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Ruim 100 fietsers, vertegenwoordigers 
van wijkorganisaties, ouders van kleine 
kinderen, milieuactivisten, leden van 
politieke partijen en andere bezorgde 
inwoners van Den Haag fietsten zaterdag  
7 november de ‘rochelroute’ door onge- 
zonde en onveilige straten. Doel:  
‘gemeente, pak het stadsverkeer aan’.  
Daarna werden recente metingen van 
luchtvervuiling aangeboden aan wet-
houder Tom de Bruijn. De wethouder 
heeft een plan gelanceerd dat luchtver-
vuiling door auto’s moet verminderen. 
Het wordt op 10 december behandeld. 

De situatie in Archipel&Willemspark is al 
jaren zorgelijk en het wordt alleen maar  
erger. Veel verkeer doorkruist de woonstra-
ten, ongeacht of het in de wijk moet zijn.  
De metingen in 2014 gaven hoge uitstoot 
aan. Dit jaar wordt de luchtvervuiling in 
Javastraat, Raamweg en Laan van Meerder-
voort opnieuw gemeten, evenals op zeven 
andere punten in de stad. Dit gebeurt in 
samenwerking met Milieudefensie en een 
onafhankelijk laboratorium.

Bereikbare stad geeft ruimte aan fietsers
Begeleiding van de politie gaf de fietsers 
vrije doorgang en dat bleek heerlijk veilig, 
snel en gemakkelijk. Een soortgelijke 
vrije doorgang zou de stad dagelijks voor 
duizenden fietsers goed en veilig bereikbaar 
maken. Maar het gemeentebestuur denkt 
anders. Ruimte en voorrang voor auto’s 

staan nog steeds centraal. Het gevolg is te 
zien in de files en verstoppingen en de on-
bereikbare winkels in de probleemstraten. 
Fietsers en voetgangers slikken dagelijks 
ongezonde lucht die zij zelf niet veroorza-
ken. Wordt het geen tijd voor een andere 
manier van denken?  
  
Drie meetpunten ruim over de EU grens. 
Javastraat met 48 µg/m3 weer de hoogste  
In de bovenzaal van de bibliotheek bood 
Nol Witte van ‘Adem Graag In Den Haag’ 
wethouder de Bruijn de meetresultaten aan 
van de voorbije negen maanden. Ook dit jaar 
bleek de eu norm voor het giftige stikstofdi-

oxide (40 µg/m3) ruim overschreden. Erger 
nog de norm van de Wereldgezondheidsor-
ganisatie who (20 µg/m3). Witte: “Van de 
tien meetpunten zitten er drie in rood, en de 
komende wintermaanden gaat de situatie 
verergeren. Twee zitten in de gevarenzone, 
en geen van de straten zit in groen, geen 
ervan is gezond te noemen”. De metingen 
zijn betrouwbaar. Anne Quaedvlieg van 
meetpunt Javastraat: “Ik neem maandelijks 
de buisjes uit het ophangpunt en stuur 
ze voor analyse naar een onafhankelijk 
laboratorium. Ik doe hieraan mee omdat 
de vervuiling niet meer acceptabel is.” De 
wethouder noemde in een reactie enkele 
maatregelen uit zijn plan: meer oplaadpalen 
voor elektrische auto’s en luchtverversing in 
huizen van kwetsbare groepen. Ook denkt 
hij aan maatregelen om schepen in de haven 
van schone elektriciteit te voorzien. Hij 
verwees ook naar de verantwoordelijkheid 
van de landelijke overheid.

Gemeente kan meer doen
Circulatie van verkeer in de stad is gemeen-
telijke verantwoordelijkheid. In een korte 
reactie vroeg ‘Adem Graag In Den Haag’ zich 
dan ook af waarom essentiële punten niet in 
het plan van de wethouder voorkomen, zoals 
ruimere milieuzone, strenger parkeerbeleid 
in de stad en goedkope parkeerplaatsen aan 
de rand, met goed openbaar vervoer. Andere 
steden doen dat beter. De behandeling van 
het plan in de Commissie Leefomgeving is 
gepland op 10 december. Maar verandering 
van denken kan niet meer worden uitge-
steld, een autoluwe stad is een leefbare stad.  

lvdb

Een veilige en leefbare (woon)omgeving, 
fraai en schoon buurtgroen, een ruim 
activiteitenaanbod voor jong en oud en 
florerende bedrijven: wie wil dat nou niet? 

Maar dat komt natuurlijk allemaal niet 
vanzelf tot stand.  Van de zomer organi-
seerde de gemeente Den Haag een Haagse 
Kracht-avond waarin de bewoners van 
Archipel&Willemspark hun wensen en 
prioriteiten voor de komende vier jaar 
(2016-2019) kenbaar konden maken. Half 
september kon men reageren op het daarna 

door de gemeente opgestelde concept-
gebiedsprogramma.

De prioriteiten die zijn bepaald voor A&W 
zijn: verkeer en bereikbaarheid – dat zal u 
niet verbazen – ouderen en wonen, sociale 
samenhang en leefbaarheid en handhaving. 
De teammanager van het Stadsdeel Cen-
trum Luc Brocken: ‘De concept-gebiedspro-
gramma’s van de verschillende stadsdelen 
(inmiddels wijkprogramma’s genoemd) 
zijn inmiddels in de fase van de besluitvor-
ming terechtgekomen. Volgens de huidige 

planning (eind oktober) staan de program-
ma’s op 17 november op de agenda van het 
college van B en W en op 17 december op 
de agenda  van de gemeenteraad. Als deze 
besluitvorming is afgerond zal vanaf medio 
januari overleg met de wijken plaatsvinden 
over de concrete invulling van het eerste 
jaar (2016).’

Wijkprogramma 2016 –2019 (concept)
Wat staat er zoal voor de komende 4 jaar op 
het programma? Lees verder op pagina 2 >

Nieuwjaarsreceptie
in ’t Klokhuis
zondag 10 januari
15.00 – 17.30 uur
Stichting Bewonersorganisatie 
Archipel&Willemspark, 
Stichting Wijkbus Stap-In, 
Vereniging ’t Klokhuis, 
Stichting Het Klokhuis
& Stichting ArchipelPoëZie.

Tot dan! U bent van harte welkom!

Schone lucht in de wijk

Archipel&Willemspark 2016–2019

Wethouder de Bruijn neemt de meetresultaten in ontvangst.

‘ De Javastraat, daar zou  
je niet willen wonen’ 
meetpuntbeheerder Anne Quaedvlieg

10e muurgedicht onthuld
> pagina 12

Zonnepanelenactie geslaagd 
> pagina 9

Boeken in de buurt 
> pagina 13

Lezing over onze Melkweg 
> pagina 14
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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 
Arnout Offers  
t. 517 67 01, arnout@archipelwillemspark.nl
vice-voorzitter 
Tieke Dedel – van Walbeek  (tot 1-1-2016) 
t. 350 33 55, tieke@archipelwillemspark.nl
secretaris 
Katja Beekman  
t. 06 222 06 235, katja@archipelwillemspark.nl
penningmeester 
Ruud Klein  
t. 362 57 44, ruud@archipelwillemspark.nl
leden 
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 21 januari 2016
20.00 uur, ’t Klokhuis, Celebesstraat 4

wijkkrant
Sluiting kopij: 19 januari 2016
Sluiting advertenties: 22 januari 2016
p/a Celebesstraat 4, 2585 tj Den Haag, 
t. 350 35 11, secretariaat@archipelwillemspark.nl

redactie
Lucia v. d. Bergh, Bianca Fieret,  
Dymph van der Laan, Nyree van der Laan, 
Loes van Lakerveld, Sonja van Proosdij,
Else Ponsen, Marjan Teesing, 
Prescilla van Zoest 

vormgeving de ontwerpvloot

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

nieuws voor de website 
website@archipelwillemspark.nl

nieuwsbrief ontvangen?
Aanmelden via www.archipelwillemspark.nl

verschijning nieuwsbrief
24 november, 8 en 22 december

digitale muurkrant
in de Archipel in ’t Klokhuis en bij ah en in 
Willemspark bij BodyFlex Yoga

Algemene adressen

Houd A&W schoon en prettig!

Wijk- en Dienstencentrum ’t Klokhuis
informatie zie pagina 12

Wijkcentrum Het Schakelpunt 
Burg. Patijnlaan 1900, 2585 cb Den Haag

Koffiedrinken 55+
maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur
dinsdag 10.00 tot 11.00 uur
Geheugentraining
Carly Steijn  t. 06 398 506 86
carly.steyn@florence.nl
woensdag 09.00 tot 16.00 uur
dinsdag & vrijdag 14.00 tot 16.00 uur
Gym op de stoel M.B.V.O.
dinsdag 11.00–12.00 uur  
Aanmelden ter plekke
Maaltijd op woensdag
17.00–18.00 uur, info/aanmelden t. 350 35 11
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
dinsdag en 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 van der Spuyweg 1a
t. 355 53 59
churchoffice@stjohn-tsphilip.org
www.stjohn-stphilip.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!
Informeer naar de mogelijkheden via  
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

Malou Polak    t. 350 61 16
Dido Graswinckel t. 06 295 640 60
Sophie Vlaar  t. 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

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

Huisvuil ophalen
Ophalen huisvuil wekelijks op vrijdag
Papier maandelijks op donderdag 
10 december

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

Klachten stadsbeheer

bel 14 070

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

Buurt in beweging

Op zoek naar Indische  
herinneringen
Kortgeleden heb ik, Dick Rozing, voor 40 men-
sen mijn try-out lezing over Indische Buurten in Ne-
derland gehouden in het Klokhuis. Ik heb tijdens deze 
bijeenkomst een oproep gedaan om typisch Indische 
herinneringen met ons te delen. Ook zijn wij op zoek 
naar mensen die oude prentbriefkaarten of fotokaar-
ten willen scannen en opsturen via de mail. Deze 
plaatsen we op de website www.indischebuurten.nl

Wij, het nationale projectteam Indische Buurten,  
ontwikkelen een boek, lesmateriaal, documentaires 
en tentoonstellingen over de Indische buurten.

De Voedselbankactie
Hartelijk dank aan alle wijkbewoners die gehol-
pen hebben om dit jaar de Voedselbankactie te helpen 
slagen. Dit jaar werden er weer meer kratten gevuld 
en het is fijn dat we een bijdrage hebben kunnen leve-
ren aan de Voedselbanken. Heeft u het dit jaar gemist, 
geen nood volgend jaar komt er begin november weer 
een actie, voor de vijfde keer! Dank ook aan de win-
keliers die hun steentje hebben bijgedragen en ook 
de winkeliers die bereid waren om een poster op hun 
winkelruit te hangen, zodat een ieder op de hoogte 
werd gebracht van de actie.

Tot volgend jaar!  Anne Tielman
 

Sonja
Ook al woon ik meer dan 40 jaar in de ‘Archipel’, 
erg bekend ben ik niet met de buurt. Ja, er is wel  
wuif- en groetcontact met de buren en ik ken wat 
winkeliers, maar ik heb eigenlijk nooit gelegenheid 
gehad om te verkennen.

Ik ben journalist en de langste tijd van mijn werkend 
leven vertoefde ik dagelijks in ‘Hilversum’, het radio- 
en televisiecentrum van ons land. Misschien hebt u 
mij wel eens gehoord op radio, in vele programma’s 
waaronder ‘Miniatuurtjes’ en vooral Avro’s Radio-
journaal. Of u hebt mij b.v. de eerste kookrubriek 
‘Kokkerellen’ zien presenteren. Vele jaren heb ik ook 
als schrijvend journalist gepubliceerd in vele tijd-
schriften en kranten. Ik ga nu een poging wagen bij 
de Archipel&Willemspark Wijkkrant.

De redactie van de wijkkrant heeft een rubriek be-
dacht: ‘Geuren en Kleuren’, waarin onze expat-bewo-
ners kunnen vertellen over de culinaire achtergrond 
van hun land. Gezien mijn t.v.kookverleden vond de 
redactie het wel leuk om mij die rubriek te gunnen. 
Ik ben bij Vandana uit India geweest en kan daar nu 
watertandend over  berichten. Hopelijk valt het bij 
u, lezer, een beetje in de smaak. Ikzelf denk dat ik via 
deze rubriek in ieder geval de Archipelbuurt beter zal 
leren kennen.

Sonja van Proosdij  

Nyree
Als nieuw redactielid stel ik me hier graag 
even voor. Mijn naam is Nyree van der Laan, en ik 
woon nu bijna 2 jaar weer in de wijk. 

Weer, omdat ik hier ook opgegroeid ben. Ik heb in 
mijn jeugd met mijn ouders aan de Burg. Patijnlaan 
gewoond, en na vele omzwervingen woon ik nu in 
met mijn gezin in een appartement in dezelfde flat als 
waar ik destijds woonde. Het is ontzettend fijn weer 
terug te zijn in mijn ‘oude buurt’. Ik heb veel leuke 
herinneringen hier. 

Ik schrijf graag, en toen ik de oproep zag voor nieuwe 
redactieleden heb ik gelijk gereageerd. Het lijkt me 
leuk mij bezig te houden met wat er speelt in de 
buurt, en dat over te brengen op de lezers. Verder ben 
ik fotograaf, en ik hoop met mijn stukjes en foto’s een 
bijdrage te kunnen leveren aan een wijkkrant die door 
iedereen graag gelezen (en bekeken) wordt.

Nyree van der Laan  

Kerstconcert Archicapella
Woensdag 16 december bent u weer welkom om te komen 

luisteren naar het jaarlijkse kerstconcert van Archicapella. Naast 
eerder kerstrepertoire zal het koor een aantal nieuwe liederen 

doen, die uit alle windstreken komen. En ook dit jaar worden er 
natuurlijk een aantal kerstliederen gezongen die iedereen kent en 

dus uit volle borst kan meezingen! 
Het concert vindt plaats in de Hall van de Engelse kerk,  

Ary van der Spuyweg 1. Aanvang 20.00 uur.  
Het kerstconcert is gratis te bezoeken. In de pauze wordt er koffie 

en thee geschonken. Na afloop is er een drankje en een hapje. 

Gratis bouwkundig advies 
in ’t Klokhuis

Succesvol (ver)bouwen lukt alleen met intensieve  
samenwerking vanaf dag één. Want bouwkundige  

mogelijkheden moeten voortdurend worden afgestemd op  
visie van de principaal en gemeentelijke eisen. Beperkt  

budget vereist voortdurend strakke planning en goede informatie. 
Alexandria zorgt ervoor dat alle spelers op hetzelfde veld staan: 
als team en met hetzelfde doel voor ogen. Onze dienstverlening 

omvat een groot scala aan diensten, die desgewenst gecombineerd 
uitgevoerd kunnen worden. Uiteraard in overleg met u! 

Heeft u bouwkundige vragen of komt u er niet meer uit bel ons 
dan voor een kosteloos en vrijblijvend advies in wijkcentrum  

’t Klokhuis staande en gelegen aan de Celebesstraat 4 te Den Haag. 
Iedere 3de dinsdag van de maand bent u welkom op ons gratis 

spreekuur. Het eerstvolgende gratis spreekuur zal zijn op dinsdag 
15 december van 19.00 uur tot 21.00 uur. Voor meer informatie 
kunt u mailen: mark@alexandriabv.nl of bellen: 070 338 74 38. 

Graag zien we u in Het Klokhuis!

Alexandria Garantie aannemers en Meester schilders bv
Julia Schlemmer, Mark Alexandria, H. van Leeuwen

 

Atjehstraat weer in beeld

Mobiele fietsenmaker 
— redder in nood
Twee fietsen met lekke banden, wat een 
ellende als zelf plakken niet lukt. Per toeval gestuit in 
de Borneostraat op een bus met de woorden mobiele 
fietsenmaker. Een afspraak gemaakt en na een uur 
stond hij voor mijn deur. De fietsen werden  in de 
bus gerepareerd (voor mij een nieuwe achterband, 
geplakte band en een ketting ingekort). Een uurtje 
later alles klaar voor een hele acceptabele prijs. Voor 
dit gemak aan huis wordt €8,50 voorrijdkosten be-
rekend. Voor degenen met een particuliere rolstoel is 
dit ook een ideale oplossing. De mobiele fietsenmaker 
is alle werkdagen paraat. Telefoon 06 474 913 31.

epb

Verkeer en bereikbaarheid
De enorme hoeveelheid doorgaand autoverkeer (met name in de Javastraat en 
de Laan Copes) zorgt al jaren voor grote problemen. Al verschillende keren (en 
ook weer in dit nummer) hebben we de zware luchtverontreiniging aan de orde 
gesteld. Voor de wijk is het prioriteit nummer 1 op dit terrein. De gemeente wijst 
erop dat iedere oplossingsrichting effect heeft op een (veel) groter geografisch 
gebied en op verschillende beleidsterreinen. Dat is het kader waarin effectieve 
verbeterpunten gerealiseerd kunnen worden. Daarnaast besteedt het plan veel 
aandacht aan de fiets: betere fietsvoorzieningen en meer ruimte voor de fiets  
zijn het uitgangspunt. Het netwerk zal verbeterd worden (o.a. een fietspad in  
de tegenrichting in de Javastraat en meer ruimte voor de fiets in de Bankastraat).  
Ook wordt gezocht naar betere stallingsmogelijkheden.

Sociale samenhang
Archipel&Willemspark is een geliefde wijk voor expats. Bijna 40% van de bewo-
ners is buitenlands. Kenmerkend voor expats is dat zij maar een beperkte tijd in 
Nederland verblijven. Om de wijk een wijk van en voor alle bewoners te laten blij-
ven stimuleert de gemeente dan ook initiatieven tot ontmoeting en verbinding. 
Het vrijwilligerswerk, dat in de wijk boven het gemiddelde van het stadsdeel 
Centrum ligt, zal (nog) meer worden gericht op eenzaamheidsbestrijding onder 
ouderen. Deelname aan culturele activiteiten of sport voor ouderen krijgt daarbij 
prioriteit.  
 
Ouderen en Wonen
Veel oudere bewoners willen graag 
in de wijk blijven wonen. Daarom 
moeten er meer voorzieningen 
komen om langer in de eigen wo-
ning te kunnen blijven. Ook meer 
kleinere woningen zijn nodig.  
De gemeente gaat de komende 
jaren na of (project)ontwikkelaars 
te interesseren zijn voor aanpas-
sing van bestaande woningen. 
Daarnaast wordt met Staedion gesproken over herbestemming van de Borneoflat 
tot seniorencomplex voor 65-plussers. Met veel nadruk is ook aangedrongen op 
behoud van het Schakelpunt als huiskamerproject voor ouderen. Of dat kan is ook 
en vooral een financieringsprobleem. Er wordt gezocht naar oplossingen.

Leefbaarheid en handhaving
Om de leefbaarheid van de wijk te handhaven en zo mogelijk te vergroten zal aan 
handhaving van regels (nog) stringenter de hand worden gehouden. Overtredin-
gen van bepalingen in het bestemmingsplan, overtredingen van de verkeersre-
gels, het aanbieden van huisvuil op een zodanige manier dat anderen er last van 
hebben: dit alles krijgt de komende jaren extra aandacht. Positieve acties zoals de 
groene initiatieven uit de wijk worden gefaciliteerd en ondersteund. 

Diverse reacties vanuit 
Archipel&Willemspark
In grote lijnen komt de gemeentelijke samenvatting overeen met hetgeen tijdens 
de Haagse Kracht-avond van eind juni werd besproken: wel is sprake van accent- 
wijzigingen en weglatingen. Daarom zijn vanuit de werkgroep verkeer en het 
bestuur nog (digitaal) commentaarpunten ingediend, waaronder:
•  de inbreng van bewoners moet niet vooraf worden geschift op basis van de  

uitgangspunten van gemeenteambtenaren;
•  juist omdat heel veel verkeer door A&W loopt hebben de verbeterpunten ver-

keersoverlast een effect op een veel groter gebied;
•  de aanpassing van de kruising Telderstracé met Scheveningseweg moet be-

schouwd worden in samenhang met andere aanpassingen.

Maar vooral is aan de gemeente gevraagd zich te committeren aan een duidelijk 
eindresultaat: concrete aantallen, doelen en ambities die eind 2016 bereikt moeten 
zijn. Dat zou de geloofwaardigheid zeer ten goede komen.

dl

Wijkprogramma  
2016 –2019 
We geven een overzicht van de belangrijkste voornemens  
uit het binnenkort vast te stellen wijkplan. 

>> vervolg van pagina 1

Nieuw in de redactie, 
even voorstellen…

Op maandag 9 november werden er opnames 
gemaakt in de Atjehstraat voor de film ‘Riphagen’. De 
film vertelt het werkelijk gebeurde verhaal van Andries 
Riphagen, bijgenaamd de Hollandse Al Capone. 
Riphagen (in de film gespeeld door Jeroen van Ko-
ningsbrugge) maakte in de jaren ’30 naam als uitbater 
van illegale gokhuizen. In de Tweede Wereldoorlog 
verrijkte hij zich met zwarte handel en leverde joden 

uit aan de nazi’s nadat hij ze bestolen had. Een film van 
regisseur Pieter Kuijpers over een crimineel geplaatst 
in een tijdbeeld van kantelende perspectieven in de 
laatste oorlogsjaren. De film zal voorjaar 2016 uitko-
men in de bioscoop en later op tv/vpro uitgezonden 
worden. Enkele jaren geleden werden in deze straat 
ook opnamen gemaakt voor de film “De Tweeling”  
en nog eerder voor de tv-serie over Wilhelmina.

www.indischebuurten.nl

•nassauplein<in<herfsttooi•

De beste bijrol is voor deze Hudson 1928

Foto / Nyree van der Laan



Atjehstraat 66
2585 vl  Den Haag

Telefoon 070 352 39 98

Lunch
Diner
Party
Borrel
Buffet

Catering
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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

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

keuken geopend tot 21.30 uur

Bankastraat 32
2585 EN Den Haag

T 070 350 38 16

Elke laatste zondag van de maand 
live muziek vanaf 16.00 uur

Dagelijks geopend  
voor lunch en diner

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

Voor actueel nieuws uit de wijk kijkt u op 
archipelwillemspark.nl

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 44
Telefoon 070 355 02 44
www.zuivelland.nl

kaasspecialiteiten
• top kwaliteit boerenkaas
• honderden soorten binnen 
 en buitenlandse kaas
• versgebrande noten
• boeiend assortiment olijven
• kaassouvenirs

voor kenners van smaak!

Ik zit aan de grote keukentafel in haar huis in de 
Atjehstraat. De tafel waar omheen op gezette tijden 
culinaire belangstellenden zich scharen voor een 
kookworkshop, om de fijne kneepjes te leren kennen 
en dan samen een mooi niet-Nederlands gerecht te 
componeren en te nuttigen.

Koken is altijd haar hobby gebleven, het werd nooit 
echt professioneel. Maar omdat er nogal wat misver-
stand bestaat over de Indiase keuken, vond Vandana 
het haar taak om de ‘buitenwereld’ te vertellen en te 
tonen wat het dan wel is. Dus begon ze workshops in 
haar huis. Veel variaties zijn mogelijk en de verschil-
len tussen de diverse gerechten hebben heel duide-
lijk te maken met het onderscheid tussen religie en 

De Koninklijke Bibliotheek (kb) en Museum Meer-
manno doen van 10 oktober 2015 t/m 31 januari 2016 
een boekje open over eetcultuur in Nederland. In de 
tentoonstelling ‘Aan Tafel!’ staan receptenboeken 
voor allerhande huismiddeltjes, achttiende-eeuwse 
handgeschreven kookschriften en standaardwerken 
van de huishoudschool tot vooroorlogse reclame-
uitgaven, populaire kooktijdschriften en glossy 
koffietafelboeken centraal. Culinaire kaskrakers zoals 
De volmaakte Hollandsche keuken-meid (1746) en 
The naked chef van Jamie Oliver (2000) zullen te zien 
zijn net als Bakken en braden met Barbie uit 1966 en 
het legendarische kookboek Koken ‘con amore’ van 
Sophia Loren. 

Ook het Oorlogskookboek van A. Geurts en Het 
nieuwe Haagse kookboek van F.M. Stoll en W.H. de 
Groot zijn te bewonderen.

Koken is hot — Zes smakelijke zalen
We koken al sinds mensenheugenis. Was eten lange 
tijd vooral een basisbehoefte, tegenwoordig is het een 
way of life. Er verschijnen meer kookboeken dan ooit 
tevoren, nieuwe kookblogs schieten als paddenstoe-

len uit de grond en kookprogramma’s zijn immens 
populair. In elk van de zes grote zalen in het monu-
mentale pand van Museum Meermanno wordt een 
thema uitgewerkt aan de hand van smakelijke boeken 
en bladen uit de goedgevulde collecties van de kb en 
Museum Meermanno. 

De thema’s zijn: ‘Het koken van toen’, ‘Koken met 
beleid’, ‘Grenzeloos koken’, ‘Koken met sterren’,  
‘Feestelijk koken’ en ‘Koken met kinderen’. 

Kaartjes: toegangsprijs met €3,- toeslag,  
kinderen t/m 12 jaar gratis. Museumjaarkaart geldig.
 
Museum Meermanno  Prinsessegracht 30
telefoon: 070 34 62 700   
email: info@meermanno.nl

maandag: gesloten
dinsdag t/m zondag: 11.00 – 17.00 uur
Tevens gesloten op feestdagen.

De keuken van India:  
meer dan alleen curry!

Lachend toont Vandana Sharma een heel klein deel van de 59 kruiden  
en specerijen die bij haar in de keukenkastjes staan en waarmee ze  
de meest heerlijke en geurige gerechten kan maken. ‘Nee hoor, niet 
alleen kerrie, wat bij heel veel mensen direct naar boven komt als  
ik vraag wat men weet van de keuken van India,’ aldus Vandana.

www.cookwithvandana.nl

www.meermanno.nl
www.kb.nl

cultuur in de 36 staten, een soort provincies, die het 
grote land telt. “Je kunt het vergelijken met Europa,” 
vertelt Vandana. “India is in zichzelf ook zo groot, dat 
taal en cultuur per gebied zeer uiteen lopen. Ik kom 
uit het Noorden, Delhi, en kan b.v. landgenoten uit 
het Zuiden nauwelijks verstaan. En dat geldt eveneens 
voor vele andere plekken in India. Eigen taal en cul-
tuur, dus wat eten betreft zijn de verschillen ook heel 
goed te duiden.”

We bespreken de verschillende ‘keukens’. Zoals de 
traditionele, eenvoudige vegetarische maaltijd en de 
rijke, uitgebreidere tafels van de Punjabi- en Mughlai- 
kookwijzen. In het Noorden wordt over het algemeen 
iets meer vlees gegeten. In het Zuiden daarentegen 

domineren de rijk versierde vegetarische gerechten. In 
de kustgebieden is een groot aanbod van vis, die dan 
weer verwerkt wordt in de diverse gerechten. Vooral 
voor Indiërs die in het buitenland wonen is de schei-
ding tussen vlees en vegetarisch tegenwoordig minder 
strikt dan vroeger. Ook in India zelf kun je trouwens 
volop gerechten met vis, lam en kip tegenkomen.

We raken niet uitgepraat over de mogelijkheden die 
de keuken van India biedt. Erg uitgebreid en met heel 
veel details per recept. De enige manier is dus een 
workshop te volgen, zodat de praktijk vertelt hoe het 
zit en de smaak het uitroepteken is.

svp

‘ Je kunt het  
vergelijken  
met Europa,  
India is in  
zichzelf ook  
zo groot,  
dat taal en  
cultuur per  
gebied zeer  
uiteen lopen’

Allerhande boeken en tijdschriften over eten en koken in Museum Meermanno

Tentoonstelling ‘Aan tafel!’ 

Aan tafel! 
Een boekje open  
over eetcultuur 
 
Museum Meermanno 
10 oktober 2015  
t/m 31 januari 2016
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zaterdag 12 dec.
Open Podium  
met muziek door  
& voor liefhebbers
Op zaterdag 12 december van 15.00 – 17.00 
uur in de Berlagezaal van Muziekacademie 
Den Haag (voorheen het kantoorgebouw 
van de Nationale Nederlanden van 1845) 
Raamweg 36.  
Op het programma staan duetten voor 
sopraan en bariton van Robert Schumann, 
Felix Mendelssohn en Cesar Franck;  jazzy 
kerstsongs door het ensemble Smooch met 
zang van Mithra Nouri;  een stuk voor hobo en 
piano van Madeleine Dring  en  romantische 
werkjes voor viool en piano van Shostakovich. 
Een gevarieerd en veelbelovend programma in 
deze bijzondere setting. 

Zaal open 14.15u met koffie of thee. Na afloop 
is er gelegenheid een drankje te drinken met 
de musici. Entree €5,-

Auke Bloembergen is een en al actie. Z’n 
hele leven al. ‘Ik word actief waar ik terecht kom, zo 
gaat dat altijd. Hier was dat aanvankelijk in de werk-
groep Wijkleefbaarheid (nu Openbare Ruimte). Toen 
dat na zeven jaar teveel op werken ging lijken, ben ik 
ermee gestopt en ben ik geruime tijd actief geweest in 
de voetbalvereniging waar mijn zoons toen speelden. 
Maar na verloop van tijd ben ik teruggekeerd. Ik ben 
bestuurslid van de bewonersorganisatie geworden en 
dat heb ik alles bij elkaar nu acht jaar gedaan.’

ning, neemt het bestuur uiteraard wel het initiatief 
als dat nodig is. Overigens, collega-bestuurslid  Karin 
Hoogsteder neemt deze taak van me over.’

‘Waar ik ook met groot plezier aan heb gewerkt is de 
totstandkoming van de digitale muurkrant. We wer-
ken hard aan een nog groter bereik. Het is moeilijk 
te meten, maar de indruk bestaat dat we er nog (veel) 
meer uit kunnen halen, o.a. met bewegende beelden. 
Ik hoop dat wijkgenoten met goede ideeën de redactie 
van de muurkrant komen versterken. Veel buurtgeno-
ten maken licht werk!’

‘Ik kan ook iedereen aanraden eens een bestuursfunc-
tie te ambiëren. Het kost je in tijd grofweg een dag of 
twee, drie per 2 maanden. Meestal tijd in de avond-
uren maar soms is het handig als je – bijvoorbeeld 
voor overleg – ook overdag eens tijd kunt vrijmaken. 
Voor de wijk is het zo belangrijk dat het bestuur van 
de bewonersorganisatie een getrouwe afspiegeling 
vormt van de gemeenschap: jong en oud, werkend en 
niet (meer) werkend, mannen, vrouwen enz.’.

‘Ik ben ontzettend gesteld geraakt op deze buurt. 
Wist je dat we een aantal jaren geleden in Elsevier 
werden gerekend tot de mooiste dorpen van Neder-
land? Dorp?! We zijn een stadswijk, maar ik denk dat 
iedereen die hier woont de buurt inderdaad ervaart 
als een dorp, een dorp in de stad. Maar met de ramen 
open, dat wel. Ik ga er in ieder geval nooit meer weg.’

dl

‘Ik heb me vooral beziggehouden met het functio-
neren van de werkgroepen. Op een indirecte manier. 
Ik heb heel weinig hoeven zwoegen en trekken voor 
het ontwikkelen van initiatieven. Het uitgangspunt 
van het bestuur is namelijk: is er geen behoefte, dan 
laten we het zo. Want deze wijk – en dat is er ook zo 
aantrekkelijk aan – is heel goed in staat gevoelde be-
hoeften duidelijk te maken en in actie te komen als er 
iets moet gebeuren. En daarnaast is de wijk lichtelijk 
allergisch voor leiding. Dat is zo typerend, dat moe-
ten we zo houden! Bij onderwerpen die de belangen 
van de wijk direct raken, zoals de ruimtelijke orde-

De wijk is niet altijd zo mooi geweest en weinig mensen realiseren zich dat.  
In de Haagse beeldbank vind ik foto’s van harde, versteende straten overvol met 
auto’s en zonder bomen (praktisch alle straten parallel aan de kust). Er reed een 
tram door de Celebesstraat, stel je dat nu eens voor. Fietsers worstelen zich door 
de file in de Laan Copes, nadat begin jaren ’70 de bomen en het fietspad verdwe-
nen zijn. In de naoorlogse jaren ontbreekt de liefde voor oude monumentale 
herenhuizen; vele zijn gesplitst of staan er verwaarloosd bij.

Zelfs de grootste klagers moeten toegeven: de wijk 
is veranderd en verbeterd. Dat is een continu proces 
dat we samen vormgeven. De rol van de overheid is 
gemarginaliseerd. Het zijn actieve burgers, de civil 
society, die door zelforganisatie een bepalende rol 
kunnen gaan spelen. 

Ik help daar graag aan mee als nieuw bestuurslid. Ik 
ben geboren in Rotterdam en na mijn studietijd in 
Delft ben ik drie jaar geleden naar de Surinamestraat 
verhuisd. Mijn bedrijf is gespecialiseerd in ontwerp 
en (her)ontwikkeling. Mijn kennis van gebouwen 
komt me goed van pas nu ik me vanuit het wijkbe-
stuur ga richten op de ruimtelijke ordening.

Het is leuk je in te beelden hoe de wijk er over 10 jaar 
uit kan zien. Wat is er op de plaats van het nu bijna 
lege politiebureau gebouwd? Hoe blijft de wijk leuk 
en levendig voor jongeren? Hoe wonen ouderen nu 
ze niet meer naar een bejaardentehuis kunnen? Wat 
bedenken we voor de gebouwen die vanaf 2020 ener-
gieneutraal moeten zijn? Gaan zelfrijdende auto’s, die 
zichzelf buiten de stad parkeren, ervoor zorgen dat de 
straten nog groener en stiller worden? 
Ik ben benieuwd welke ontwikkelingen ú ziet en hoe 
we samen een positieve visie kunnen ontwikkelen.

david struik

Zoals de meeste lezers zullen weten, werd vorig jaar de 
Stichting Vredeskapel opgericht met het doel de Vredeskapel te 
bewaren als huis in de buurt voor bezinning, cultuur en ontmoe-
ting. Er meldden zich zoveel vrijwilligers en huurders aan, dat het 
mogelijk leek om over aankoop van de Kapel te gaan nadenken. 
Helaas moest de Kapel al na enkele maanden vanwege instortings-
gevaar van het dak gesloten worden. Aanvankelijk bestond nog 
de hoop dat de sluiting voor korte duur zou zijn, maar dat bleek 

valse hoop. Daardoor werd het vinden van huurders onmogelijk 
en bleek aankoop van de kapel een onvervulbare droom.

Inmiddels heeft de Protestantse Gemeente Den Haag de Vredes-
kapel verkocht. De nieuwe eigenaar zal de reparatie van het dak 
vermoedelijk willen combineren met verbouw voor een nieuwe 
bestemming. 

bas ter haar

Woningen in  
de Vredeskapel?
De Vredeskapel is verkocht. Naar verluidt zou  
de nieuwe eigenaar de kapel tot een of meer  
woningen willen verbouwen. Omdat de Vredes- 
kapel een rijksmonument is zal het overigens  
nog heel wat voeten in de aarde hebben voor  
het zover is. 

Auke Bloembergen  
verlaat bestuur na 8 jaar

In de wijkraad viel Auke Bloembergen een warm applaus ten deel 
toen bekend werd gemaakt dat hij het bestuur van de bewoners-
organisatie na 8 jaar (statutair) heeft verlaten. Voorzitter Arnout 
Offers prees hem vooral (ook) om de rust die hij altijd in de besluit-
vorming bracht. Maar wie daaruit de conclusie mocht trekken dat 
het hier om een bedaarde buurtgenoot gaat, die vergist zich. 

We wonen samen in een fantastische wijk. Die is  
niet in één keer gebouwd, maar in stukjes gegroeid.  
Kenmerkend is de ‘stedenbouw per straat’; er werd 
steeds een nieuwe straat ingetekend met daaromheen 
een klassiek ensemble van gebouwen. Nassauplein,  
het Bankaplein of de Surinamestraat zijn hier duide-
lijke voorbeelden van. Tussen de ensembles ligt  
veel verborgen ruimte, een zee van tuinen en hofjes. 

‘ Ik ben ontzet-
tend gesteld 
geraakt op deze 
buurt. Wist je 
dat we een aantal 
jaren geleden in 
Elsevier werden 
gerekend tot de 
mooiste dorpen 
van Nederland?’

‘ Mijn kennis  
van gebouwen 
komt me goed 
van pas nu ik  
me vanuit het 
wijkbestuur 
ga richten op 
de ruimtelijke 
ordening’

David Struik
nieuw in het bestuur

Mijn moeder, Ami Ketel-Verkuijlen gaat 
na meer dan 61 jaar aan de Atjehstraat  
te hebben gewoond haar geliefde wijk  
De Archipel verlaten. 

Precies 50 jaar woont ze met heel veel plezier in 
het huis aan de Atjehstraat 25. Daarvoor woonde ze 
op nummer 119 in het huis van haar opa en oma. Daar 
kwam ze overigens al in de oorlog op bezoek als klein 
kind. Veel mensen kennen mijn moeder en zij zit vol 
verhalen over haar bewoners van toen en nu en de 
winkels die er vroeger waren. Ooit was aan nummer 
25 een groentewinkel gevestigd met paardenstal. Dit 
stukje Archipel kent een groot ‘gehalte’ aan Ketels. 
Opa Ketel kwam al in de poort aan de Atjehstraat 
ten tijde van De Sierkan als melkboer en woonde in 
de Malakkastraat. Mijn vader Jan Ketel woonde de 1e 
jaren op nr. 25 samen met zijn oudste broer Cees en 
diens vrouw. Een jongere broer Maarten woonde met 
zijn gezin lange tijd op nummer 27 het bovenhuis.

 
Op 26  november is de officiële overdracht maar op 23 
november trekt ze definitief de deur achter zich dicht 
en woont er na meer dan 6 decennia géén Ketel meer 
in de Atjehstraat en Archipel. Of zoiets vaak gebeurt 
daar heb ik géén idee van, maar het lijkt mij voor de 
wijkkrant  het vermelden waard. Op 14e november 
was er voor haar een afscheidsfeestje georganiseerd 
door de buren. Daar ging ze graag naartoe, maar 
eigenlijk wilde ze stilletjes vertrekken zonder al te 
veel gedoe. Precies zoals mijn moeder is, doe maar 
normaal dat is al gek genoeg. 

Bijvoorbeeld een kijkje achter de voordeur zou  
interessant kunnen zijn. Het huis is van het nodige 
stukwerk voorzien door mijn vader (overleden 2008) 
Mede gezien het unieke object (met verhaal) in de 
schouw en de namaak beschilderde ‘houten’ balken 
van gips die niet van echt te onderscheiden zijn.  
Helaas gaat het bijna allemaal verdwijnen met de 
komst van de nieuwe eigenaar die geheel begrijpelijk 
een heel andere smaak heeft.  

rinus ketel

Als mevrouw Wiessner de deur opendoet van haar huis in 
het prachtige hofje aan de Cristinalaan, komt de buurman, 
de heer Jos van Themsche, aangelopen. Mevrouw Wiessner 
heeft gevraagd of hij bij ons gesprekje aanwezig mag zijn 
“want anders word ik misschien een beetje verlegen”.

We gaan zitten in haar gezellige woonkamer en trots laat ze me foto’s 
zien van het feest dat voor haar georganiseerd werd om te vieren dat ze al 60 
jaar bewoonster van de Christinalaan is. Ze woont er al sinds 1 september 
1955. “Ik mocht niets doen, alles werd me aangereikt. Er was zelfs een draaior-
gel, dat was echt een hele grote verrassing”. 

Op mijn vraag of het fijn wonen is in het hofje knikt ze bevestigend. “Oh ja, 
zeker, het is hier heel fijn. We kennen elkaar allemaal en zorgen voor elkaar. Als 
één van de oudere bewoners zich voor twaalf uur niet heeft laten zien gaat er al-
tijd iemand kijken”. Het hofje wordt nu bewoond door een mix van jong en oud. 
“Jonge mensen willen hier graag wonen, ze vinden het leuk, zo’n klein huisje”. 
 “Vroeger was het wel anders hier, ruiger. Veel bewoners lustten wel een 
glaasje, met de nodige onrust tot gevolg. Die mensen kwamen hier via de re-
classering. Er woonden ook gezinnen met veel kinderen. De kinderen sliepen 
dan in een bedstee in de alkoof of in stapelbedden”. Ze vertelt dat er regelma-
tig politie aan te pas moest komen om de mensen die iets te diep in het glaasje 
hadden gekeken tot de orde te roepen. “Maar het was zeker niet allemaal 
ellende hoor, helemaal niet. Ik heb hier echt al die tijd met plezier gewoond. 
We hebben ook gelachen met zijn allen. Ik kan me nog herinneren dat we een 
bewoner hadden, wij noemden hem “de kikker” hij had een soort korset aan 
zodat hij recht bleef staan. Maar soms viel hij om en dan moesten we hem met 
zijn allen weer overeind zetten”. 

Ik vraag of ze veel aanloop heeft en de heer Van Themsche zegt lachend: “Ja 
hoor, maar ze is er bijna nooit!”. “Ach ja, zegt ze, ik ben nog heel actief hoor, met 
mijn 79 jaar. Ik ga naar twee verschillende knutselclubs, ouwe tuttenclubs noem 
ik dat”. Ook gaat ze nog regelmatig erop uit met oud-leden van de scouting en 
één keer per week zwemt ze in Overbosch. Ook verzorgt mevrouw Wiessner elk 
jaar de kaartverkoop van de straatspeeldag aan de Cantaloupenburg. 
 “Maar op zondag ben ik thuis. Dan hebben we koffie-uurtje. Bij mooi weer 
aan de tafel buiten, met slecht weer hier bij mij binnen. Mensen weten dat ik 
dan altijd koffie heb klaarstaan”. 

Als ik haar vraag of ze nog iets wil zeggen tegen de lezers antwoordt ze: “Blijf 
gezond, en doe leuke dingen”. 

nvdl

Het is de omwonenden zeker niet 
ontgaan dat er op het binnenterrein 
tussen Sumatrastraat en Atjehstraat 
druk gebouwd werd, hoewel er een 
streng bordje aan het begin van de 
straat stond dat er vóór 7.00 uur geen 
bouwverkeer mocht zijn. De parkeer-
overlast werd er niet minder door in 
deze toch al drukke straat!

Sumatrahof 
hoogste punt 
bereikt

Loes  
Wiessner
60 jaar  
in de wijk

Geen Ketel meer in de Atjehstraat

De 8 woningen op het binnenterrein met 
evenzoveel garages zijn nu ‘onder de pan-
nen’. Op 20 november j.l. was er een Open 
Huis voor omwonenden, maar het zal nog 
even afwachten zijn of het paradijselijke 
plaatje werkelijkheid wordt. Behalve de 
Nieuwe Hof en het Hofje van Elf is met de 
Sumatrahof  de vroegere bebouwing van 
binnenterreinen weer toegepast, zoals deze 
in de 19e eeuw veelvuldig heeft plaatsgevon-
den in Archipel en Willemspark.

epb



december 2015  archipel & willemspark  98   archipel & willemspark  december 2015

Hoe het begon
De bouw van dit hofje startte omstreeks 1874, als 
een zogenaamd exploitatiehofje (in tegenstelling tot 
liefdadigheidshofjes) en het dankt zijn naam aan de 
nabijgelegen Alexanderkazerne, aan wat nu de Burge-
meester Patijnlaan heet. In eerste instantie boden de 
woningen onderdak aan onderofficieren van deze ka-
zerne, het 3e Regiment ‘Rode’ – zo genoemd vanwege 
de mooie rode tressen op hun uniform – Huzaren.
Elk huis had één kamer met een zolder en daarin 
woonden gezinnen met soms wel vier kinderen.  

Er was wel enige luxe, want bij de bouw kreeg elke 
woning een eigen ‘privaat’ en vrij snel daarna ook 
een eigen kraan met duinwater. 

En hoe is het nu?
Tegenwoordig stellen we hele andere eisen aan 
wonen en worden deze hofjeshuizen bewoond door 
éénpersoonshuishoudens of worden twee, soms 
zelfs drie huizen samengevoegd tot één woning. 
Ik ga op zoek naar een uit twee huizen samengesteld  
huis dat verbouwd wordt. De werkzaamheden, 
begonnen in mei, naderen hun einde. En als ik goed 
ben ingelicht is deze woning volgens de principes 
van ecologisch bouwen opgeknapt. Het gebruik 
van natuurlijke, duurzame materialen staat bij 
ecologisch (ver)bouwen voorop. Duurzame mate-
rialen zoals bijvoorbeeld vlas, hennep, wol, leem, 
natuurlijke pigmenten en oliën, zijn materialen die 
teruggegeven kunnen worden aan de natuur of weer 
worden hergebruikt. 

Er wordt nog hard gewerkt aan het huis. Men is nog 
bezig met de buitengevel en binnen moet de leem 
op de muren nog drogen. Ik word ontvangen door 

Mark Alexandria die mij rond zal leiden. Enthousiast 
vertelt hij over de binnenmuren die helemaal kaal zijn 
gemaakt en daarna met verschillende lagen leem be-
dekt. Een arbeidsintensieve klus omdat het leem tus-
sendoor ook weer moet drogen. Op de plek waar het 
rookkanaal van de haard zat en de muur bedekt was 
met roet is de muur eerst behandeld met stierenbloed 
(een ouderwetse beproefde methode) om doorslag 
te voorkomen. Een dikke laag leem zorgt voor een 
goede isolatie, zowel voor de gedeelde muren als 
voor de buitenmuren en bovendien voor een prettig 
binnenklimaat. Voor de vloerisolatie is een materiaal 
gebruikt op basis van vlas en daarop is vervolgens 
de vloerverwarming aangelegd. Voor de trap naar de 
zolder is  hergebruikt hout ingezet. Op zolder vind ik 
prachtige – eigen ontwerp – verwarmingselementen.

Het is altijd fijn om te zien dat onze mooie oude hui-
zen met zorg en aandacht worden onderhouden. Deze 
140-jarige kan beslist weer een hele tijd mee!

mt

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

Wist u dat aan de Waterpartij op het hoogste punt 
ooit een villa lag, uittorenend boven het water? 
Villa Ten Vijver werd in 1883 gebouwd en in 1900 
gekocht door het echtpaar Kröller-Müller dat er 
een aantal jaren woonde. In 1943 braken de Duit-
sers het af om ruimte te maken voor de Atlantik-
wall. Het enige wat rest is een oude foto die onze 
verbeeldingskracht moet voeden.

Deze en vele andere wetenswaardigheden staan 
beschreven in een nieuwe uitgave van de hand van 
onze buurtgenote en historica José Buschman: F. 
Bordewijk Een Haagse wandeling. Eerder schreef zij 
in dezelfde serie Louis Couperus Een Haagse wande-
ling, en later Couperus Culinair, met recepten van de 
favoriete gerechten van de schrijver. 

Na Couperus wordt F. Bordewijk beschouwd als onze 
meest Haagse schrijver. Op zijn Amsterdamse prille 
jeugd na woonde hij zijn hele leven in de residentie, 
waar hij eerst met zijn ouders en later met zijn eigen 
gezin vele malen van huis wisselde. Zodoende heeft 
hij zelf al een spoor getrokken door diverse Haagse 
wijken, maar ook in zijn boeken zijn talloze beschrij-
vingen te vinden van buurten, straten, gebouwen en 
huizen uit Den Haag. Sommige zijn nog zó uit het 
verhaal te herkennen. 

Bordewijk hield van Den Haag, maar vooral van het 
Den Haag uit zijn jeugd, de ongeschonden metropool 
van rond de eeuwwisseling. Met lede ogen moest hij 
aanzien hoe de stad veranderde, ‘gemoderniseerd’ 

werd. Zijn Haagse mijmeringen (1954) en Wande-
lingen door Den Haag en omstreken (1962) zijn van 
nostalgische weemoed doortrokken. Van de bekende 
boeken Bint en Karakter weet men dat zij in Rotterdam 
gesitueerd zijn. Maar in welke huizen in Den Haag 
hebben andere romanfiguren van Bordewijk gewoond 
en gewerkt? Op welke gebouwen zijn de soms halluci-
nerende verbeeldingen geïnspireerd? De speurtocht 
naar die adressen heeft vele verrassingen opgeleverd.

Aan de hand van de verkregen informatie heeft José 
Buschman vier wandelingen samengesteld. De eerste 
voert door het Regentessekwartier, het Willemspark 
en de Archipelbuurt. De tweede door de Bezuiden-
hout. De derde wandeling betreft het Centrum en de 
vierde slingert door de Scheveningse Bosjes, het Van 
Stolkpark en Zorgvliet. De wandelingen beschrijven 
niet alleen in vogelvlucht het leven van Bordewijk 
maar ze laten ons ook kennismaken met diens (min-
der bekende) werk. Diverse titels en citaten passeren 
de revue en nodigen uit tot wandelen maar zeker ook 
tot (her)lezen van deze bijzondere schrijver. 

Voorzien van vele foto’s (Jon Vismans) is dit zeer 
informatieve en mooi uitgevoerde boekje (het past 
gemakkelijk in tas of binnenzak) een juweeltje  
geworden, dat voor slechts €9,90 te verkrijgen is  
bij onder andere Primera in de Bankastraat. 

Wilt u zo’n wandeling liever maken met José  
Buschman zelf? Dat kan. Neemt u met haar  
contact op: 070 351 24 28.

pvz / mt

Helpt u mee opruimen!?
Op zaterdagmiddag 19 december a.s om 
15.00 uur is er weer een veeg-en opruim-
ploeg bezig om het zand terug te doen in de 
zandbank, de bladeren op de composthoop 
te gooien en de houtstukjes terug te bren-
gen naar het boomhutgebied. Op zater-
dagmorgen was het moeilijk aanwezig te 
zijn voor veel vrijwilligers i.v.m. sportende 
kinderen vandaar dat het naar de middag is 
verschoven. Actieve nieuwkomers welkom 
(met eigen bezem s.v.p.)!

Nieuw hek bij Archipeltuin
Op een avond in oktober werd de regen een 
grote groep jongeren te machtig op het 
voetbalveld en hebben ze helaas het vorige 
hek vernield om in de boomhut te gaan 
eten en drinken, waarvan de sporen alom 
verspreid waren. Meer kracht dan verstand 
op deze leeftijd, zou mijn moeder gezegd 
hebben, maar jammer dat het zo gelopen is. 
De tuin was hierdoor enige tijd niet afsluit-
baar, maar nu dus weer wel met een hoger 
en steviger hek.

Afspraken vastgelegd
De afspraken met de betrokkenen bij de 
Archipeltuin zijn officieel vastgelegd in een 
convenant. Dit werd op 2 november j.l. in de 
Archipelschool ondertekend door: zittend 
dhr Mark Kaptein namens omwonenden en 
Archipeltuin Comité en hierachter v.l.n.r. 
mw Marieke Martiolaya, namens St.Dak 
Kindercentra, dhr Luc Brocken, namens  
de Gemeente Den Haag Stadsdeel Centrum  
en mw Daphne de Vries, adjunct-directeur 
van de Archipelschool.

epb

Ecologisch  
 verbouwen

Eerst ga je door een poort met twee versierde hardstenen 
stoeppalen uit de 19e eeuw en dan sta je in een van de  
aardigste hofjes van de Archipel, het Alexander’s hof  
of Bankahofje. In het midden een vriendelijke groene 
strook en  aan beide zijden woningen, 38 stuks in totaal,  
de muren lichtgrijs gestuct en de ramen voorzien van  
roedeverdeling.

www.alexandriabv.nl
www.archipelwillemspark.nl

‘ Het is altijd fijn 
om te zien dat 
onze mooie oude 
huizen met zorg 
en aandacht 
worden onder-
houden. Deze 
140-jarige kan 
beslist weer een 
hele tijd mee!

Zonnepanelenactie
— een succes

Eigen druif smaakt 
het lekkerst
 

Een muur op het zuiden of zuidwesten 
is heel geschikt om een druif te planten 
zonder een kas te hebben. Dit jaar was het 
een uitstekend jaar en dagelijks kon ik 
een lekker trosje oogsten of deelde wat uit 
aan de liefhebber. Een buurjongetje zag ik 
ook regelmatig wat plukken en proeven, 
want mijn druiven hangen letterlijk in 
de geveltuin aan de openbare straat. Bij 
de hoogste druiven zit soms een duif te 
snacken, maar er blijft nog genoeg over. 
Een aanrader met weinig onderhoud: af 
en toe wat loze ranken afknippen en 1x per 
jaar terugsnoeien.
 Else Ponsen

Gouden tip voor  
Sinterklaas of Kerst

Vanaf 1 januari a.s. worden er geen gratis 
plastic tassen meer uitgedeeld bij de 
winkels. Hét moment om te denken aan 
een duurzame oplossing, want zelfs een 
gekochte plastic tas is niet de oplossing. 
Er is een grote variatie van degelijke en/of 
hippe boodschappenkarren te koop, fraaie 
luxere boodschappentassen en heel klein 
opvouwbare tasjes  met een mooie print 
(o.a. bij verschillende museumwinkels) 
Leuk om te krijgen, maar ook om cadeau 
te doen. Fietstassen, kratjes of mandjes 
zijn ook heel handig. Neem in elk geval 
wat mee en gebruik al uw plastic zakjes op 
voor u ze aan de wilgen hangt. Liever een 
lekkere soep in de boodschappentas dan 
een smerige plastic soep in de oceaan.

epb

Wij stellen het zeer op prijs als u met ons 
mee wilt denken. Geeft uw goede ideeën  
of wensen die onze wijk nog mooier  
kunnen maken aan ons door! 

marjan@archipelwillemspark.nl

Deel je groene ideeën 
met buurtgenoten

Groenere  
Buurt

aantal  
installaties

aantal  
panelen

capaciteit 
KiloWattpiek

MWh  
per jaar

co2 besparing 
in ton per jaar

41

459

50

300

83
127

75
114

39
60

behaald

behaald

doel

doel

behaald

behaald

behaald

doel

doel

doel

Wandelen met F. Bordewijk 

Archipeltuin
nieuws

Fi ne
fe s d gen

Namens uw Groene Buurt

Veel wijkgenoten hebben op het laatste  
nippertje toch nog besloten mee te doen aan  
onze zonnepanelenactie om van alle voordelen  
en kortingen te kunnen profiteren. Met een  
flinke eindspurt hebben we ons doel om 300 
panelen op onze daken te krijgen ruimschoots 
overschreden met maar liefst 152% (er liggen  
459 panelen). Gezamenlijk  hebben we een flinke 
stap gezet op het gebied van co2-besparing  
namelijk jaarlijks ruim 60 ton. Veel dank aan  
de deelnemers en ook aan Energy Guards voor 
hun correcte afhandeling van de offertes.

mt
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Villa Ten Vijver
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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

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

Chr. Th. JEHEE

Steenhouwerij en
Natuursteenhandel

Gevelbekleding - Schouwbekleding
Trapbekleding - Vloeren

Vensterbanken - Grafmonumenten

Sumatrastraat 30 2585 CS  Den Haag
Telefoon 070 - 350 44 80  Telefax 070 - 352 08 06

Bankastraat 12, Den Haag
www.gransjean.nl

Steeds voor u op 
zoek naar bijzondere 

 lekkernijen!

Koffiehuis De Prinsevink
Kerkhoflaan (t.o. Prinsevinkenpark)

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

u gastvrij ontvangen en laten 
genieten van diverse specialiteiten.

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

uitsmijters, soepen, etc.

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

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

Koffiehuis De Prinsevink
Kerkhoflaan (t.o. Prinsenvinkenpark)

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

van diverse specialiteiten.

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

ters, soepen etc.

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

www.prinsevink.nl (catering)

‘Eén maal per week ben ik gastvrouw in het Aandachtscentrum. Iedereen kan 
daar overdag tussen 10 en 5 binnenlopen maar in de praktijk komt vooral de 
groep die wat buiten de maatschappij is gevallen: daklozen en andere kwets-
bare mensen die extra aandacht nodig hebben. Het centrum zit al meer dan 
dertig jaar in een fors pand in de Schoolstraat, midden in de drukke stad. Het 
heeft de uitstraling van een gezellige huiskamer, met ronde tafels, tijdschrif-
ten en spelletjes. De bezoekers kunnen er koffie en thee krijgen – met een 
koekje! Verder worden er exposities georganiseerd, soms met werk van de 
bezoekers zelf, en is er een stilteruimte. Eén keer per jaar organiseren we een 
uitje voor ze, zoals dit jaar een bezoek aan Avifauna met aansluitend een boot-
tochtje met ‘onbeperkt’ pannenkoeken eten.’

‘Waar het om gaat? Het woord zegt het al: ‘aandacht’. Je maakt een praatje met 
de mensen. Dat hoeft niet meteen heel diepgaand te zijn, het kan overal over 
gaan. Of je doet een spelletje. Er komen wel zo’n dertig tot veertig mensen per 
dag. We zijn zes dagen per week open. Zaterdagmiddag, zondag en maandag-
ochtend zijn we gesloten.’

‘We zitten er altijd met z’n drieën, mede uit veiligheidsoverwegingen. Ja, na-
tuurlijk zijn er wel eens lastige mensen. Sommigen zijn verslaafd en kunnen 
wel eens agressief zijn. Er bestaat een mogelijkheid om mensen te schorsen, 
bij herhaald wangedrag, maar dat komt gelukkig weinig voor.’

‘Ik was nog nooit geconfronteerd met dak- en thuislozen maar het blijkt echt 
iets voor me te zijn. Het geeft me veel voldoening om tijd voor mensen te 
maken. Ze waarderen het oprecht en dat laten ze vaak merken. Maar verder is 
het voor mijzelf ook gezellig. Ik doe het één dagdeel per week maar niet op een 
vaste dag en daardoor ontmoet ik veel andere vrijwilligers.’

Laura is ermee opgegroeid, het runnen van een eigen 
zaak. Aanvankelijk had zij geen interesse om hetzelfde 
pad als haar ouders te bewandelen. ‘Jij luistert nooit,’ 
zei zij als jong meisje tegen haar moeder, die altijd een 
oog op de winkel liet rusten. Toch liet het haar nooit 
los. Vooral het contact met de clientèle had en heeft 
haar speciale interesse. Op dertienjarige leeftijd was 
zij met de regelmaat van de klok achter de toonbank 
van de buurman, een kaasboer,  te vinden. Haar vader 
stak daar een stokje voor: leren moest voorop staan. 

Enkele jaren daarna ontmoette zij haar echtgenoot. 
Zijn familie runde een winkel in groente, fruit en 
delicatessen achteraan in de Frederikstraat. Een voor-
uitstrevende zaak, want voor bijzondere producten 
reed men naar Brussel of Rungis. Een unicum in die 
tijd, iets minder dan een halve eeuw geleden. De liefde 
voor lekker eten leidde ertoe dat Laura op kookles 
ging bij Henk Savelberg, destijds chef-kok bij restau-
rant Seinpost. ‘Dit gaf me inspiratie tot doorgaan met 
koken.’ Gaandeweg kreeg de delicatessenzaak dan 
ook een functie als traiteur. Er werd niet alleen in de 
winkel gekookt, Laura organiseerde ook diners. 

Laura ziet zichzelf als een ambassadrice voor produc-
ten en kennis. Juist deze vaardigheid – die gepaard 
gaat met een innemende persoonlijkheid – was de 

aanleiding tot de start van haar interieurzaak. Steeds 
meer mensen vroegen haar om advies bij de aankle-
ding van een diner, en het één leidde tot het ander: 
Flamant by Laura werd geboren. Een lichte bevalling 
was het niet! Voorafgaand aan de opening moest 
dag en nacht gewerkt worden om het product onder 
de knie te krijgen. De delicatessenzaak was op dat 
moment al een jaar gesloten.

Inmiddels bestaat de smaakvol ingerichte winkel vijf-
tien jaar, werkt Laura er samen met dochter Kari-Elise 
en heeft zoon Laurens een filiaal in Laren geopend. 
Enkele jaren geleden opende in het belendende pand 
het restaurant  Flamant Dining zijn deuren. Hier 
vinden momenteel privé-diners en -lunches plaats, 
en worden kooklessen, vergaderingen en partijen 
georganiseerd.

Desgevraagd ontkent Laura dat zij nog toekomstige 
projecten op stapel heeft staan. Alhoewel… binnen 
enkele maanden zal haar schoondochter Stephanie 
enkele panden verderop een kledingzaak openen. Zij 
hebben samen inkopen gedaan, en Laura sluit niet uit 
dat zij haar in de toekomst vaker zal helpen. Uiteinde-
lijk kruipt het bloed  waar het niet gaan kan.

bf

Flamant by Laura

Josephine  
    de Vijlder

onbetaald
     en onbetaalbaar

HET
FAMILIE
BEDRIJF 

Binnen afzienbare tijd kan Laura van ‘Flamant by Laura’ haar vijftigjarig  
jubileum in de Frederikstraat vieren. Zij is een echte duizendpoot, die  
verschillende soorten zaken onder haar verantwoordelijkheid heeft gehad. 
Weliswaar heeft zij niet al die tijd in haar eigen interieurwinkel of restaurant 
gewerkt, maar deze mijlpaal is zeker een feestje waard. 

www.flamantbylaura.nl
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Zo actief als ze was in haar werkzame leven, zo actief 
is ze dat in het vrijwilligerswerk: Josephine de Vijlder: 
secretaris bij de Wijkbus, medewerkster van het service-
punt in het Klokhuis, schrijfster voor de website van 
Archipel&Willemspark en sinds twee jaar actief in  
Het Aandachtscentrum, een ontmoetingscentrum voor  
dak- en thuislozen en iedereen die zich eenzaam voelt.

‘ Eén maal per  
jaar wordt er  
een bezinnings- 
weekend voor  
de vrijwilligers  
georganiseerd,  
de laatste keer 
met het thema 
‘Geduld’.’  

‘ Heel leerzaam 
voor iemand  
als ik die niet  
altijd even  
geduldig is.’

lvl
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Bekijk meer van onze projecten op: www.alexandriabv.nl en vraag daar vrijblijvend een offerte aan.

ALEXANDRIA GARANTIE SCHILDERS SCHILDERT DEZE WINTER MET EEN NIEUW GARANTIELABEL

w w w . a l e x a n d r i a b v . n l

Het jubileumgedicht is het verstilde en 
verstillende gedicht ‘Laat’ van de gelauwerde Vlaamse 
dichter Leonard Nolens. Het gedicht staat op de  
zijmuur van het historische pand Prinsessegracht 19.  
Nolens was aanwezig bij de onthulling, waar hij 
enkele van zijn gedichten voordroeg. Hij voelde zich 
vereerd met ‘zijn’ muurgedicht en prees het ontwerp 
van De Ontwerpvloot met de letter dtl Documenta. 
Deze bekende letter is een ontwerp van Frank E. 
Blokland. Blokland richtte Nederlands grootste let-
teruitgeverij dtl (Dutch Type Library) op, en doceert 
aan de kabk. Hij vertelde dat hij nog steeds werkt 
aan zijn letter, die 23 jaar geleden op de markt kwam. 
Blokland: “Ik ben dus niet zo snel en heb de neiging 
om in onze tijd, waarin alles steeds sneller gaat, meer 
en meer de tijd te nemen. Het gedicht van Leonard 
Nolens dat hier wordt onthuld, past wat dat betreft 
ook bijzonder goed bij het lettertype – en vice versa.” 
De heren Rabin Baldewsingh (wethouder van Sociale 
Zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport), 
Theo Heere (voorzitter van Buurtschap Centrum 
2015), Robert van Rossum (eigenaar van de muur), 
Leonard Nolens en Frank Blokland onthulden het 
muurgedicht. Daarna volgde een vrolijke borrel.
Na afloop bewogen twee lange rode stroken gaas die 
waren gebruikt bij de onthulling, nog urenlang sier-
lijk in de wind tegen de muur – als een liefkozing.

Het Haags Damesleesmuseum – overigens geen museum maar een  
leesgenootschap – werd in 1894 in het kielzog van de eerste feministische golf 
opgericht, vanuit de behoefte aan zelfonderricht en kennisverrijking. 

Opmerkelijk is dat het leesgenootschap nog steeds bestaat, en 35.000 boeken 
beheert. De mogelijkheden om een boek te lenen waren aan het eind van 
de 19e eeuw gering. Openbare bibliotheken bestonden nog niet en voor een 
bezoek aan de Volksbibliotheek waren de dames te deftig. Zo ontstond mei 
1893 een leeskring van twaalf jonge Haagse vrouwen. Een jaar later werd het 
Damesleesmuseum opgericht op het Noordeinde; later betrok men een pand 
op het Lange Voorhout en na de Tweede Wereldoorlog verhuisde het leesmu-
seum naar het Nassauplein. In tien jaar tijd groeide het ledental uit tot 516. 
Begin 1900 telde het 1478 leden. Het leesmuseum werd tevens damessociëteit. 
Er werden lunches geserveerd en men kon er overnachten.
In 1953 was het ledental 1125. Vrouwenbewegingsactiviteiten vinden niet meer 
plaats. Heren worden ook toegelaten als lid; momenteel zijn er circa vijftig lid.

Damesleesmuseum
Nassauplein 15
2585 eb ’s-Gravenhage
t. 070 363 65 68

donderdag t/m zaterdag 
van 10.00 tot 16.30 uur
lidmaatschap €40 per jaar
Paren €55 per jaar

Voor lezers die om gezondheidsredenen niet (eenvoudig) zelf naar een 
bibliotheek kunnen gaan, biedt Bibliotheek Den Haag ‘Boeken aan 
Huis’ aan. Via deze service kunt u boeken en andere materialen lenen die 
een bibliotheekmedewerker – op uw aanwijzingen – voor u heeft uitge-
zocht. U leent maximaal zestien materialen per zes weken, zonder extra 
kosten. Een chauffeur van de Boodschappen Begeleidingsdienst (BBD) 
brengt ze bij u thuis. 

Hoe gaat het in z’n werk? U geeft aan bij de bibliotheek waar u staat inge-
schreven (of ingeschreven wilt worden), dat u geïnteresseerd bent in Boeken 
aan Huis. Dat kan ter plekke in de bibliotheek, maar ook telefonisch of per 
e-mail. De bibliotheekmedewerker van Boeken aan Huis zal daarna contact met 
u opnemen en u informeren over de mogelijkheden. Als u aan de voorwaarden 
voldoet en van de service gebruik wilt maken, zal hij of zij vanaf dat moment 
uw vaste contactpersoon zijn.

Hoe kiezen we de boeken uit? Tijdens een telefoongesprek of een huisbe-
zoek bespreken we met u wat voor boeken (en/of andere materialen) u zou 
willen lezen, en hoeveel. Uw contactpersoon gebruikt die informatie als hij/
zij uw boeken uitzoekt. Geeft u toestemming om uw ‘leenhistorie’ te bewaren, 
dan maakt dat de keuze gemakkelijker. Omdat het computersysteem dan bij-
houdt welke boeken u hebt geleend, kan uw contactpersoon direct zien welke 
boeken u al hebt gelezen en welke niet. 

Uitlenen Wij houden uw bibliotheekpas voor u in beheer in de bibliotheek 
waar u bent ingeschreven. Zo kunnen we gemakkelijk de boeken en andere 
materialen op uw naam registreren.

Omwisselen van de boeken Eens in de zes weken brengt een chauffeur van 
de bbd de nieuwe boeken bij u thuis. Hij haalt die dag meteen de boeken op 
die u gelezen hebt. Dit gebeurt steeds op een vaste dag en op een vast tijdstip 
(met een marge van twee uur). Welke dagen en tijden dat zijn, staat op een 
lijstje dat u van ons ontvangt.

Evalueren en reserveren Uw contactpersoon van Boeken aan Huis zal u 
doorgaans ongeveer twee weken voor de nieuwe boekenlevering opbellen om 
u te vragen of de keuze is bevallen. En of u nog speciale wensen hebt voor de 
volgende keer. Als het om titels gaat die niet in uw eigen bibliotheek aanwezig 
zijn, dan zullen we proberen om ze bij een andere vestiging te bestellen. 

Informatie Wilt u meer informatie, of wilt u zich aanmelden? Dat kan tele-
fonisch of per e-mail. U vindt de telefoonnummers en e-mailadressen van alle 
vestigingen van Bibliotheek Den Haag op www.bibliotheekdenhaag.nl/Lenen/
Informatie-voor-leden-1/Boeken-aan-huis.htm
Voor evt. verdere informatie kunt u contact opnemen met Ilona Noteboom  
(ilona.noteboom@denhaag.nl). Zij is coördinatrice voor boeken aan huis 
vanuit de Centrale Bibliotheek.

Elke vrijdagmorgen van 10.00 tot 11.30 uur  is deze bieb dankzij vrijwilligers  
open voor de buurt. Bijna kosteloos, want iedereen kan lid worden van de 
bibliotheek voor 5 euro per jaar en voor de mensen met een Ooievaarspas 
is het zelfs gratis evenals voor leden van de Openbare bibliotheek. Er is een 
ruime en leuke collectie boeken aanwezig, deels afkomstig van de Openbare 
Bibliotheek en particuliere donaties. Hierdoor ook vaak verrassend moderne 
literatuur en veel thrillers in voorraad. Ook hier de mogelijkheid om een kopje 
koffie te drinken tijdens het zoeken.

Welkom namens de vrijwilligers Carmen, Françoise, Lenie, Liesbeth en Riek

Vanaf oktober j.l. is er  
in de Ontmoetingsruimte  
van Het Schakelpunt ook  

een boekenkastje, waar  
men boeken uit kan halen  
en/of  andere boeken terug  

kan zetten. Er is ook een  
plankje voor tijdschriften  

en een kastje voor cd’s.  
 

De openingstijden zijn  
alle werkdagen tussen  

10.00-12.00 uur en er kan  
ook nog koffie gedronken  
worden. Door de beperkte 
ruimte in de kast vragen  
de vrijwilligers om een

beperkt aanbod en  
uitsluitend boeken in  

goede staat.

De goede speurders  
in de wijk hebben het al  

ontdekt: het boekenkastje  
in de half-souterrainruimte  
achter in de zaak. Vanwege  

de vele Engelstalige  
bezoekers  van deze pub  

zijn er behalve Nederlandse  
ook veel Engelse boeken  

te vinden. Met een glaasje  
op kun je hier ook naar  

huis met een boekje mee  
of met een ander boek  

terugkomen en een hapje  
eten. Allemaal mogelijk.

l a n g  l e v e  d e  b o e k d r u k k u n s t

In de Riouwstraat en Delistraat zijn boekenhuisjes tegen de gevels ge-
plaatst dankzij financiële steun van Fonds 1818. De opzet is dat mensen hier 
boeken ter beschikking stellen van de geïnteresseerde lezers, die op hun beurt 
ook weer boeken erin zetten voor de volgende liefhebber. Het kastje buiten bij 
het kinderdagverblijf (hoek Riouwstraat/Koninginnegracht) is bestemd voor 
kinderboeken en in de Delistraat voorbij no 67 voor de Koninginnegracht voor 
volwassenen.  

Lange winteravonden, regenachtige dagen of een beetje ziek? 
Hebben we eigenlijk een alibi nodig om in een boek te duiken 
en even in een andere wereld te leven?  We kunnen natuurlijk 
ook een boek pakken om ‘bij te blijven’ in deze wereld. De oude 
slogan ‘Wie leest, is nooit alleen’… allemaal redenen om het 
boekenlezen en de mogelijkheden in de buurt in het (winter)
zonnetje te zetten.

— Boeken op straat —

— Boeken aan huis — — Bieb in ’t Klokhuis —

— Damesleesmuseum — 

Bibliotheekservice Passend Lezen heeft voor iedereen met een leesbeper-
king een passende oplossing, zoals Audiolezen, Braillelezen, Letterlezen en 
Combilezen.

De collectie van Passend Lezen bestaat uit meer dan 70.000 gesproken boeken 
en een uitgebreide kiosk met circa 175 gesproken titels van populaire kranten 
en tijdschriften.Aanvullend zijn er ruim 12.000 brailleboeken verkrijgbaar. 
Daarmee komt leesplezier binnen ieders bereik. De collectie is exclusief be-
schikbaar voor mensen met een leesbeperking. 
Klantencontact e. klanten@passendlezen.nl  t. 070 338 15 00  f. 070 338 15 50

Café  
Sherlock  
Holmes  

Niet alleen voor 
detectives

Koffie met 
een boekje  

in het 
Schakelpunt

— Lezen kan altijd! —  
Ook als u blind, slechtziend of dyslectisch bent

www.bibliotheekdenhaag.nl www.passendlezen.nl

damesleesmuseum.nl

Verlangzaam je verlangen:  
tiende muurgedicht onthuld
Op 10 oktober werd in aanwezigheid van vele buurtgenoten op feestelijke 
wijze het tiende muurgedicht van Stichting ArchipelpoëZie onthuld.  
De nieuwe muur, op de hoek van Kanonstraat en Prinsessegracht, is een 
schakel voor mensen die vanaf het station naar onze Archipel-gedichtenroute 
willen wandelen. Na de Kanonstraat kunnen zij via de gedichtenmuur in  
de Nieuwe Schoolstraat naar het Javahofje op de Frederikstraat, en dan door 
naar onze andere poëziemuren.

www.archipelpoezie.nl

Stichting ArchipelpoëZie  
Jan Hein Schouw,  
Ruth van Rossum,  
Derk Hazekamp en  
Gilles Hooft Graafland

Leonard Nolens draagt enkele van zijn gedichten voora r c h i p e l p o ë z i e

Frank E. Blokland vertelt voor het muurgedicht over zijn letter

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

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

Zo simpel is het!

… er iedere (werk)dag koffie gedronken kan  
worden tussen 10.00 – 12.00 uur 
 
… er regelmatig info-presentaties  voor 55+  
zijn op maandag tussen 11.30 – 12.00 uur
 
… er iedere dinsdag tussen 11.00-12.00 uur  
gymnastiek op de stoel is à €6,- per maand of  
met Oooievaarspas €3,-
 
… er iedere dinsdag tussen 12.00 – 14.00 spreekuur 
is van de wijkverpleegkundige van Florence
 
… er iedere dinsdagmiddag, woensdag en  
vrijdagmiddag open huis is voor koffie, spelletjes  
en geheugentraining. De middagen tussen  
12.00 – 16.00 uur. 
 
… er ook 1x per 6 weken een Bingo is op  
dinsdagmiddag. Kaartenboekje à €5,- inclusief 
thee/koffie/drankje
 
… er iedere woensdagmiddag tussen 17.30 – 18.30 
uur een 3-gangenmaaltijd geserveerd wordt voor 
€ 6,-. Opgeven uiterlijk vóór dinsdag 12.00 uur:  
telefoon 3503511
 
… er eens in de 2 weken op donderdagmorgen ook 
poffertjes geserveerd worden à € 1,- per portie
 

… er op vrijdag tussen de middag geluncht kan 
worden mits een dag ervoor opgegeven. Kosten  
€ 2,50 excl. koffie/thee.
 
… er op de laatste vrijdag van de maand tot mei 
een Happy Hour is (uitgezonderd december) tus-
sen 16.30 – 18.00 uur met drankjes betalen, maar 
gratis hapjes.
 
… er een boekenkastje staat waaruit u boeken 
mee kunt nemen of mooie boeken voor de  
volgende lezer achterlaat. Er is ook een cd rek 
voor de liefhebber.

Gymnastiek  
bewegen op de stoel
In het Schakelpunt, Burg. Patijnlaan 1900, vindt 
op de dinsdag tussen 11.00 en 12.00 uur “Bewegen 
op de stoel” plaats. Onder leiding van mevr. P. van 
der Linden worden er oefeningen aangeboden, 
die op de stoel uitgevoerd worden. 

De oefeningen worden ondersteund door muziek.  
De kosten bedragen €6,- per maand en met een  
Ooievaarspas betaalt men €3,- per maand.  
Voor informatie kunt u terecht bij dhr. M. Wenzel, 
ouderenconsulent St. Zebra, tel. 06 433 952 89.

Servicepunt 
informatiebijeenkomst 
Op maandag 14 december a.s. is er van 11.30 tot 
12.00 uur in het Schakelpunt een informatie-
bijeenkomst over het Servicepunt in ’t Klokhuis.

In ’t Klokhuis kunnen wijkbewoners door-de-weeks, 
van 0  9.30 tot 12.00 uur terecht bij het ‘Servicepunt 
small’. Vrijwillige medewerkers van het Servicepunt 
helpen u met vragen over wonen, zorg en welzijn. 
Verder helpen zij u met het doen van aanvragen voor 
bijvoorbeeld huishoudelijke zorg, woningaanpassin-
gen, de taxibus, een scootmobiel e.d.

Voor de bijeenkomst in het Schakelpunt,  
Burgermeester Patijnlaan 1900, hoeft u zich  
niet van tevoren aan te melden.

Op 26 oktober jl. hield Hans Plat, wijkagent, bij 
de Ontmoetingstafel in het Schakelpunt, een 
presentatie over inbraakpreventie en veiligheid 
op straat.

Hierbij kwamen een aantal punten naar voren, die we 
graag onder uw aandacht willen brengen:
•  Een cilinder van een slot mag niet uitsteken. Anders 

kan het slot met een tang worden open gebroken. 
Met een dekplaat over de cilinder is dat risico ver-
holpen.

•  Het aanbrengen van een stang achter een raam kan 
voorkomen dat het raam wordt geforceerd.

•  Om ongewenste gasten buiten te houden kan bij de 
voordeur een “kierstandhouder” aangebracht wor-
den, waarmee de deur op een kier opengehouden 
kan worden.

•  Met een “oogje” in de voordeur kun je zien wie er 
buiten voor de deur staat.

•  Als je geen bezoek verwacht, doe dan ook niet open.
•  In de wijk zijn geregeld oplichters actief, die met 

een babbeltruc binnen willen komen. Het komt ook 
voor dat iemand je volgt en met een smoes probeert 
binnen te komen.

•  Als iemand aan de deur komt namens een bedrijf, 
neem dan contact op met het bedrijf om dat te 
checken. Mensen met slechte bedoelingen houden 
het dan ook voor gezien.

•  Pin overdag geld uit de geldautomaat en laat je 
niet afleiden. Ook altijd met een hand het pinnen 
afschermen.

•  Het is belangrijk dat buren opletten wat er in de 
straat of het portiek gebeurt (sociale controle).

•  Als je iemand betrapt, spreek die persoon dan niet 
aan. Neem dan het signalement van de persoon op 
en bel 112. Als er een auto bij betrokken is, zeg evt. 
het kenteken in gedachten of hardop tegen jezelf, 
zodat je het aan de politie kunt doorgeven.

•  Wees alert op mails die bankgegevens vragen, wat 
banken nooit doen. Geef in elk geval nooit je pin-
code uit handen!

•  Als je met een tas over straat gaat, houdt deze dan 
altijd aan de rechterkant. Nooit aan de straatkant!

•  Zorg ervoor dat een “secustrip” is aangebracht op de 
deur. Die voorkomt dat je met een schroevendraaier 
tussen de deur en de deurpost kunt komen.

•  Als je ’s avonds van huis gaat, laat dan licht bran-
den. Stel eventueel een tijdklok in.

•  Doe de deur op slot, ook als je thuis bent.
•  Een hardhouten deur wordt niet zo gauw open 

gebroken en is dus het veiligst.
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Lezing 8 december 2015Behoefte  
aan gratis  
juridisch  
advies?
Iedereen wordt wel eens geconfronteerd met een  
juridisch probleem waar men zelf niet uitkomt en  
waarbij advies door een deskundige gewenst is.  
Dat kan bijvoorbeeld op het vlak van het werk zijn,  
de gezinssituatie, een geschil met de buren, de  
huisbaas en/of de VvE. Ook als u bijvoorbeeld  
slachtoffer bent van een ongeval, kan juridische  
bijstand gewenst zijn. 

Ons middelgroot kantoor (ScheerSanders Advocaten) is vanaf 1991 gevestigd 
midden in de Archipel (Nassauplein 36) en wij staan zowel particulieren als 
ondernemers bij in diverse juridische aangelegenheden. 

Hebt u een juridisch geschil of wilt u dat voorkomen? U kunt met ons een af-
spraak maken voor een kosteloos en vrijblijvend gesprek in Wijk- en diensten-
centrum ’t Klokhuis (Celebesstraat 4). Iedere laatste dinsdag van de maand 
bent u van harte welkom bij ons spreekuur. Het eerstvolgende spreekuur zal 
plaatsvinden op 22 december a.s. van 19.00 tot 21.00 uur. Overigens zijn de 
ondernemers uit de Archipel en Willemspark eveneens van harte welkom!

Belt u of mailt u ons voor een afspraak.  
Tot ziens in ’t Klokhuis! 

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

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 ziekenhuisbezoek en organiseren uitstapjes. Ook voor bege-
leiding en vervoer bij kerkbezoek. Belt u ons gerust: Lore Olgers tel. 3244118. 
Iedereen kan een beroep op ons doen. 

Filmmiddag 
In de winterperiode zullen we af en toe een filmmiddag voor ouderen houden. 
De eerste voorstelling is op woensdag 25 november. De middag begint om 
14.00 uur en wordt gehouden in de Maria ten Hovezaal Willemstraat 60a.  
We zullen de film: “Leven en werken van Moeder Teresa” samen bekijken en 
met elkaar praten. Natuurlijk is er  is thee en koffie met iets lekkers. Deelname 
gratis. U wordt zo nodig thuis opgehaald. Voor informatie en opgave: Lore 
Olgers tel. 3244118 of Astrid Cohen tel. 7851651 

Kerstviering voor ouderen 
Op zondag 20 december is er een feestelijke Kerstlunch voor ouderen na de 
Hoogmis in de Maria ten Hovezaal. U wordt indien nodig thuis opgehaald 
en om 14.00 uur weer thuis gebracht. Iedereen is welkom. Wilt u dit ook eens 
meemaken bel ons gerust. Het is een mooie en gezellige manier om in de sfeer 
voor het Kerstfeest te komen. Voor informatie en opgave: Lore Olgers tel. 
3244118 of Astrid Cohen tel. 7851651.

Inzameling voor Voedselbank Haaglanden
Tijdens de Advent zullen weer houdbare voedingsmiddelen worden ingeza-
meld voor de Voedselbank in Den Haag, zodat men met Kerstmis wat extra’s 
aan de voedselpakketten zal kunnen meegeven. U kunt uw bijdragen van  
29 november tot 17 december achter in de kerk afleveren. 

Nachtmis — Messe de Minuit
Op 24 december om 12.00 uur Nachtmis. De kerk is open vanaf 23.30 uur voor 
gezamenlijke kerstzang. Tijdens de nachtmis wordt de Messe de Minuit van 
M.A. Charpentier ten gehore gebracht met groot koor, orgel en orkest. 

Kerstviering voor kinderen ‘Kinderen bij de stal’
Op 25 december om 14.00 uur (maar kijkt u nog even op de website, het kan 
worden vervroegd) kerstviering voor kinderen bij de levensgrote kerststal 
achter in de kerk. Zeer toegankelijk ook voor de hele kleintjes. 
                                        

  informatie  Pastorie H.Jacobus de Meerdere
  Pastoor: Dr A.J.M.van der Helm  |  t 360 55 92  
  secretariaat@stjacobus.nl

www.stjacobus.nl

Wist u dat in het Schakelpunt… 

Presentatie inbraakpreventie
SCHAKELPUNT
BURGERMEESTER 
PATIJNLAAN  
1900

SCHAKELPUNT
BURGERMEESTER 
PATIJNLAAN  
1900

Mr. Eric-Jan Krijgsman  
070 365 99 33  
krijgsman@scheer.nl 
 
Mr. Cornélie Huitema  
070 365 99 33 
huitema@scheer.nl



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

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

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

Bestuur Stichting Het Klokhuis

De heer Ruud Klein  voorzitter 
ruudklein@stichtinghetklokhuis.nl

Mevrouw Liesbeth de Bles  bestuurslid 
liesbethdebles@hotmail.c0m

De heer Willem Oostdam  penningmeester
ienwoostdam@ziggo.nl

De heer Wijnand Punt  bestuurslid 
wpunt40@live.nl

Stichting Ouderenwerk AWZ/K
Secr. mw G. Arkes, van Speijkstraat 37a
2518 ev Den Haag, t. 392 74 96

Ouderenconsulent Matthias Wenzel,
spreekuur tussen 11.00 – 12.00 uur op afspraak
via ’t Klokhuis, t. 350 35 11

Afspraak maatschappelijk werk 
Corrie v.d. Velden, ma, di en do op afspraak
via 't Klokhuis, t 350 35 11

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

Telefooncirkel A/W/Z 
Info coördinator
w Lien Duran, t 211 04 59
mw M. Simonis-van Harten, t 350 34 94

Bloedafname en Trombosedienst
De Trombosedienst neemt, in samenwerking 
met het Bronovo Ziekenhuis, drie keer per 
week bloed af in het Klokhuis.

Men kan terecht op de volgende tijdstippen: 
dinsdag  10.00 – 11.00 uur
vrijdag  08.45 – 09.45 uur
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programma het klokhuis

www.stichtinghetklokhuis.nl/activiteiten

telefoon  070 350 35 11

dagelijks

koffie / thee in de ontmoetingsruimte  
09.00 tot 16.00 uur   

Gebruik van de computers en tijdschriften.
Servicepunt Sociaal  

09.30 tot 12.00 uur  Van de Gemeente Den Haag.  
Hulp bij de aanvraag van wmo-voorzieningen.

maandag

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

Spreekuur Ouderenwerk Zebra
10.00 tot 12.00 uur  — op afspraak

Pannenkoeken eten
12.00 tot 13.00 uur

Tafeltennis 
13.30 tot 15.00 uur
Tai chi chuan

19.00 uur
Meditatiegroep

20.00 uur

dinsdag

Bewonersorganisatie A&W
09.00 uur 

Trombosedienst en Bronovo
10.00 tot 11.00 uur

Portrettekenen voor gevorderden
13.30 uur

Geünieerde Loge Theosofie
14.00 uur

Maaltijd voor 50+
17.30 uur  3-gangenmaaltijd. Kosten €6.

Aanmelden voor maandag 12.00 uur.
Juridisch spreekuur

19.00 uur  Laatste dinsdag van de maand  
— 0p afspraak

 
woensdag

Yoga
09.00 uur  Engelstalig

Oogvereniging
09.00 tot 16.00 uur  1e woensdag van de maand

Indische Koempoelan
13.00 tot 16.00 uur  2e woensdag van de maand 

Kaarten bij de administratie €2,50
Sodurado

16.15 uur  5–15 jaar
Trimmen

19.00 uur
Alexander Techniek

op afspraak
 

donderdag

Spreekuur computers
in de ochtend  aanmelden 070 350 35 11

Tai chi chuan
14.oo uur

Alexander Techniek
op afspraak

 
vrijdag

Trombosedienst en Bronovo
08.45 tot 09.45 uur

Bewonersorganisatie A&W
09.00 uur 

Yoga
09.30 uur

Koersbal 50+ 
10.00 uur  Aanmelden aan de zaal

Bibliotheek
10.00 tot 11.30 uur  1e verdieping

zaterdag

Sodurado
13.30 uur  5–10 jaar

zondag

Geünieerde Loge Theosofie
11.00 uur

GEZOCHT

Leuke ideeën  
voor nieuwe 
activiteiten

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

opstarten in 2016. Graag per brief, email of 
telefoon doorgeven aan het kantoor.

stichtinghetklokhuis@live.nl
070 350 35 11

De expositie bestaat uit  inkt-, potlood- en pasteltekeningen, olieverf- en 
acrylschilderingen met al even uiteenlopende onderwerpen als stillevens, 
landschappen, genrestukken, portretten en alles daar tussenin. 

De 10 exposanten die al enkele jaren enthousiast tekenen en schilderen o.l.v. 
Wim Barends, zijn Liesbeth de Beyl, Robert Bolt, Connie Brehen, Marijke Buijs, 
Mary Doop, Al van Eerten, Jaap van Haastert, Nel Kellermann, Ursula Nijhof-Roelofs 
en Monique Richmond. Het merendeel van deze leden heeft al eens elders geëx-
poseerd. En zij gaan er van harte mee door. 

Tot 15 januari exposeren  
de leden van de ‘Open Atelier  
Mesdag’ (voorheen Besso) in 
het Het Klokhuis.

Expositie 
Open atelier 
Mesdag

De Telefooncirkel is er voor wijkbewoners die alleen wonen, of moeilijk 
de deur uitkomen. De deelnemers aan de Telefooncirkel bellen elkaar in een 
afgesproken volgorde. De Telefooncirkel wordt iedere ochtend gestart door 
een vrijwillige medewerker tussen 09.00 en 09.30 uur. De laatste deelnemer 
belt de vrijwillige medewerker. Zo is de cirkel rond. 
Deelnemen aan de telefooncirkel betekent iedere dag contact met andere 
deelnemers aan de telefooncirkel en in sommige situaties kan tijdig hulp 
ingeschakeld worden. Is de telefooncirkel misschien iets voor u?
Wanneer u belangstelling hebt voor de telefooncirkel, dan kunt u contact 
opnemen met de coördinator mevr. Lien Duran, tel. 211 04 59 of de heer  
M. Wenzel, ouderenconsulent St. Zebra, p.a. Elandstraat 88, tel. 06 433 952 89.

De Telefooncirkel 
Veilig en vertrouwd!

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 of in het Klokhuis voor woensdag 13.00 uur (AL).

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.

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

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), maar er is altijd plaats 
voor nieuwe leden of voor belangstellenden die eens willen komen kijken of 
meespelen. Aanmelden bij de administratie van het Klokhuis, tel 070 350 35 11.

Spreekuur computerhulp

Ouderwets pannenkoeken eten

Gezellig samen dineren 55+

Koersbal balspel 55+

Het maaltijdproject in het Klokhuis serveert op  
dinsdag 15 december a.s. een kerstdiner.  

Het kerstdiner begint om 17.30 uur.  
De prijs is nog niet bekend bij het ter perse gaan  

van de wijkkrant, maar zal rond de €13,- bedragen.  

Informatie hierover is verkrijgbaar bij het Klokhuis.  
Wanneer u aan het kerstdiner wilt deelnemen,  

dan kunt u zich hiervoor tot 12 december a.s. aanmelden  
bij het Klokhhuis, Celebesstraat 4, tel. 350 35 11.

 — Kerstdiner —  
in het Klokhuis


