met 80 man personeel, staat open voor 
ieder met afstand tot de arbeidsmarkt. Met een drie-
jarig contract reikt zij haar werknemers een helpende 
hand en zet tevens een voet tussen de deur bij andere 
bedrijven. Het doel is haar medewerkers na drie jaar 
te laten doorstromen naar een andere plek op de 
arbeidsmarkt. Zij is een karakteristiek voorbeeld van 
hoe een vrouw met doorzettingsvermogen en creati-
viteit haar grenzen heeft verlegd.

Aletta Jacobsprijs
Petra Stienen, Arabiste, senator en winnares van de 
Aletta Jacobsprijs in 2016 nam het eerste exemplaar 
in ontvangst van ‘Vrouwen die grenzen verleggen’.  
Ze geeft een mooie illustratie van de vooroordelen 
in de samenleving over ‘mannelijke’ en ‘vrouwelijke’ 
beroepen: vraag een kind van zeven een tekening  
te maken van een piloot of een snowboarder en je 
krijgt altijd een man te zien. Engelien Scholtes laat 
zien dat de werkelijkheid anders kan zijn. Met haar 
interessante en aantrekkelijk vormgegeven boek 
heeft zij deze grensverleggende vrouwen een eigen 
stem gegeven, die zeker door veel andere vrouwen  
zal worden gehoord.

25 jaar kunst  
in ’t Klokhuis

Boekpresentatie‘Vrouwen 
  die grenzen verleggen’

Elisabeth König is al 25 jaar actief in het 
Wijk- en Dienstencentrum ’t Klokhuis.  
Na een langdurig verblijf in Ierland, 
waar zij leiding gaf aan een hotel, kwam 
Elisabeth rond 1994 terug naar Den Haag. 
Op een dag kwam zij in De Heldenhoek 
(wdc) de stand van de wijkbus Stap-In 
tegen en ging in ’t Klokhuis als telefo-
niste/vrijwilligster bij het meldpunt aan 
de slag. Op verzoek van een medewerkster 
begon zij nu 25 jaar geleden met het orga-
niseren van exposities in ’t Klokhuis. 

Astrid Oranje is de nieuwe directeur  
van de begraafplaatsen St. Petrus Ban-
den en St. Barbara.

Elisabeth König 
‘ Je moet er 
een tijdje 
naar willen 
kijken en 
dan steeds 
iets nieuws 
kunnen 
ontdekken’

In mei 2019 is het honderd jaar geleden dat Aletta Jacobs  
(1854–1929) in Nederland het actief kiesrecht voor vrouwen  
op de kaart heeft gezet. Voor wijkgenote Engelien Scholtes  
was dat de aanleiding om een boek te publiceren met als titel 
‘Vrouwen die grenzen verleggen’. 

Engelien Scholtes
Vrouwen die  
grenzen verleggen 
12 topvrouwen  
vertellen na 100 jaar 
vrouwenkiesrecht
 
Uitgeverij Aspekt
ISBN 9789463385718

lvl

Engelien, Laamia en Petra
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 Hilde Stoltenberg, Noorse, sinds 2016 met man Arild 
en kinderen Pia (13) en Erlend (11), wonend in een bovenhuis in de Atjehstraat.  
De kinderen gaan naar de Europese School. Hilde werkt als “aanklager” bij 
Eurojust, een Europese organisatie gericht op een beter gecoordineerde 
aanpak van grensoverschrijdende misdaad, zoals drugs – of mensenhandel 
en cybercrime. De familie komt uit Bodø, een kleine stad ten noorden van de 
Poolcirkel.

Hoe is het leven in deze buurt? ‘Het is een aangename wijk om in te wonen. 
Het begin verliep soepel, vooral omdat er van meet af aan een fijn, hecht con-
tact met onze buren was.. Nederlanders en Noren hebben bovendien tamelijk 
veel gemeen, dat maakt het contact makkelijker.’ 

Wat zijn je favoriete plekken? ‘We komen graag bij Nibbles in de Bank-
astraat. Verder komen we vaak bij kaashandel Alexanderhoeve, bloemisterij 
Heemskerk, maar ook bij de Albert Heijn.’ 
‘Buiten de buurt gaan we bij voorkeur naar het strand, meestal naar stillere 
plekken noordelijk van het Noorderstrand. We bezoeken graag strandtent ‘t 
Puntje.’

Wat kan er verbeterd worden in de buurt? ‘In de Bankastraat, maar ook in 
onze eigen Atjehstraat wordt vaak te hard gereden. De Atjehstraat is een 30 
kilometer-zone, er zijn lage verkeersdrempels en vanwege de Archipel basis-
school zijn markeringen aangebracht, maar die maatregelen zijn niet steeds 
afdoende. Er staan bij de school regelmatig zwerffietsen. En het zou fijn zijn 
als in een aantal straten in de buurt, waaronder de Atjehstraat, meer bomen 
worden geplant.’

ah

Nancy van Overveldt werd geboren in 1930, te Den Haag. 
Na de schildersopleiding aan de Koninklijke Academie voor Beel-
dende Kunsten in Den Haag, waar ze werd geïnspireerd door de 
eindeloze mogelijkheden om kleuren te combineren, vertrok ze 
in 1951 naar Parijs. Ze studeerde aan de Academie van Beeldende 
Kunsten, waar ze experimenteerde met verschillende technieken 
en haar eigen stijl ontwikkelde. In 1952, vertrok ze naar Mexico; 
een land van geweldige afmetingen, grote hoogtes en fel licht. In 
Mexico word haar werk gekenmerkt door naïef realisme, authen-
tieke Mexicaanse landschappen en Mexicaanse figuren uit het 
dagelijks leven in de dorpen. In de jaren 60, verwonderd door het 
imminente ritme die ze in haar vele reizen door Mexico maakt, 
schildert ze voorstellingen van muzikanten, feestende mensen en 
dansers. In 1976 keert ze terug naar Nederland waar ze opnieuw 
wordt geinspireerd door haar omgeving: de grauwe donkere 
lucht, de natuur en de vogels. 

Kleurrijke werelden
De Ambassade van Mexico nodigt u van harte uit om door de 
kleurijke werelden van Nancy te reizen en kennis te maken met 
de verchillende personages, weergegeven in olieverf op doek, die 
oneindige verhalen vertellen over het leven in zowel, Mexico als 
Nederland.  

De tentoonstelling bestaat uit een serie tekeningen, gemaakt 
tijdens haar jeugd, die de Nederlandse naoorlogse sfeer en haar 
persoonlijke ervaringen weerspiegelen; een selectie van schil-
derijen gemaakt in Mexico, die het Mexicaanse kleurrijke leven 
weerspiegelen; en schilderijen van het meer gestructureerde leven 
in Nederland, met ritmische landschappen. 

Na bijna 65 jaar een rijk en bewogen leven als professioneel kunst-
schilder te hebben geleid, overlijdt Nancy van Overveldt, in juni 
2015. Nancy laat een waardevol legaat achter, waarin twee werel-
den met elkaar verbonden worden: Mexico en Nederland. Het werk 
is onder andere vertoond in het Museum Bellas Artes, in Mexico-
stad; October Galley, Londen en in Pulchri Studio in Den Haag. 

De tentoonstelling is te bezichtigen op doordeweekse  
dagen vanaf 5 april t/m 31 mei 2019, tussen 09.00–13.00 uur  
en 15.00–18.00 uur in de Ambassade van Mexico. 
Ambassade Mexico — Nassauplein 28, 2585 ec, Den Haag.

De basis hiervoor waren de scherpe veiligheids- 
eisen die vanuit de overheid werden gesteld ten 
aanzien van de ambassade. Maar tegelijkertijd werd 
van de gelegenheid gebruik gemaakt om het plein 
een ‘upgrade’ te geven door bijvoorbeeld meer groen 
toe te voegen en betere en veiliger looproutes voor 
wandelaars te realiseren. Met het niet komen van de 
ambassade lijkt nu ook het plan voor de herinrichting 
van tafel te zijn verdwenen. Dat is jammer, omdat het 
plein best een aantal verbeteringen kan gebruiken.  
De voorgestelde vergroening, betere looproutes en ook 
de toevoeging van enkele stijlelementen (denk aan 
klassieke lantaarns) zouden het plein niet misstaan. 

Ook is een betere en mooiere invulling van de twee 
‘parkeerdriehoeken’ denkbaar, al moet dan een goede 
parkeeroplossing gevonden worden. Het is te hopen 
dat de gemeente deze zaken alsnog kan verwezenlijken.  
 
Op die manier kan Plein 1813 weer een wonderschoon 
plein worden waar heel Den Haag trots op kan zijn en 
waar zowel bewoners als bezoekers graag vertoeven.
Het project voor de vernieuwing van het tramspoor 
van lijn 1 (door de Alexanderstraat en over het plein) 
biedt hiervoor misschien mogelijkheden. 

Derk Hazenkamp  lid bestuur A&W – i.s.m. AH

Onlangs viel mijn oog, in het voorbijgaan, op een 
kunstwerk met een onwaarschijnlijke kleur blauw, 
een kleur die mij naar binnen trok. Op dat moment 
was een aantal vrouwen bezig om de etalage opnieuw 
in te richten. Ik werd zeer hartelijk ontvangen en 
we raakten in gesprek. Ze hadden wel tijd voor een 
interview. Klei is duidelijk de bindende factor en ook 
de passie is vergelijkbaar, maar wat ze met klei doen 
is totaal verschillend. Allemaal zijn ze al heel lang 
intensief bezig met de kleikunst, de meesten zelfs 
meer dan twintig jaar. 

Ingrid ten Velde – Haar specialiteit is: kleur en com-
positie. Zelf zegt ze: “Ik ben bezig met klei en gesteen-
ten en ook met stooktechnieken en dat is waar kunst 
en wetenschap elkaar ontmoeten, dat interesseert 
mij”. Naast keramiek maakt ze foto’s en schilderijen 
met veel kleur.

Margaret Middendorp – Sinds januari lid van de  
groep. Ze werkt graag met een thema. Op dit mo- 
ment zijn dat voluptueuze vrouwentorso’s met een 
kleurrijke haardos. Zelf noemt ze haar creaties gek- 
scherend “mijn gekke vrouwen”. Ze houdt van expe-
rimenteren en is niet bang om helemaal opnieuw te 
beginnen.

Catherine Pineau – Zij begon 28 jaar geleden met 
klei. Tegenwoordig maakt ze keramieksculpturen 
voor binnen en buiten, maar ook kleurrijke vazen. 
Glazuur speelt een belangrijke rol in haar werk. Wat 
haar inspireert is het onverwachte effect van al deze 
experimenten. 

Claudia Lopez – Komt oorspronkelijk uit Colombia 
en kwam in 1996 naar Nederland. Zij maakt – en dat is 
een bewuste keuze – voornamelijk gebruiksvoorwer-
pen op de draaischijf. Haar criterium is dat haar werk 
functioneel, decoratief en vooral mooi om te zien is. 
Alles liefst met veel kleur of in zwart/wit. 

Jolanda van Atteveld – Werkt met klei èn met klei 
en glas. Ze maakt portretten naar model. Klei samen 
met glas verwerken heet glasfusing. Deze combinatie 
is door de verschillende reacties van de gebruikte 
materialen een flinke uitdaging en dat maakt het 
spannend voor haar om door te gaan.

Lonneke Nijeboer –Voor Lonneke zijn de eindeloze 
mogelijkheden en het aardse van klei de grootste 
uitdaging. De natuur is haar inspiratiebron en gaan-
deweg ontdekte zij de mogelijkheden van glazuur 
samen met oxydes. Die combinatie geeft bv. een hele 
natuurlijke huid aan haar kevers of onderwaterdieren.

Het loont de moeite om hier eens een kijkje te nemen.

Openingstijden Atelier Banka80
donderdag t/m zaterdag van 13.00–17.00 uur
maandag t/m woensdag ook in de middag open

mt

Huge variety 2nd hand books in English, Dutch 
and other languages – coffee and cakes – brocante 
sale. From 10.30–14.30h at the Anglican Church  
of St John and St Philip, Riouwstraat 2.

De tweedehands boekenmarkt van St John and St 
Philip – de Engelse kerk, Riouwstraat 2 – vindt plaats 
op zaterdag 13 april van 10.30 tot 14.30 uur.
Een enorme selectie tweedehands boeken in Engels, 
Nederlands en andere talen. Koffie en cakes – rom-
melmarkt!

Bij voorbaat dank voor u komst, St John & St Philip

Zij gaan in hun zomervakantie met vijf andere 
studenten uit Delft een sportieve en sociale uitdaging 
van formaat aan: 3000 km fietsen om geld op te halen 
voor Stichting Heart tot Handle. Met dat geld kan 
een onderzoeksgroep van drie cardiologen van het 
umcg, het amc en het umcu een interactieve chat-
bot ontwikkelen en verspreiden. Deze dient voor het 
vroegtijdig herkennen van symptomen die gerela-
teerd zijn aan hart- en vaatziekten, en kan vervolgens 
de gebruiker op tijd doorverwijzen naar een arts. 
 

De studenten hebben zich ten doel gesteld om de 
benodigde €30.000 op te halen en om fietsend Sofia, 
de hoofdstad van Bulgarije, te bereiken, wat inhoudt 
dat ze per dag circa 130 km zullen moeten rijden. De 
groep is dan ook al een paar maanden flink aan het 
sjorren en trainen in de sportschool en kan nu buiten 
oefenen op de pedalen, ze rijden voorzichtige tochtjes 
van 65 km, van 90 km. Ook doen ze als training mee 
met de Amstel Gold Race, waar ze 200 km gaan rijden. 
De voortgang van de fietstocht, die 7 juli start, is deze 
zomer te volgen op de website www.hearttohandle.nl.

Laten we onze wijkgenoten steunen, dat kan door 
direct te doneren of door te sponsoren. Er zijn nog ver-
schillende pakketten beschikbaar voor bedrijven en 
organisaties, o.a. met naamsvermelding op het shirt. 
Donaties zijn welkom op bankrekeningnummer 
nl98 ingb 0007 1721 82, tnv Stichting Heart to Handle, 
of via de website. 

We helpen ze daarmee gigantisch de finish te halen!

Te zien in Ambassade Mexico 
—tot 31 mei

Kunstatelier Banka80 Steunactie

Plein 1813
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Nancy van Overveldt
De tentoonstelling ‘Caminos de una vida: Entre 
México y Holanda’ van de Nederlands-Mexicaanse 
kunstenares Nancy van Overveldt neemt ons 
mee op reis van Den Haag naar Mexico en weer 
terug naar Lelystad, Nederland.

Bent u wel eens binnengelopen bij Atelier 
Banka 80? De start van dit kunstatelier 
was in september 2017. Momenteel werken 
en exposeren er zes vrouwen, die zich 
voornamelijk bezig houden met keramiek. 

www.nancyvanoverveldtcollection.com

www.banka80.exto.nl

www.hearttohandle.nl

‘ Gedreven door de wens vorm  
te geven aan het wonderlijke,  
begeef ik mij in de verf ’

Sommigen zullen de drie nog wel kennen 
uit hun jeugd hier in de wijk, Elisabeth 
van Berckel uit de Riouwstraat, Ole Hylk-
ema uit de Billitonstraat en Elise Rutten 
van de Koninginnegracht. 

Isabel Hylkema

Wijkgenoten 
fietsen voor  
het goede doel

saturday 13 april
St John and St Philip  
Second hand book fair
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 — advertentie —

In de Archipel&Willemsparkbuurt is ruim 40 procent van de bewoners 
niet-Nederlander. Voor een groot deel gaat het om hoger opgeleide bui-
tenlanders die veelal een paar jaar in of rond Den Haag werkzaam zijn.

In de komende uitgaven van onze wijkkrant  
zullen we steeds een van onze buitenlandse  
buurtgenoten heel kort laten vertellen  
hoe ze onze wijk beleven.

In en vlak rondom Archipel&Willemspark zijn 
meer dan 40 ambassades gevestigd. De wijkkrant 
biedt deze buurtgenoten de mogelijkheid om 
door hen georganiseerde culturele en culinaire 
buurtaktiviteiten in de krant aan te kondigen.

Buitenlandse  
buurtgenoten

Zes vrouwen  
& keramiek

Met de (inmiddels afgeblazen) 
komst van de ambassade van 
Israël naar Plein 1813 heeft de 
gemeente, in samenwerking 
met buurtbewoners en belang- 
enorganisaties, ook hard ge-
werkt aan een herinrichtings-
plan voor het plein.



www.alexandriabv.nl

Burgemeester Kolfschotenweg 63   |   2585 DZ ’s-Gravenhage 
telefoon 070 346 95 02   www.vandeveldenotariaat.nl 

T 06 579 985 97     DEVI-JOKHOE.NL   

Beauty by Deef.
skincare for ladies & gentlemen

Schoonheidsspecialiste in de wijk.
Voor een stralende huid en goede
verzorging. Luxe facials, waxen, 
masseren. Voor haar en voor hem.

Devi Jokhoe – lid ANBOS 
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telefoon 06 37 27 57 77
www.susannesluytermanvanloo.nl

usanne Sluyterman van Loo
                          Uitvaartbegeleiding

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!

Marceline 
Strumphler

NVM register
makelaar taxateur

Margot Koesen
NVM register
makelaar taxateur

AANKOOP  |  VERKOOP  |  AANHUUR  |  VERHUUR  |  BEHEER  |  TAXATIES  |               D

  070 350 70 50      info@estata.nl

Met onze persoonlijke 
aandacht, unieke netwerk 

en brede aanbod zorgen wij 
ervoor dat jij krijgt waar je 

echt blij van wordt!
www.estata.nl

Een thuis
zoek je samen

met Estata.

Thuiszorg die bij ú past
 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

Evita abonnement
afsluiten? 
Laat ons u informeren!

Ook voor de 
dagbesteding bent u 
van harte welkom 
in Evita Lokaal

t 070-3141600
info@evitazorg.nl
www.evitazorg.nl

 

 

NEW IN TOWN 
Personal Coaching, Trainingsschema’s, Voedingsschema’s, 
Groepslessen en begeleiding behoren allemaal in het All Inclusive 
pakket wat de nieuwe  eigenaar van deze gym heeft samengesteld. 

Ook voor Personal Training of Duo Training kan je bij ons terecht. 

Alles draait hier om jou.  

Kom een keer langs om de sfeer en de service te ervaren. Maak 
hiervoor gebruik van de Dagkaart en zie hoe leuk het hier is. 

 

Voor meer info check onze website; www.allaboutyougym.nl 

Wij zijn gevestigd aan de Hooikade 44   2514 BK Den Haag 

 

 
 

Aldo Capello ontvangt mij druk gebarend en met een 
vrolijke glimlach. En een heerlijke espresso. Even later 
voegt zijn vriendin Julia zich bij ons. Acht jaar geleden is 

Aldo uit Italië naar Nederland 
gekomen. Afkomstig uit de 
regio rond de stad Turijn en 
na omzwervingen in Barce-
lona en Amsterdam heeft hij 
nu zijn hart verpand aan onze 
wijk. En aan Julia natuurlijk. 
Zij hebben elkaar tijdens de 
ontdekkingsreis van Aldo in 
de Nederlandse horeca ont-
moet. Haar vader woont in 
de wijk en zo is het realiseren 
van de droom van Aldo in de 
Archipelbuurt gestart. 

Een passie voor koken 
Aldo heeft op jonge leeftijd een passie voor koken ontwik-
keld. Als kind wilde hij al kok worden. Hij is dol op eten en 
heeft de kunst van het koken geleerd van zijn moeder en 
grootmoeder. Als echte Italiaan spreekt hij vol warmte over 

deze twee belangrijke vrouwen in zijn leven. Zij leerden 
hem de geheimen van de Italiaanse keuken. Hij leerde zo 
niet alleen de gerechten uit zijn geboorte-regio, maar ook 
uit andere delen van het land te bereiden. Bijvoorbeeld uit 
Venetië omdat zijn moeder daar vandaan komt. Zo heeft 
hij zijn eigen voorkeuren in de Italiaanse keuken ontdekt. 
Zijn lievelingsgerechten staan nu in onze wijk op de kaart. 
Daar vind je dan ook vooral minder bekende namen van de 
authentieke en smaakvolle Italiaanse keuken. Aldo’s smaak 
van thuis. Uiteraard vers bereid!

Het openen van het ristorante was zijn droom. Het kiezen 
van de juiste naam was heel eenvoudig. De familie woont 
namelijk al vijf generaties lang in “Casa Capello” in Noord-
Italië. Aldo wil zijn gasten het gevoel van thuis geven.  
Hij wil hen laten delen in de warmte van Italië. Overigens 
bedoelt hij daar niet de temperatuur mee, maar meer de 
sfeer, het temperament en de hechtere onderlinge verban-
den. De reden dat hij juist naar Nederland is gekomen is 
namelijk gelegen in ons klimaat. Aldo vindt ons zeeklimaat 
met zijn lagere temperaturen en regenbuitjes zeer aange-
naam. Heerlijk om te werken! Ik kijk nog eens goed naar 
de muurschildering in de zaak. Azuurblauwe en goudgele 
tinten lopen in elkaar over. Zij symboliseren de mediterrane 
zee, het warme land en de zonnige hemel. Ik krijg heimwee. 
Naar Italië! Casa Capello doet je even wegdromen en geeft  
je dat heerlijke vakantiegevoel. En dat direct om de hoek!

Ristorante Casa Capello is gevestigd op Borneostraat 201. 

mb

Casa Capello

Niet alleen vanwege de combinatie van uitstekende keuken, 
aangename bediening, nostalgische inrichting en prettig terras 
in de warmere maanden, maar zeker ook omdat het een plek met 
historie is. Ooit stopte de paardentram er voor de deur. Opgericht 
in 1886 – en daarmee de oudste horeca in onze wijk – heeft de  
Tapperij eerst vele jaren als café en vanaf 1995 ook als restaurant, 
een lange stoet van bekenden zien langskomen. 

Bekende Nederlanders
De nogal frivole Prins Hendrik kwam er regelmatig, per koets, 
voor of na afloop van zijn escapades in de buurt. Wijkgenoot 
Louis Couperus kwam er uitrusten, na zijn wandelingen door 
de Scheveningse bosjes, “op lakschoentjes, met stroohoed en 
rottinkje” (een rotan wandelstok). En in latere jaren bekenden als 
trainer Louis van Gaal, zanger Robert Long, actrice Wieteke van 
Dort, filmregisseur Paul Verhoeven, Koninklijk Predikant Carel 
ter Linden, schrijver/acteur Dolf de Vries. Zelfs Willem Holleeder, 
alias “De Neus” is in vroegere jaren op het terras gesignaleerd. 

Eigenaar en chef-kok Hans Richèl vertelt dat een 
rijke Amerikaan hem ooit aanbood om voor veel 
geld de hele inboedel – inclusief Richèl zelf – op te 
kopen en naar New York te verschepen om de zaak 
in Manhattan voort te zetten. Het zou een New 
Yorkse goudmijn worden. “Geen haar op mijn hoofd 
die daar aan dacht”, zegt Richèl, “de Tapperij hoort 
in de Archipel. En ik ook”.  
 
Gelukkig maar. De originele toog en drankenkast 
zijn er dus nog altijd te bewonderen. 

Een plek om te koesteren. ah

Het was weer een groot succes! Voor de 7de keer gingen buurtgenoten op pad om 
deel te nemen aan het jaarlijkse Walking Dinner van de Willemspark&Archipelbuurt. Deze 
beproefde formule om mensen in de wijk met elkaar te verbinden miste haar uitwerking niet: 
maar liefst 190 mensen gingen samen borrelen, eten of koken. Onder het genot van een wijntje 
werd het startschot voor deze heerlijke lenteavond gegeven bij verschillende gastvrouwen en 
-heren verspreid over de hele buurt. Van daar liepen en fietsten de deelnemers kris-kras door 
de buurt naar kokkerellende buurtgenoten die de meest heerlijke gerechten hadden gekookt. 
Het geheel eindigde met een gezellige afterparty waar iedereen enthousiast ervaringen uit-
wisselde. Een van de deelnemers vertelde: “Dit is het meest dynamische en leukste jaarlijkse 
evenement in de wijk. Volgend jaar doe ik weer mee!”. 

Sponsoring was beschikbaar gesteld in natura, korting of geldelijke bijdrage door: Wijn op 
Dronk, Alexanderhoeve, Gransjean, zot, de Exotenhof, slagerij Matla, bloemist Heemskerk, 
Kickstart, de Printerette, brasserie Huisman en makelaardij NassauHuis. 

Yvonne Gerritsen

De Tapperij

Walking Dinner 2019

 — advertentie —

Het is één van die unieke Archipel-plekken: Restau-
rant de Tapperij op de hoek van Atjeh en Batjan.

Het gaat goed met de horeca. Het aantal vestigingen neemt weer toe. Ook in onze wijk! 
Nieuwe horecazaken openen hun deuren in de Archipelbuurt&Willemspark. Niet alleen 
in de winkelstraten, maar ook wat meer verborgen. En dat is best bijzonder. De jongste 
parel is het in februari geopende Casa Capello. 

www.casacapello.nl

www.restaurantdetapperij.nlRestaurant De Tapperij



Bezoekgroep de St. Jacobsstaf
In de Archipel&Willemspark is de bezoekgroep van de St. Jacobuskerk de St. 
Jacobsstaf actief. Zij bezoeken mensen die aan huis gebonden zijn, begeleiden 
bij dokters- of ziekenhuisbezoek en organiseren uitstapjes. Ook voor bege-
leiding en vervoer bij kerkbezoek. Belt u ons gerust: Lore Olgers tel. 324 41 18. 
Elke oudere kan een beroep op ons doen. 

Activiteiten voor ouderen met St. Jacobsstaf
zondag 28 april  Paaslunch in Pastorie Willemstraat 60 
houden wij aansluitend aan de Hoogmis weer een gezellige Paaslunch in de 
Pastorie Willemstraat 60. U kunt thuis worden opgehaald om 09.45 uur en na 
de lunch weer worden thuisgebracht.  

Voor informatie en opgave voor de uitstapjes bel Lore Olgers tel. 324 41 18.   
Ook in de zomer 2019 is er weer elke maand (op de laatste dinsdag) een uitstapje. 
Iedere oudere kan mee. 

Goede Week en Pasen 14 t/m 21 april

Vieringen van de Goede Week met Gregoriaanse gezangen 

Witte Donderdag  18 april – 19.30 uur 
Plechtige viering van de liturgie van Witte Donderdag met voetwassing.

Goede Vrijdag  19 april – 15.00 uur   
Kruisweg (ook voor de kinderen) en om 19.30 uur Kruishulde.

Paaszaterdag  20 april – 21.00 uur 
Plechtige Paaswake.

Paaszondag  21 april – 10.15 uur  
Hoogmis van Pasen: Missa S. Nicolai van J. Haydn en het Halleluia van  
G.F. Händel met gemengd koor en solisten.  

zaterdag 13 april Orgelconcert 
Om 16.00 uur orgelconcert door de organist Peter Ledaine (Oostende, B).
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Van Manege (1845) tot Willemskerk (1856–1962)
Het gebouw is oorspronkelijk als manege met stallen 
gebouwd voor Koning Willem II. Daarna volgde in 
1854–1856 de verbouwing tot Willemskerk.  
Bij de sluiting van de kerk in 1962 was deze bestem-
ming nog van kracht. Daarna kreeg het gebouw 
waarvan alleen de gevel en toren overeind bleven een 
kantoorfunctie. Een vroeg voorbeeld van hergebruik. 
Een nieuwbouw die niet echt de ‘schoonheidsprijs’ 
verdiende. Kantoorvloeren lopen achter de Tudor 
kerkvensters door en de nieuwe structuur paste 
nauwelijks bij de bestaande gevel. De maatvoering 
van de manege was geen ideaal uitgangspunt voor 
een kantoorfunctie. De hoogte van de nieuwbouw is 
gelijk aan de hoogte van de gevel aan de Nassaulaan. 
De achterzijde grenst aan de Schelpkade.
De stijl van de gevels van het manegegebouw (een 
rijksmonument) en stallen is ‘bakstenen neo-gotiek 
in Engelse trant’. Architect van de manege, de stallen 
en woningen voor legerofficieren van de Frederiks-
kazerne is G. Brouwer Sr samen met genieofficier 
Merkes van Gendt.

Verbouwing tot Willemskerk (1854–1856)
Architect van het interieur van de Willemskerk  
– gebouwd voor de Haagse Hervormde Gemeente – is 
Elie Saraber. Bronzen plaketten op de toren verwijzen 
naar de schenking van het manege gebouw om deze 
tot kerk te kunnen verbouwen. Een foto van het vroe-
gere kerkinterieur toont een grote ruimte met neogo-
tisch plafond. Onderdelen van het interieur waaron-
der het doopvont en avondmaalszilver verhuisden bij 
de sloop naar de Vredeskapel in de Malakkastraat en 
na de sluiting van de kapel naar de Duinzichtkerk.

Vanaf 1975 kantoorfunctie
De Willemskerk is in 1971 vrijwel geheel gesloopt met 
uitzondering van de gevel en de toren aan de Nas-

saulaan (nr 12). Achter de negentiende eeuwse facade 
is een geheel nieuwe structuur gemaakt om te dienen 
als vng-kantoor. In 2009 is het gebouw nog eens 
ingrijpend verbouwd. De kleuren van de gerenoveerde 
gevel passen nu harmonischer bij het gevelbeeld van 
1845 dan daarvoor. 

Een gehele straatwand in neo-gotiek in Engelse trant 
is uniek voor Nederland. Willemspark II met Plein 1813 
als centraal element is een bijzonder voorbeeld van 
planmatige aanleg uit het midden van de negentiende 
eeuw. Achter de lange straatwand bevinden zich nu 
kantoren en woningen. Ondanks verbouwingen en 
toevoegingen aan de panden aan de achterzijde is het 
gevelbeeld in de sfeer van de Engelse neo-gotiek intact 
gebleven. De naam flamboyant-gotische stijl is in de 
monumententermen van toepassing.

Bart Brouwer

Graag leid ik u rond langs de in deze serie artikelen 
beschreven gebouwen in de Archipel&Willemspark.  
bartelebrouwer@gmail.com

Pastorie H. Jacobus de Meerdere  Willemstraat 60  |  2514 hn Den Haag 
Vicaris  |  Dr A.J.M. van der Helm  |  t 360 55 92  |  jacobus@rkdenhaag.nl 
Informatie over activiteiten: Lore Olgers  |  t 324 41 18  |  www.rkdenhaag.nl

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 paro-
chie. Elke zondag zijn er drie Eucharistievieringen om 09.00, 10.15 uur 
(Latijnse Hoogmis) en om 12.00 uur (gezinsviering). Voor overige vierin-
gen en activiteiten kunt u informatie vinden op www.rkdenhaag.nl

Aan de Nassaulaan strekt zich een lange gevelwand uit vanaf  
de Javastraat tot aan het ‘bolle bruggetje’ aan de Mauritskade. 
Het tegenwoordige hoofdkantoor van de Vereniging van Neder-
landse Gemeenten (vng) vormt hierin het centrale en opvallende 
element. De stijl is onmiskenbaar Engels en dat heeft een reden. 
Centraal in dit deel van Willemspark staat het monument  
Plein 1813 als herinnering aan de terugkeer van Koning Willem I 
uit Engeland. Deze nam de Engelse stijl mee naar de Hofstad.

Architectuur in de Archipel & Willemspark

   8-12 jaar
12-17 jaar
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Taekwon-do  jeugd One Second Fight / Ken Kyusho Jutsu
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Ruud van Triet, pedagoog
6to dan Ken Kyusho Jutsu 
5to dan Taekwon-do I.T.F.

Malakkastraat 109  |  2585 SL  Den Haag  |  Tel. 070 - 355 75 42  |  06 - 12138846
sportinstituutrudolfpeters@outlook.nl     |   www.rudolfpeters.nl

Japans zelfverdedigingssysteem , gebruikmakend van 
kwetsbare punten op het lichaam

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

Neo-gotiek in Engelse trant  
aan de Nassaulaan 

 — advertentie —

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

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

Bankastraat 12 • Den Haag
www.gransjean.nl

Steeds voor u op 
zoek naar bijzondere 

 lekkernijen!

Het Schakelpunt 
U bent van harte welkom!

De Haagse  
klankbrengers  
vrijdag 26 april

Mensen uit de wijk ontmoeten? Een lezing over een interessant verhaal door 
een wijkgenoot? Samen gezellig een glaasje wijn drinken? Kom naar het  
vernieuwde Happy Hour; elke laatste vrijdag van de maand in het Schakelpunt.

SCHAKELPUNT
BURGERMEESTER 
PATIJNLAAN  
1900

De bewoners van de Borneoflat en de vrijwil-
ligers van Het Schakelpunt kunnen per huisnummer 
1 tafel reserveren om overbodige spulletjes, sjaaltjes, 
mutsen, tassen, kettingen, boeken te verkopen, waar 
anderen weer blij mee kunnen zijn. 
 

Geen verdere kledingverkoop of meubels. Alles wat 
niet verkocht wordt moet weer mee naar huis. Tegen 
vergoeding wordt er koffie en thee geschonken en is 
hier een plak cake bij.

Wilt u ook een tafeltje om mee te doen? 
Inschrijven kan op de koffieochtenden tot 19 april. 
Er zijn max. 10 tafels, dus wie het eerst komt …
 
Wie het eerst komt kijken en wat wil kopen heeft op  
20 april de meeste keuze en koopjes. 
 
nb Voor de verkopers is Het Schakelpunt open om 10.30 uur 
en afloop om op te ruimen tot 14.30 uur

Bazar in Het Schakelpunt zaterdag 20 april

Het is weer tijd voor Bingo! woensdag 17 april

Op zaterdag 20 april – de dag voor Pasen – bieden we tussen 11.00–14.00 uur  
in Het Schakelpunt de mogelijkheid om een eigen kringloop te realiseren. 

Op een goede dag, vele jaren 
geleden zag ik, als buurt- 
genote, in de Javastraat, het 
boek met de titel Muziek, een 
wonderbaarlijk medicijn liggen 
in de etalage van de helaas  
inmiddels ter ziele gegane 
boekhandel.

Een reden voor mij om gelijk naar binnen te 
stappen en het boek aan te schaffen, want muziek en 
klank zijn al van jongs af aan essentiële zaken in mijn 
leven. Allerlei muzikale wegen heb ik bewandeld en 
het leven bezongen in vele toonaarden. Nu is het tijd 
geworden voor bezinning, voor het inzetten van al 
die ervaringen en kennis op plekken waar het steeds 
meer nodig wordt in onze hectische wereld!

Een fantastisch initiatief van twee ‘Stembevrijders’ 
(www.dehaagsestembevrijders.nl) in Den Haag leidde 
ertoe dat er hier in de stad een geheel nieuwe oplei-
ding gestart is. Voor het vak van Klankbrengen! 

Klankbrengen bij vooral oudere mensen, die behoefte 
hebben aan een uurtje aandacht met een half uur 
relaxen, wegzinken in een klankbad. Voor iedereen 
geeft dat weer andere resultaten, maar duidelijk is 
mij geworden dat ze steeds leiden tot een positieve en 
fijne ervaring.

Inmiddels, na een training met certificaat en een 
periode van stage-lopen in Zorgcentra en bij particu-
lieren, zijn De Haagse Klankbrengers ontstaan. Een 
groepje, die steeds in een koppel hun klankbreng-
werk bij u thuis brengen.

Bent u nieuwsgierig geworden?  
Kom kijken en luisteren op vrijdag 26 april van 
15.00 – 16.00 uur in het Schakelpunt. Daar zullen we 
vertellen over het belang van klank, van muziek. Van 
de Oer-knal tot de ‘medicinale’ werking. We demon-
streren kort ‘het klankbad’ en geven informatie over 
de mogelijkheden.

Hierna is het ‘Happy-Hour’ tot 18.00 uur, met hapje 
en drankje. In de hoop jullie te ontmoeten; tot ziens!

Ellis Mensinga — namens De Haagse Klankbrengers

www.dehaagsestembevrijders.nl

Op woensdagmiddag 17 april is  
er weer Bingo om 14.00 uur.  
De zaal is open vanaf 13.30 uur.  
 
De kaarten zijn €5 per set (3 spelletjes) 
en dit is inclusief een drankje.  
Een extra set kaarten kost €3,50.
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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.  

Beheer: mevrouw Randjeni Dubar
Assistent beheer: Demos Negassi

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 maandag tussen 11 – 12 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–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+
09.30 uur  Er zijn 3 lessen, mbvo.

Yoga voor ouderen op de stoel
12.45 uur — op afspraak

Spreekuur  
Ouderenwerk Zebra

11.00 tot 12.00 uur   
— op afspraak 

Pannenkoeken lunch
12.00 tot 13.00 uur  Reserveren niet nodig

Tafeltennis 
13.30 tot 15.00 uur

dinsdag

Bewonersorganisatie  
Archipel&Willemspark

09.00 uur 
Trombosedienst +  
Bronovo prikpost

10.00 tot 11.00 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

Peuterbudo
10.00 uur   

informatie bij ’t Klokhuis
Indische Koempoelan
2e woensdag van de maand 

13.00 tot 16.00 uur   
Kaarten bij de administratie, €3,50

Oogvereniging
1e woensdag van de maand

13.00 tot 16.00 uur   
Aanmelden bij de zaal

Sodurado
16.15 uur  5–15 jaar

Alexander Techniek
— 0p afspraak

 
donderdag

Spreekuur computers
in de ochtend   

aanmelden bij kantoor
Alexander Techniek

— 0p afspraak
 

vrijdag

Bewonersorganisatie  
Archipel&Willemspark

09.00 uur 
Koersbal 50+ 

10.00 uur   
Aanmelden aan de zaal

Bibliotheek
op de 1e verdieping
12.30 tot 13.30 uur 

zaterdag

Sodurado
13.30 uur  5–10 jaar

zondag

Geünieerde Loge Theosofie
11.00 uur

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. Iedereen is welkom om gezellig mee te eten.

In maart is Zebra Welzijn in de Archipelbuurt&Willemspark gestart met 
huisbezoeken aan wijkbewoners van 75 jaar en ouder. Het doel van de 
huisbezoeken is om een beeld te krijgen van de situatie, waarin wijkbe-
woners 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, een handzame bro-
chure met informatie over activiteiten en voorzieningen, overhandigd. 
 
Voor het afleggen van de huisbezoeken worden medewerkers gezocht
Wanneer u belangstelling heeft, kunt u contact opnemen met dhr. M. Wenzel, 
ouderenconsulent bij Zebra Welzijn, t. 06 433 95 289.

Sinds oktober wordt er Stoelyoga gegeven in het Klokhuis 
op de maandag van 12.15 uur tot 13.15 uur. Leuk om te vertellen 
dat de Stoelyoga eindelijk z’n stoffige imago kwijt is en een 
erkende stroming binnen de yoga is geworden. Het is een vol-

waardige vorm van yoga waarbij alle gewrichten en spieren aan bod komen. 
Het werken met een bewuste adem is voor veel mensen de manier om van veel 
spanningsklachten af te komen.

De groep bestaat momenteel grotendeels uit senioren, toch is de Stoelyoga 
voor iedereen waardevol en geschikt. Te denken valt bijvoorbeeld aan banen 
waarbij men grotendele van de dag zittend doorbrengt, dan is het waardevol 
om te weten welke oefeningen makkelijk tussen door op het werk gedaan  
kunnen worden om gedurende de dag fitter en uitgeruster te blijven.
En voor alle ouderen binnen de Archipel … kom gerust een proefles doen! 
Iedereen is welkom en op elke leeftijd kan met yoga gestart worden. Conny 
Brouwers is de docente. De kosten bedragen €25,00 (€20 met Ooievaarspas).

Op dinsdag 30 april start in Het Klokhuis de cursus 
‘In balans’, een cursus over valpreventie. Er wordt 
uitgebreid tijd besteed aan tips en adviezen om vallen 
te voorkomen. Deelnemers leren zelf de veiligheid van 
hun huis te beoordelen en maken kennis met speciale 
balans-verbeterende oefeningen. In de cursus is een 
balanstest opgenomen. De cursus, die gegeven wordt 
door mevr. van Santen, is bedoeld voor mensen vanaf 
ongeveer 60 jaar. De cursus bestaat uit zes bijeenkom-
sten op de dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur. De data 
zijn: 30 april, 7, 14, 21, en 28 mei en 4 juni. De kosten 
voor deelname aan de cursus bedragen €10,–. 
 
Aanmelden voor de cursus kunt u bij Het Klokhuis, 
Celebesstraat 4, t. 070 350 35 11. Voor informatie kunt 
u ook terecht bij dhr. M. Wenzel, ouderenconsulent 
bij Zebra Welzijn, t. 06 433 952 89.

Elke vrijdag tussen 12.30 – 13.30 uur (al) is in Het Klokhuis de bibliotheek 
open. Iedereen kan lid worden van de bibliotheek voor €5 per jaar, voor  
de mensen met een ooievaarspas is het zelfs gratis. Er is een ruime en leuke  
collectie boeken aanwezig, deels afkomstig van de Openbare Bibliotheek.

Stoelyoga Komt u ook!?

Op vrijdag Bibliotheek open

Pannenkoekenlunch Heerlijk!

Iedere 2e vrijdag van de maand

Inloopochtend ‘Rijker Leven’ is iedere 2e vrijdag van de  
maand in de ontmoetingsruimte van 11.15 tot 12.30 uur om kennis te  
maken met andere wijkbewoners bij een kopje koffie/thee of anders.  
 
Ook kunnen we b.v. tijdschriften uitwisselen i.p.v. in de papierbak gooien en 
kunnen we elkaar informeren over activiteiten om aan mee te doen. We maken 
er een gezellige ochtend van met elkaar!

Gezellige inloopochtend

Cursus ‘In Balans’

Informatieve huisbezoeken

Expositie 
— tot 12 mei

Loes  
Witteman
Ik zal me voorstellen, 
ik ben Loes Witteman. 
Leuk dat ik in het  
Klokhuis mijn schilde-
rijen kan laten zien.

Vlak voor mijn pensionering ben ik gaan schilderen, een nieuwe wereld ging 
voor mij open, wat een geweldige ervaring. Heb een aantal lessen gehad maar 
blijf een autodidact.Ik vind het spannend te experimenteren, met kleur en 
structuur. Geniet van mijn doeken, ze zijn vriendelijk geprijsd.

Vrijwilligers gezocht


