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Trots op
uw wijk?

Lichtjes in de buurt
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Laat weten wat u
bezighoudt in A&W

Deze uitnodiging van de Gemeente
kregen de wijkbewoners in de brievenbus om op donderdagavond 5 oktober j.l
in ’t Klokhuis mee te praten over wat zij
belangrijk vinden in de buurt. De onderwerpen, die tijdens deze bijeenkomst aan
bod zouden komen waren leefbaarheid,
verkeer en duurzaamheid. De inbreng
van deze avond zou gebruikt voor het
Wijkprogramma en het Uitvoeringsplan
2018.
Op 5 oktober zat de grote zaal in ’t Klokhuis vol met betrokken wijkbewoners en
werd na de inleiding van de stadsdeeldirecteur Centrum in drie groepen geïnventariseerd wat de ideeën en knelpunten
waren, waarbij sommige onderwerpen
eigenlijk wel bij alle drie de thema’s van
belang zijn, zoals o.a. verkeer.
Op een groot papier werden alle aangedragen zaken opgeschreven en konden
de wijkbewoners rode stickers plakken
bij wat zij bij uitstek ondersteunden.
In de volgende wijkkrant in februari
2018 zal naar aanleiding van de Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 o.a.
aandacht zijn voor wat het antwoord is
van de politieke partijen en wat hierover
in hun partijprogramma staat.
Bent u benieuwd naar het uitvoeringsplan van 2017. Bezoek de website.
www.denhaag.nl/centrum

Lasagne Al Radichcio
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oproep inzake verkeer & milieu

Meld je aan als Luchtwachter
Milieudefensie won op 7 september

2017 de rechtszaak tegen de Nederlandse
Staat voor gezonde lucht. De overheid moet
nu snel en keihard aan de slag om de luchtkwaliteit te verbeteren. De vraag is alleen of
de overheid dit ook echt gaat doen. Daarom
wil Milieudefensie vanaf januari 2018 met
zoveel mogelijk mensen de overheid een jaar
lang in de gaten gaan houden. Milieudefensie
zoekt daarom zogeheten Luchtwachters,
vooral in de zeven steden waar de wetten en
normen worden overschreden, waaronder
Den Haag. Daarnaast loopt er een petitie
voor gezonde lucht om de druk op de overheid op te voeren. Dit is ook van belang met
het oog op de Gemeenteraadsverkiezingen
van 21 maart 2018.
Als Luchtwachter doe je waar jij goed in bent.
•	Controleren of jouw stad de juiste maatregelen neemt, zodat we indien nodig nieuwe
stappen kunnen zetten

Save
the date

•	Praten met lokale politici uit jouw stad,
zodat ze in actie komen
•	Vertellen over de problemen in jouw stad,
zodat zoveel mogelijk mensen ervan weten.
Dit doe je samen met andere Luchtwachters
uit jouw stad. Milieudefensie ondersteunt
met handleidingen, workshops en andere
middelen.

Groote Koninklijke Bazar
> pagina 10

Een startbijeenkomst voor De Haagse Luchtwachters staat gepland op 23 januari 2018,
locatie en tijdstip volgen nog.
1.	Meld je aan als Luchtwachter en schrijf je
in voor de nieuwsbrief via:
https://milieudefensie.nl/mobiliteit/
recht-op-gezonde-lucht/wat-jij-kunt-doen
2.	Teken de petitie Duurzaam door de Stad:
https://milieudefensie.nl/mobiliteit/petitie
www.milieudefensie.nl/mobiliteit

24 maart
Walking
Dinner
2018

Kerstdiner in ’t Klokhuis
> pagina 10

zondag 7 januari
Nieuwjaarsreceptie
in ’t Klokhuis
De nieuwjaarsreceptie wordt georganiseerd
door de bewonersorganisatie Archipel&
Willemspark, Stichting Wijkbus Stap-In,
Vereniging ’t Klokhuis, Stichting het
Klokhuis en Stichting ArchipelPoëZie.
De receptie begint om 15.00 uur en zal
duren tot 17.30u. U bent van harte welkom.

In 2018 wordt voor 6de keer een Walking
Dinner georganiseerd en wel op zaterdag
24 maart 2018.
Vindt u het leuk om nieuwe buurtgenoten
te leren kennen en houdt u van lekker eten?
Zet de datum alvast in uw agenda en houdt
de website willemarchipel.nl in de gaten.
www.willemarchipel.nl

International
Residents
Much of the material in this community newspaper can be found in English on the international section of the community website:

www.archipelwillemspark.nl
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wijk • wijs • wijzer
Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark
secretariaat
p/a Celebesstraat 4, 2585 tj Den Haag
Administratie: mw. Trudy Hollander
t. 404 95 80 (bij geen gehoor t. 350 35 11)
secretariaat@archipelwillemspark.nl
voorzitter
Robert van Moorsel
t. 06 514 90 450, robert@archipelwillemspark.nl
secretaris
Katja Beekman
t. 06 222 06 235, katja@archipelwillemspark.nl
penningmeester
Ruud Klein
t. 362 57 44, ruud@archipelwillemspark.nl
leden
Jack Willems
t. 06 278 30 849, jack@archipelwillemspark.nl
David Struik
david@archipelwillemspark.nl
Karin Hoogsteder – van der Weiden
t. 364 04 75, karin@archipelwillemspark.nl
contact zorg en welzijn
ruud@archipelwillemspark.nl
contact duurzaamheid
duurzaam@archipelwillemspark.nl
contact ruimtelijke ordening
ruimtelijkeordening@archipelwillemspark.nl
contact verkeer
verkeer@archipelwillemspark.nl
contact openbare ruimte
openbareruimte@archipelwillemspark.nl
contact cultuur
cultuur@archipelwillemspark.nl

Algemene adressen

wijkberaadsvergadering
donderdag 25 januari 2018
20.00 uur, ’t Klokhuis, Celebesstraat 4
wijkkrant
Sluiting kopij: 24 januari 2018
Sluiting advertenties: 26 januari 2018
p/a Celebesstraat 4, 2585 tj Den Haag,
t. 350 35 11, secretariaat@archipelwillemspark.nl
redactie
Lucia v. d. Bergh, Loes van Lakerveld,
Sonja van Proosdij, Else Ponsen,
Engelien Scholtes, Marjan Teesing
correcties Eva Drijver
fotografie Nyree van der Laan

vormgeving
Wilmar Grossouw
deontwerpvloot.nl

sbeheer
Klachten stad
bel 14 070

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

Geheugentraining – Spelletjes
woensdag 09.00 tot 16.00 uur
dinsdag & vrijdag 14.00 tot 16.00 uur

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

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

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 b
 ij spoed & verdachte omstandigheden!
www.politie.nl/haaglanden/bureaus
wijkagenten
bianca.vollering@politie.nl
marco.scherpenisse@politie.nl

Katten op

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

mw. J van
Bee
t. 352 30 20 k

Godert de Zoeten
Wessel Muller
Nurettin Ponsen
Marion Lohle

Houd A&W schoon en prettig!
Lantaarn kapot, afvalbakken vol
of een verzakte stoep?
Meld het aan de gemeente, bel 14 070.
U krijgt een melding als het is opgelost.

Twee willekeurig gekozen berichten op internet
De eerste: “In de afgelopen maanden hebben twee
van mijn buurtgenoten een ernstige ziekte gekregen.
Beide leefden en woonden op een plek waar ze vaak
werden blootgesteld aan giftige rook van houtkachels
in hun nabije omgeving”.
De tweede: “1 op de 10 Nederlanders ondervindt grote
last van buren die een houtkachel of open haard
stoken. De noordelijke GGD’s hebben eind 2015 in
samenwerking met de Universiteit van Utrecht
onderzoek gedaan bij gezinnen met ernstige klachten
door houtrook afkomstig van de buren. In veel
gevallen was de hoeveelheid fijnstof in huis te groot.

Atelier Banka 80
Sinds september jl. hebben 5 kunstenaars het
Atelier Banka 80, gelegen aan de Bankastraat 80,
nieuw leven ingeblazen. Keramiek is de hoofdmoot, maar ook glas, schilderijen en foto’s zijn te
bewonderen. Met iedere maand een wisselende
collectie.

nieuwsbrief ontvangen?
Aanmelden via www.archipelwillemspark.nl

Koffiedrinken 55+
maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur
dinsdag 10.00 tot 11.00 uur

t. 070 350 61 16
t. 06 295 640 60
t. 070 362 82 70
t. 06 308 474 14

Al met al weer een geslaagde actie. Dank aan alle mensen die op enigerlei wijze
hebben bijgedragen om de actie weer te doen slagen. Mocht U niet in de gelegenheid zijn geweest om voedsel te doneren maar toch een bijdrage wilt geven, kunt u
ook geld overmaken t.n.v. St. Voedselbank Haaglanden, nl 83 ingb 0004 2158 92.

Niet stoken met hout
in woonwijken

nieuws voor de website
website@archipelwillemspark.nl

Prikpost huisartsen bij apotheek Nauta
donderdag 09.00 – 10.30 uur

Malou Polak
Dido Graswinckel
Sophie Vlaar
Julia Farwerck

waren om een kratje in hun winkel te plaatsen, dit werd door personeel en klanten
gevuld. Ook winkels die geen kratje in de zaak hadden hebben ruimschoots gedoneerd, waarvoor onze hartelijke dank!

websiteredactie
Floris Hulshof, Patti Calabro, Cristo Padmos,
Deniz Pelsman, Maud Siegmund,
Josephine de Vijlder

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

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

Voor het eerst waren er dit jaar ook een aantal winkeliers die zo vriendelijk

Tot volgend jaar!

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

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

Hartelijk dank voor uw bijdrage aan de Voedselbank.
Dit jaar hebben we 45 gevulde kratten mee kunnen geven
en daar is de Voedselbank weer mee geholpen.

bijdrage architectuur
Bart Brouwer

Wijk- en Dienstencentrum ’t Klokhuis
Voor informatie zie pagina 12.

Inloopspreekuur wijkverpleegkundige
Heleen ten Teije, dinsdag 12.00 – 14.00 uur

Voedselbankactie 2017
Archipel & Willemspark

Papier donderdag
7 december
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pas!

t. 06 335 612 95
t. 06 311 969 80
t. 06 812 472 85
t. 06 254 953 12

Van manuscript tot app
De promotie van het werk van
Louis Couperus (1890–2017)
Louis Couperus Museum
— tot 12 mei 2018
Couperus is springlevend! Het begon allemaal
met fraaie Art Nouveau boekbanden en eindigt
met een literaire wandelapp. De tentoonstelling
geeft een beeld van alle mogelijke vormen van
promotie van het werk van Couperus. Meer dan
een eeuw staat zijn oeuvre al in de belangstelling.
Voor het eerst in meer dan 40 jaar toont het Louis
Couperus Museum 9 van de 13 kleurige decoraties
van het aan de schrijver gewijde Boekenbal van 1974.
Ook de goeddeels vergeten tekenfilm Heksensabbath,
die op een verhaal van Couperus is geïnspireerd, is te
bekijken, evenals andere schatten uit het Literatuurmuseum. Kortom: een bijzondere expositie!
De tentoonstelling loopt vooruit op het Couperusjaar
2023, wanneer het honderd jaar geleden zal zijn dat
Couperus overleed.

Houtrook kan leiden tot irritatie van ogen, neus,
keel en luchtpijp met hoesten en benauwdheid”.
In de Archipelbuurt wordt er hout gestookt. Regelmatig is bijvoorbeeld in de Malakkastraat de stank in
de wintermaanden niet te harden. Als er weinig wind
is, is het helemaal erg. Overlast door houtkachels en
open haarden wordt gemeentelijke bevoegdheid. Op
verzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is het Platform Houtrook sinds april 2016 begonnen met onderzoek naar de overlast van houtstook
voor burgers en met het in kaart brengen van mogelijke oplossingen. Zie www.platformhoutrook.nl

De kunstenaars zijn een aantal middagen per week
zelf aanwezig en zullen dan ook bezig zijn eigen werk
te creëren. U bent van harte welkom om de kunstenaars aan het werk te zien. Er is tevens een expositieruimte waar diverse objecten van allerlei formaat en
prijsklassen te zien en te koop zijn.
De openingstijden zijn: donderdag t/m zaterdag
13.00 – 17.00 uur. Maandag t/m woensdag is er ook
vaak iemand aanwezig en kunt u gerust binnen lopen.
www.banka80.exto.nl

Inleveren elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur
Reparatie van fietsen op weekbasis, van apparaten
elke eerste maandag van de maand.
De vergoeding is vrijwillig

Redactielid gezocht:
liefdewerk nieuw papier
De wijkkrant Archipel&Willemspark is een wijkmedium dat aandacht besteedt aan diverse zaken die
voor wijkbewoners belangrijk of interessant zijn.
De wijkkrant is in 1971 gestart, maar is wat uiterlijk en
inhoud betreft steeds meegegroeid met de veranderingen in de buurt. De krant is een uitgave van Bewonersorganisatie Archipel&Willemspark en komt 5x
per jaar uit in een oplage van ca 5.000 expl. De krant
wordt door vrijwilligers huis-aan-huis bezorgd.
Voor 2018 zoeken we een wijkbewoner (m/v) die enige
ervaring met het schrijven van teksten heeft om onze
redactie te komen versterken. Kennis van of belangstelling voor de buurt is gewenst.
Belangstelling? Mail naar Else Ponsen
else@archipelwillemspark.nl

De gemeente Den Haag kan hierbij helpen.
www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/natuur-en-milieu/
duurzaamheid/verstandig-hout-stoken.htm
YouTube: www.youtube.com/watch?time_continue
=12&v=qcnyshi5maQ
platformhoutrook.nl

Alexandra Gabrielli

An die ferne Geliebte, Ludwig van Beethoven
Paul van der Maessen – bariton, Roel van der Wal – piano
Balladine opus 28, Jules Demersseman
Dance of the Blessed Spirits, Christoph Gluck
Three Jazzy pieces for flute, Oliver Ledburry
Angela Duncan – dwarsfluit, Loes van Hemert – piano
Anne Knol zingt haar eigen lied
Anne Knol zingt vrolijk en melancholiek
Die Sonatensatz, Franz Schubert
Jaap Drijver – cello, Ton Pagie – piano
Ary van der Spuyweg 1
Zaal open 14.30 uur
toegang €5
Na afloop is gelegenheid tot het nuttigen
van een drankje

Straatboom
manifest
O, wat ben ik blij!
O, wat ben ik dankbaar!
De plantjes bij mijn voet
vind ik heel fijn!

zondag Kapelconcerten

Ik houd van planten
en ander bomen-gezelschap!
Dat is echt gezellig
en dat hoort bij ons, bomen.
Planten en bloemen
aan de voet houden
deze warm en vochtig.
’t Trekt vlinders, bijen
en andere insecten aan.

Werkplaats
Sumatrastraat 215a

Reparatie van fietsen en
huishoudelijke apparaten

Hout stoken hoort niet in woonwijken. Op veel
plaatsen is het verboden. Een dringend verzoek aan
Archipelbuurtbewoners is daarom: óf stoppen met
het aansteken van de open haard óf een expert raadplegen voor advies over schoon stoken.

9 december – 15.00 uur
Open podium Archipel

Anglicaanse kerk

www.louiscouperusmuseum.nl

— advertentie —

Buurt in beweging

Samenwerking
Koninklijk Conservatorium &
Begraafplaats St. Petrus Banden
Jong talent treedt iedere eerste zondag van de maand op in
de monumentale kapel op begraafplaats St. Petrus Banden.
Het zijn de belangrijkste bestanddelen voor een reeks
Kapelconcerten, een samenwerking tussen Stichting
R.K. Begraafplaatsen en het Koninklijk Conservatorium.
Gerenommeerde musici of studenten treden op met hun
eigen muzikale keuze.
De magie van de bijna twee eeuwen oude kapel in combinatie met
de bijzondere klanken van de studenten van het conservatorium.
Van luchtige, klassieke tot vernieuwende en verrassende hedendaagse muziek. Tijdens de Kapelconcerten spelen jonge musici een
gevarieerd programma op begraafplaats St. Petrus Banden.
Het eerste Kapelconcert vindt plaats op zondag 3 december om
14.00 uur. Het muzikale programma verschijnt een paar weken
van tevoren op de website van begraafplaats St. Petrus Banden.
St. R.K. Begraafplaatsen biedt u deze serie concerten graag aan,
de toegang is gratis.
aanvang 14.00 uur —De geagendeerde zondagen zijn:
[2017] 3 december [2018] 7 januari 2018, 4 februari, 4 maart, 1 april,
6 mei, 3 juni, 1 juli, 7 oktober, 4 november, 2 december
www.begraafplaatsstpetrusbanden.nl

De vogels gaan er wroeten en poepen,
dat geeft een beetje mest.
Heel gezond!
De vogels bouwen een nest,
huizen in mijn takken en zingen.
Daar word ik vrolijk van
en de voorbijgangers ook.
Ik op mijn beurt geef schaduw,
zuurstof en aan allen bescherming.
Geef alle straatbomen ook bescherming.
Geef ons allen een voettuintje.
Dat staat goed en doet ons goed!
Adopteer eveneens een boom
met planten rondom
in iedere straat, per 3 bewoners,
om water te geven
als het te droog is.
Wij bomen beschermen jullie,
blijf ons, bomen, ook beschermen!
Boom Bankastraat,
tegenover brocante-zaak
Den Haag, 2017
bij monde van Epi, huis- tuin- en keuken-filosofe
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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)

M

ijn hele leven heb ik vrijwilligerswerk
gedaan, ook toen ik nog werkte, en
altijd in de natuur. Mijn grootste fascinatie ligt bij de duinen en het strand.
Mijn jeugd bracht ik door in Scheveningen en later
heb ik een groot deel van mijn leven op SchouwenDuiveland gewoond. Ik ben historisch geograaf én
oud-leraar aardrijkskunde. Ik heb 35 jaar met veel
plezier voor de klas gestaan. Na mijn pensioen, dat
kon toen nog op je 61e, ben ik gepromoveerd op de
effecten van duinvorming en duinverstuiving op
Schouwen.

Wij staan u met raad en daad bij in geval
van zowel commerciële als particuliere
(ver)huur-, (ver)koop-, (ver)bouw-, VvE- en
overlastkwesties.
Neem gerust contact op voor een
vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Riouwstraat 172 Den Haag
070-3263281
info@brugrecht.nl
www.brugrecht.nl

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

&
onbetaald —

Frans Beekman

is te bestellen via de website van de AVN
(zie webadres hieronder). Het boek is ook verkrijgbaar bij de Nieuwe Boekerij, Frederikstraat 24.

€1495

‘Ik woon nu 13 jaar in de Archipel en denk hier nog wel jaren te blijven wo-

Kerkhoflaan (t.o. Prinsenvinkenpark)

Steeds voor u op
zoek naar bijzondere
lekkernijen!

Bankastraat 83
2585 EH Den Haag
070 350 34 86

Bankastraat 12, Den Haag
www.gransjean.nl

Chr. Th. JEHEE
Steenhouwerij en
Natuursteenhandel

EenEen
gezellig
metterras
terras
gezeligkofﬁehuis
koffiehuis met
waar
vander
derValk
Valk
waarFrank
Franken
en Maryam
Maryam van
u
u gastvrij
ontvangen
en genieten
laten
gastvrij
ontvangen
en laten
vanvan
diverse
specialiteiten.
genieten
diverse
specialiteiten.
U heeftbij
bijons
onseen
eenruime
ruime keuze
U heeft
keuze
uit
belegde
broodjes,
uitsmijuitdiverse
diverse
belegde
broodjes,
ters, soepen
etc. etc.
uitsmijters,
soepen,
Geopendvan
vanmaandag
maandag t/m
Geopend
t/mvrijdag
vrijdag
van6.00-18.00
6.30-18.00 uur.
uur.
van
tel. 070 350 47 25
tel.070-350
47 25
www.prinsevink.nl (catering)
fax 070-350 47 25 (catering)

€14,95

De liefde voor de natuur is de leidraad
in het leven van Frans Beekman.
In zijn werkkamer vol boeken en prenten
geeft hij een kijkje in zijn bezigheden.

Liesbeth Akkerman (67) is de initiatiefneemster van
Huis-kamerbridge in de Archipel. Tot voor kort was wze
werkzaam als jeugdverpleegkundige in Den Haag en
omstreken. Enthousiast en gedreven vertelt ze…

Kofﬁehuis De Prinsevink
Koffiehuis
De Prinsevink
Kerkhoflaan (t.o. Prinsevinkenpark)

Jubileum AVN
Dit jaar is ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan
van de avn een jubileumboek uitgekomen: Haags
Groen – Nu en Toen. Daarin zijn mijn historische
stukjes gebundeld en aangevuld met foto's van de
huidige situatie. Zo kan je vergelijken hoe het
vroeger was en hoe het er nu uit ziet. De bedoeling is:
ga erheen en ontdek het zelf !
LvL

Haags Groen – Nu en Toen

Huiskamerbridge
Gespecialiseerd in zonweringen en rolluiken sinds 1949

op de Haagse boekenmarkt had gekocht. Afbeeldingen die met de natuur in de ruimste betekenis van het
woord te maken hadden. Ik schreef iets over het ontstaan, de achtergrond, en als het kon, een anekdote
om het levendig te maken. Je blijft tenslotte leraar!

Weer terug naar Den Haag
Terug in Den Haag, weer lekker dicht bij het strand,
bleef zulk werk me trekken. Onderzoek doen en contact met mensen, dat is voor mij belangrijk. Nu zet ik
me in voor de awn – Vereniging voor Vrijwilligers in
de Archeologie. In 2015 hebben we een spectaculaire
vondst gedaan in de duinen bij Monster. Mannen met
metaaldetectoren troffen oude munten aan en vervolgens stuitten we op scherven. Het bleken sporen
te zijn van een Merovingische nederzetting, vlak na
de Romeinse tijd. De duinen zijn een waterwingebied
en zijn daarom ongestoord gebleven. Zo kon een
prachtig bodemarchief bewaard blijven waaruit bleek
dat er altijd mensen gewoond hebben.
Oude ansichtkaarten verzamelen
Voor die tijd werkte ik voor de avn – niet te verwarren met de awn – de Algemene Vereniging
voor Natuurbescherming. Kennis van de natuur is
belangrijk. Pas als je iets van de natuur weet wil je het
beschermen.
Jarenlang heb ik verhalen geschreven voor hun blad,
Haagwinde. De creativiteit die schrijven biedt trok
me aan. Mijn inspiratie voor mijn stukjes was een
grote verzameling oude ansichtkaarten die ik vooral

archipelzonwering@gmail.com

onbetaalbaar

nen. Op den duur wordt je leefruimte waarschijnlijk kleiner, dus vind ik activiteiten in de buurt wel belangrijk. Ik ben een spelletjesmens, en bridge is een van
mijn favorieten. Dat heb ik van huis uit meegekregen. Mijn vader en grootmoeder
waren fanatieke bridgers. Ze schreven zelfs de Bridgebond om hen hun verschil
van mening voor te leggen.’
‘Ik draai al jaren mee met een thuisbridgeclub in het Statenkwartier waar ik destijds woonde. Begin September hoorde ik van een vriendin dat er al jarenlang een
huiskamerbridge in de Vogelwijk bestond. Ik was meteen enthousiast en dacht dit
is ook iets om in onze wijk op te zetten. Ik heb contact gezocht met de organisator
van de Huiskamerbridge Vogelwijk. En na een gesprek met hem had ik een goed
beeld van de valkuilen en aandachtspunten. Hierdoor begreep ik dat vooral een
goede structuur en een goed computersysteem van belang waren. Het is nog best
ingewikkeld om een groep van 20 paren in goede orde te laten bridgen.’

www.avn.nl/haagse-groen-nu-en-toen

— advertentie —

Het Meisje in
uw testament?
Geeft u om het Mauritshuis?
En denkt u weleens na over een
schenking of nalatenschap?
Catharina Duschka
staat u graag te woord
070-302 3445
www.mauritshuis.nl/schenken

Wat is huiskamerbridge precies?
‘Het werkt als volgt: een keer per maand wordt een paar gekoppeld aan een ander
paar uit de wijk. Onderling worden tijd en plaats afgesproken. Er worden per keer
16 spelletjes gespeeld en de score wordt genoteerd. Alle paren spelen in die maand
dezelfde spelletjes, die rondgaan in een koffer. De scorebriefjes worden in de computer gezet en omgerekend in punten. Een paar heeft maar één maand dezelfde
tegenstanders. Dan word er gerouleerd, dus je speelt elke maand met een ander
paar. Het leuke hiervan is dat je op deze manier ook steeds nieuwe wijkgenoten
ontmoet. En om het toch een beetje competitief te houden, wordt er gewerkt met
een laddersysteem. Dat is prettig want als je onderop staat kun je alleen maar
stijgen. Het is gezelligheidsbridge met (echt)paren . We beginnen met koffie maar
deelnemers kunnen zo'n ochtend, middag, avond natuurlijk zelf invullen.’
Het is gelukt!
‘Ik was zo enthousiast over dit idee dat ik eind september in de buurt ben gaan
flyeren met als resultaat dat we per 1 november onlangs zijn gestart. Ik had zoveel
aanmeldingen dat ik een reservelijst heb samengesteld. Er zijn altijd wel mensen
met vakantie of een paar weken weg en dan kunnen er anderen aanschuiven.’
De kosten zijn €10 per paar per seizoen. Dus €5 per persoon. Het bridgeseizoen
is dit jaar bij ons in november begonnen en loopt door tot mei.
Voor aanmeldingen: Liesbeth Akkerman–Deen, Malakkastraat 22,
huiskamerbridge@gmail.com, telefoon. 06 41 200 558.

Gevelbekleding - Schouwbekleding
Trapbekleding - Vloeren
Vensterbanken - Grafmonumenten
Sumatrastraat 30 2585 CS Den Haag
Telefoon 070 - 350 44 80 Telefax 070 - 352 08 06
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b e r i c h t e n va n d e g r o e n e b u u r t

Energieneutraal
De bewoners traden zelf op als projectontwikkelaar.
De wens om geheel energieneutraal te worden is gelukt, een gasaansluiting is er niet en alle huizen zijn
heel goed geïsoleerd. Stroom wordt opgewekt door
400 zonnepanelen, er zijn warmtepompen, zonnecollectoren en grote zonneboilers die het warme water
opslaan.

De stad en het klimaat

De Groene Mient

Het klimaat verandert. De gevolgen ervan zien we elke dag op
het journaal. Het weer wordt minder stabiel. Hevige buien worden afgewisseld met grotere periodes van droogte. De ijskappen
smelten en de waterspiegels stijgen. Wat betekent dat voor ons
lage land (land dat wij volgens Herman Pleij ‘hebben gepikt van
de kikkers en de vissen’)?
De stad en het water
Houden we onze voeten nog droog? De leefbaarheid
van de stad wordt voor een belangrijke deel bepaald
door de wijze waarop we het water kunnen reguleren.
Kunnen we veilig wonen en kunnen we er op vertrouwen, dat bij hevige regenval het water afgevoerd kan
worden?
De volgende instanties gaan over het waterbeheer:
Hoogheemraadschap Delfland, Rijkswaterstaat, de
Provincie en de Gemeente Den Haag. De beheerstaken zijn verdeeld: zo zorgt bijvoorbeeld Delfland voor
schoon drinkwater en de zuivering van het afvalwater
en de Gemeente Den Haag voor het rioolsysteem.
Rijkswaterstaat heeft onder andere als taak ons te beschermen tegen overstromingen en houdt duinen en
dijken in de gaten. En de Provincie controleert onder
andere de kwaliteit van het grond- en zwemwater.

tert. Bij hevige hoosbuien daarentegen kan het water
geen kant uit en zullen onze kelders onderlopen.
Een van de plekken waar in de toekomst een grote
hoeveelheid water kan worden opgevangen, wordt nu
gerealiseerd bij de aanleg van de Rotterdamse Baan.
Het nieuw aan te leggen Molenvlietpark zal gaan dienen als calamiteitenberging. Er komen weilanden die
onder water gezet kunnen worden om op die manier,

De stad als spons
Onze dichtbevolkte steden bestaan voor een groot
deel uit steen, beton en veel verharde oppervlakken.
Van die verharde plekken is 60% in handen van particulieren en bedrijven. Al deze verharde plekken houden in de zomer de hitte vast en veranderen in droge
periodes in snikhete plekken waar alle groen verpie-

Om alternatieve vormen van waterberging te
bekijken bezoek ik de Groene Mient. Dit bijzondere
initiatief is onlangs officieel in gebruik genomen.
Waar vroeger het Maris College stond staan nu
33 huizen rondom een ecologische binnentuin.

Tegel
eruit,
plant
erin!

bij hevige hoosbuien het water op te kunnen vangen.
Tevens kan deze waterberging in tijden van droogte
dienen als buffer.
De stad en zijn burgers
De volgende vraag is voor mij altijd belangrijk: welke
maatregelen kunnen we zelf nemen om het water de
ruimte te geven? De eenvoudigste manier om een
deel van het water op te vangen is de aanschaf van
een regenton.

Ik krijg een rondleiding van een van de bewoners,
Niek van Vliet. Hij vertelt vol trots dat ze bij de bouw
goed hebben gelet op de herkomst van de bouwmaterialen. Zo werd zoveel mogelijk materiaal hergebruikt
van de school die er vroeger stond. Van het hout dat
nu nog over is gaan ze een theehuis bouwen midden
in de gezamenlijke tuin.
Wadi’s
Maar waar ik eigenlijk voor kom is hun aanpak van
het hemelwater bij hevige hoosbuien. En hier komen
de wadi’s om de hoek kijken. Volgens Wikipedia is
een wadi van oudsher een rivierdal in droge gebieden.

Bij moderne wadi’s wordt het regenwater komend van
de daken van huizen afgekoppeld van de riolering.
Bij dit project wordt het schone water vanaf de daken
afgevoerd naar een grote verzamelput en gaat daarna
naar verdiepte plekken – de wadi’s – waar het in de
bodem kan infiltreren of vertraagd kan wegzakken
naar het grondwaterniveau. Deze wadi’s zijn onderling via buizen met elkaar verbonden.
De kleurrijk begroeide wadi’s zorgen voor verkoeling
tijdens warme zomerse dagen. Bij hevige regenval
kunnen ze niet overstromen doordat een instelbare
vlotterklep binnenin de verzamelput ervoor zorgt dat
het overtollige water afgevoerd wordt naar een in de
buurt liggende sloot.
De tuin is nog in wording maar beloofd prachtig te
worden en is nu al een paradijselijke plek voor de kinderen en de gezamenlijke kippen. Ondertussen zaait
men grondverbeteraars zoals winterrogge, lupine en
klaver om een gevarieerd en gezond bodemleven te
krijgen.
Mocht u nieuwsgierig geworden zijn naar dit complex, dan kunt u één keer per maand een rondleiding
krijgen. De eerstvolgende rondleiding is op zaterdag
23 december en daarna op zaterdag 20 januari,
17 februari en 17 maart.
www.groenemient.nl

MT

De volgende noodzakelijke stap is: we moeten af van
al die betegelde tuintjes en die ondoordringbare
parkeerplaatsen. Dus tegels zoveel mogelijk eruit en
meer groen ervoor in de plaats. Ook beter voor bijen
en vogels.
De gemeente Den Haag heeft zich aangesloten bij een
landelijke actie: operatie Steenbreek: elke verwijderde
en ingeleverde tegel is een plantje waard. Daarmee
krijgt het water meer ruimte en zal het makkelijker
in de grond wegzakken in plaats van het riool te verstoppen. Onze stad zal een – koelere – spons worden
met een aangenamer klimaat .
www.operatiesteenbreek.nl/denhaag

Soms …

veroorzaakt een maand grote
contrasten, zoals december

MT

Te beginnen met Sinterklaas, dat door mensen met
overgave gevierd wordt met enorme surprises en
lange gedichten, terwijl vele expats zich al voorbereiden op de Kerstman en geen weet hebben van
Pietendiscussies of nog wel – of niet meer geloven
in de Goedheiligman. Wie niet weet wat de advent
inhoudt koopt een krans, waarbij alle kaarsjes direct
worden aangestoken, terwijl het voor anderen een
voorbereiding op Kerstmis is, waarbij er iedere week
één kaarsje meer aangestoken wordt.
Ik denk aan het verzinnen en sjouwen met aankopen
van talloze cadeaus, terwijl tegelijkertijd vele mensen
in onze wereld moeten bedenken, wat ze mee kunnen nemen op hun vlucht uit hun land – als ze dat al
kunnen. Ik denk aan mensen, die op de vlucht gaan
voor de feestdagen, omdat ze niemand hebben om die
dagen mee door te brengen en geen ‘zielige’ extra gast
aan tafel willen zijn. Aan familiebijeenkomsten met
plezier of stress of juist verdriet omdat er deze maand
iemand overleden is. Het jaar afsluiten met dankbaarheid om alles wat goed ging of blij zijn dat juist dit
jaar eindelijk voorbij is.
Foto’s Nyree van der laan

Een tijd om ieder licht in de duisternis te wensen en
soms … een licht in de duisternis te zijn.
EPB
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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

Lasagne
Al Radichcio
Wanneer je een Italiaan vraagt naar zijn favoriete gerecht, dan krijg
je met enthousiasme te horen: natuurlijk pasta!
Dat verbaast ons natuurlijk niets, want pasta in welke
vorm dan ook is synoniem aan Italië. En wij in Nederland zijn er gretige verslinders van, soms wel een paar
keer per week. Dus wat kan er nu nog bijzonder zijn
aan een recept in de rubriek Geuren en Kleuren?

‘Mijn recept’ zegt Simon Sacchi, de kok van de

familie, die samen met Claudia en hun tweejarige
zoon nog niet zo lang geleden is neergestreken in de
Archipel, ‘heeft een heel speciale touch. Het verschil
met alle pastagerechten is in dit geval de saus’. Dit is
Roodlof Lasagna.
Simon komt van Noord-Italië, in de buurt van
Milaan. Van daaruit is hij met zijn vrouw verhuisd
naar Bologna en weer later is hij vertrokken naar de
Verenigde Staten, om een half jaar geleden zijn intrek
te hebben genomen op de hoek van de Bankastraat in
de Archipel.

de tegelkunst

LIBER
Hij is bibliothecaris bij liber (Ligue de Bibliothéques
Européenes de Recherche), het belangrijkste netwerk
voor bibliotheekonderzoek in Europa. Het Europese
kantoor is gevestigd in Den Haag. Dat betekent dat
hij zich bezig houdt met wetenschap en technisch
onderzoek in Europees verband.

‘Nee, ik bemoei me niet echt met boeken, ik word
steeds gestationeerd bij universiteiten om onderzoek
te doen naar een belangrijk onderwerp. Eerst in Bologna, toen in us en nu hier in Nederland. Ik coordineer
liber’s werk over projecten betreffende Europese
Eenheid, waardoor onderzoekers door heel Europa
ondersteund worden en zo succesvol zijn in digitaal
onderzoek. Het is allemaal erg technisch, dus een
beetje moeilijk om een concreet voorbeeld te geven.
Vertalen
Claudia werkt als vertaler vooral voor de t.v.-sector en
is auteur van Italiaanse tekstboeken om deze taal als
tweede taal te leren. In zijn vrije tijd doet Simon Yoga.
Om lekker te ontspannen. Omdat onze kok heel veel
op reis is en zelfs niet weet wanneer hij weer op de
basis zal terugkeren, heeft het hem extra inspanning
gekost om aan onze wens tegemoet te komen: het
maken van zijn speciale gerecht.
Maar een druilerige zondagmorgen was het juiste
moment om aan de slag te gaan. En dus kunnen we
zijn lievelingsrecht met volle aandacht presenteren.
Het recept kunt u vinden op onze buurtwebsite
www.archipelwillemspark.nl.
Hier hoort een mooi glas Italiaanse wijn bij.
Eet smakelijk!

Het recept van buurtgenoot Simon Sacchi kunt u vinden op …
www.archipelwillemspark.nl

SvP

Ambachtelijke
wand- & vloertegels
— natuursteen —
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

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

voor kenners van smaak!

Tentoonstelling
over de haringvisserij
in Scheveningen

Haring en Scheveningen
de beste maatjes!
van 09.12.2017
— t/m 15.04.2018
In de late middeleeuwen is de visserij al de belangrijkste bron van bestaan voor de Scheveningse bevolking. In de laatste kwart van de 19e eeuw
zorgden bevolkingsgroei en de modernisering
van de middelen en methoden om vis te vangen,
verwerken en vervoeren, voor een snelle bloei van
de Scheveningse visserij.

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

In de loop van de tijd heeft de Scheveningse visserij
vele hoogte- en dieptepunten gekend en de haringvisserij, ooit een bron van nationale trots, is nu bijna ten
dode opgeschreven. Deze tentoonstelling beschrijft
de geschiedenis van de (Scheveningse) haring door
de eeuwen heen en waar kan dat beter worden gedaan
dan in Muzee Scheveningen, het museum waar de
visserij altijd een onderdeel is geweest van de vaste
presentatie.

HIER HAD
UW ADVERTENTIE
KUNNEN STAAN

Lunch
Diner
Party
Borrel
Buffet
Catering
BELT U
070 404 95 80

Atjehstraat 66
2585 vl Den Haag
Telefoon 070 352 39 98

De haring in het spotlight
Haring heeft Nederland in de loop van de eeuwen veel
voorspoed gebracht en verdient om in het zonnetje
te worden gezet. De expositie toont op een overzichtelijke en boeiende wijze in de vorm van panelen de
geschiedenis van de Scheveningse haring, eindigend
in de huidige tijd. Ook de biologie van de haring
(leefwijze, verspreiding), de handel en export en de
haringconsumptie komen aan bod.

De vormgeving is vooral op het visuele gericht zodat
de bezoeker zich niet door eindeloze hoeveelheden
tekstborden moet worstelen maar aan de hand van
korte teksten, foto’s en filmpjes al een goed beeld
krijgt van het onderwerp: de haring(visserij).
Daarbij zijn er vele objecten te zien die alles met de
haringvisserij te maken hebben. Schepen, tonnen,
netten, vlaggen, monsterboekjes, allemaal uit de
omvangrijke cultuurhistorische collectie van Muzee
Scheveningen.
Bekijk het hele museum!
Het toegangskaartje geeft u ook de mogelijkheid het
gehele museum te bezichtigen met de geschiedenis
van Scheveningen, de unieke schelpencollectie maar
ook de prachtige tropische aquaria. In het gezellige museumcafé de Halve Vleet kunt u nog heerlijk
nagenieten.
www.muzeescheveningen.nl

— advertentie —

ALLE WONINGEN VERKOPEN SNEL,
ECHTER WIJ ZORGEN VOOR HET BESTE RESULTAAT!
PROFESSIONELE
EN ENTHOUSIASTE
BEGELEIDING
ALTIJD
FEEDBACK
PRO-ACTIEF
HOOGSTE
VERKOOPPRIJS
Heeft u verhuisplannen op termijn en wilt u graag een keer
sparren over aan- en verkoop? Neem gerust contact met ons op.
We nemen de tijd en garanderen u de aandacht!

info@bvl.nl
070 - 350 23 04
www.bvl.nl
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Architecten die bouwden in
de Archipel & Willemspark

1843 – 1927

Communicatiemuseum COMM
In het weekend van 3, 4 en 5 november heropende
het vernieuwde Communicatiemuseum COMM haar
deuren, dat zich nu veel meer richt dan voorheen op
de nieuwste communicatietechnieken. Bij de huidige
verbouw is gekozen voor een begane grond volgens
het principe van het warenhuis, in navolging van
het concept van de oorspronkelijke bazaar, met vele
functies zoals ontmoetingsplek, als een vrij toegankelijke lounge met gratis WiFi, waar de bezoeker alvast
een blik wordt gegund op een deel van de collectie
en een winkel, nog voordat zij of hij het museum zelf
binnentreedt.

Communicatiemuseum
in pand Bazar

Groote
Koninklijke
Bazar

Bijzonderheid is ook de integratie van de voormalige
Theosofische tempel (ingang De Ruijterstraat) in
het gebouwencomplex dat nu onder andere dienst
doet als een exclusieve vergaderlocatie. In één van de
panden van de voormalige bazaar huist de Portugese
ambassade.
Bart Brouwer

Vanaf 5 juni 1843 opende de ‘Groote Koninklijke
Bazar de Boer’ aan de Zeestraat als één van de
eerste warenhuizen in Nederland haar deuren.
Hier waren vele Oosterse artikelen te koop
zoals vazen, Imari porselein, tapijten, lampionnen,
gasornamenten, lederwaren, galanterieën, kristal
en Delfts Aardewerk. In het gebouw werden ook tentoonstellingen gehouden. Het had tevens de functie
van ontmoetingsruimte van de elite, op de plaats van
het voormalige Duin- en Veldzigt. In museum Mesdag en de expositieruimte van Panorama Mesdag zijn
de vazen te zien die Mesdag in de Bazar Royal kocht.
Vanaf de opening had de winkel aan de Zeestraat van
eigenaar Dirk Boer al het predicaat ‘Koninklijk’. Boer
verkaste met zijn oorspronkelijke ‘Japansch Magazijn’
van het Plein naar dit gebouw, dat toen nog een neogotische gevel had. De bazaar had één verdieping.

Koning Willem II zag de winkel als een stimulans
voor de stadsuitbreiding en bood Boer het pand aan.
In 1879 is de gevel van het gebouw na enkele uitbreidingen en het toevoegen van nieuwe verdiepingen
ingrijpend veranderd en kreeg renaissancistische
en classicistische kenmerken. Kenmerkend zijn de
Kariatiden, vrouwenbeelden in de vorm van pilasters in navolging van de gelijknamige beelden in
het Ereichteion in Athene. Verder zouden zij zijn
ontleend aan een Frans voorbeeld (Parijse Ambachtsmuseum).
De gevel is een van de meest opvallende Eclectische
gevels in zijn soort in Den Haag. De tuin achter de
bazaar omvatte een binnentuin, wintertuin met exotische planten, wandelhof, vijvertuin en Tropische
Plantenkas die Boer na de dood van Willem II in
1849 met de gronden overnam. Op deze plaats wandelde ooit Anna Paulowna afgeschermd voor nieuwsgierige blikken door een hekwerk en beplanting met
rododendrons. De bazaar sloot in 1927 haar deuren.

Programma — Het Schakelpunt
Alle 55-plussers van harte welkom!
5 december

Sinterklaaskoffie

6 december

Creatieve middag

Op dinsdag 5 december tussen 10.00 – 11.00 uur Sinterklaaskoffie met…

De parochie van de H. Jacobus de Meerdere aan de Parkstraat 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 Eucharistievieringen om 09.00,
10.15 (Latijnse Hoogmis) en om 12.00 uur (gezinsviering).
Voor overige vieringen en activiteiten in de week zie onze website.

Bezoekgroep de St. Jacobsstaf

Op woensdag 6 december tussen 13.00 – 16.00 uur Creatieve middag.
In 2018 is de Creatieve middag altijd op de 1e woensdag van de maand.

19 december

Bingo!

Op dinsdag 19 december is de laatste
Bingo van 2017. In 2018 bent u welkom
op 16 januari en 13 februari. Tussen
13.00 – 16.00u. Boekje € 5 incl. drankje.

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 een wandeling met of zonder rolstoel kunt u ons
bellen. Tevens voor begeleiding en vervoer bij kerkbezoek.
Belt u ons gerust: Lore Olgers t. 324 41 18. Iedereen kan een beroep op ons doen.

26 december

Activitietien voor ouderen met de St. Jacobsstaf
woensdag 29 november Filmmiddag voor ouderen in de Maria ten Hovezaal,
Willemstraat 60a. Vertoond wordt een recente film over het leven van de H. Theresia van
Lisieux. Met thee/koffie en nabespreking. U kunt thuis worden opgehaald. Aanvang 13.45 uur
Voor informatie Lore Olgers, t. 324 41 18.

Gevel van de voormalige
‘Groote Koninklijke Bazar’
van 1879 met gedecoreerde
witgepleisterde lijstgevel
met gietijzeren sierhekken
op de Belétage

zondag 10 december is er na de Hoogmis een gezellige koffie en lunch in de Maria ten
Hovezaal, naast de kerk, die geheel in het teken staat van het naderende Kerstfeest. U kunt
thuis worden opgehaald. Voor informatie Lore Olgers, t. 324 41 18. Aan deze bijeenkomsten
zijn geen kosten verbonden.

Kariatiden in de gevel van
de Bazar met renaissancistische en classicistische
elementen

Plantenkassen, wandelhof en promenade achter
de Bazar Royal

Inzameling voor de Voedselbank
Van vrijdag 1 december tot en met zondag 19 december zullen er weer houdbare voedingsmiddelen worden ingezameld achter in de kerk.

Tweede Kerstdag

Op dinsdag 26 december. Tweede Kerstdag open huis
met koffie-plus. Tussen 10.00 – 12.00 uur.

2 januari

Nieuwjaarsontvangst

Op dinsdag 2 januari 2018 een Nieuwjaarsontvangst tussen 10.00 – 12.00 uur

26 januari

Happy Hour

Op vrijdag 26 januari 2018 Happy Hour tussen 16.30 – 18.00 uur.

maandag t/m vrijdag

Gezellig op de koffie

Van maandag t/m vrijdag altijd koffiedrinken tussen 10.00 – 12.00 uur.

dinsdag

Gymnastiek op de stoel

SCHAKELPUNT
BURGERMEESTER
PATIJNLAAN
1900

Op dinsdag gymnastiek op de stoel tussen 11.00 – 12.00 uur

Kerstconcert
16 december
—16.00 uur

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

— advertentie —

Het programma is nog niet bekend. Maar er zal een
kerst repertoire ten gehore worden gebracht. Algehele
leiding Jos Laus. Toegang is vrij; er is een collecte ter
bestrijding van de kosten. Aanvang 16.00 uur.
Van harte aanbevolen!

Nachtmis
24 december
—24.00 uur
Op 24 december om 24.00 uur pontificale Nachtmis. Kerk is open vanaf
23.30 uur voor gezamenlijke kerstzang. Tijdens de nachtmis worden de
Missa in G van Antonio Caldara
en Kerstmotetten ten gehore gebracht
met groot koor, orgel en orkest.
Op Eerste Kerstdag zijn de H. Missen
om 10.15 uur (Hoogmis met groot
koor) en 12.15 uur.

Kerstviering
voor kinderen
Kinderen bij de stal

WONING / BEDRIJFSRUIMTE
VERKOPEN, KOPEN,
VERHUREN, HUREN?

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.

BESTAANDE BOUW OF NIEUWBOUW
IN DEN HAAG EN OMGEVING

Al 25 jaar gevestigd
in de Archipel!

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

vormgeving - project management - advies

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

www.graphiqa.nl
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uitnodiging

— 19 december
Kerstdiner in ’t Klokhuis
Het Kerstdiner voor wijkbewoners van 55+ gaat dit jaar wel gewoon door.
Het vindt plaats op dinsdag 19 december. Het menu is nog een verrassing
maar we hebben er erg veel zin in om er een feestelijke avond van te maken.
Voor informatie en aanmelden kunt u bellen met ’t Klokhuis, 070 350 35 11.

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.

Spreekuur Ouderenwerk Zebra
10.00 tot 12.00 uur
— op afspraak

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

Maaltijdproject
’t Klokhuis gestopt
Helaas is het maaltijdproject voor wijkbewoners
van 55+ in het Klokhuis op dinsdag van 17.15 uur
tot 18.30 uur gestopt. De laatste maaltijd werd op
3 oktober geserveerd. De belangstelling voor de
maaltijden was te klein geworden om het project nog
voort te zetten.

Wijk- en Dienstencentrum
’t Klokhuis

Wijkbus Stap–in
zoekt vrijwilligers
Wijkbus Stap in verzorgt al bijna 30 jaar het
vervoer voor ouderen en minder validen in
de Haagse wijken Archipel-Willemspark,
Zeehelden en een deel van Duinoord.
Zo levert de wijkbus een bijdrage aan de
zelfstandigheid van deze mensen en helpt
sociale contacten te onderhouden.
De wijkbus vervoert u voor allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezoek aan
’t Klokhuis, de kapper of boodschappen doen, bezoek aan familie, clubs, dagopvang, maaltijdprojecten en bezoek aan een ziekenhuis. Wilt u meer weten?
Bel naar nummer 070 352 04 16 (of 070 350 40 10) of kijk op onze website.
Het bestuur is op zoek naar chauffeurs die hun steentje zouden willen bijdragen om, gedurende één dagdeel per week (geen weekend), buurtbewoners te
vervoeren naar o.a. familie, de dagopvang of ziekenhuis. Wij zijn tevens op
zoek naar een vrijwilliger die plaats wil nemen in het Bestuur om, op termijn,
de huidige voorzitter te vervangen.
Heeft u interesse? Neemt u dan contact op met voorzitter Hans van Gent.
Telefoon 06 30 19 32 21 of per mail: h.van.gent5@kpnplanet.

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

www.wijkbusstapin.nl

Mevrouw Liesbeth de Bles
bestuurslid
liesbethdebles@hotmail.c0m
De heer Willem Oostdam
penningmeester
ienwoostdam@ziggo.nl
De heer Wijnand Punt
bestuurslid
wpunt40@live.nl
Stichting Ouderenwerk AWZ/K
Secr. mw G. Arkes, van Speijkstraat 37a
2518 ev Den Haag, t. 392 74 96
Ouderenconsulent Matthias Wenzel,
spreekuur tussen 11.00 – 12.00 uur op afspraak
via ’t Klokhuis, t. 350 35 11
Wijkbus ‘STAP IN’
aanmelden/info: tussen 9 – 10 uur, t 352 04 16
Telefooncirkel A/W/Z
Info coördinator
w Lien Duran, t 211 04 59
mw M. Simonis-van Harten, t 350 34 94

Bloedafname en Trombosedienst
De Trombosedienst neemt, in samenwerking
met het Bronovo Ziekenhuis, iedere dinsdag
bloed af in het Klokhuis. U kunt terecht tussen
10.00 en 11.00 uur.

Tafeltennis

13.30 tot 15.00 uur

dinsdag
Bewonersorganisatie
Archipel&Willemspark
09.00 uur

Trombosedienst +
Bronovo prikpost
10.00 tot 11.00 uur

Portrettekenen gevorderden
13.30 uur

Juridisch spreekuur

19.00 uur Laatste dinsdag van de maand
— 0p afspraak

Bouwkundig spreekuur

19.00 uur 3e dinsdag v.d. maand
— 0p afspraak

woensdag
Yoga

09.00 uur Engelstalig

Indische Koempoelan

13.00 tot 16.00 uur 2e woensdag vd maand
Kaarten bij de administratie, €3,50

Oogvereniging
Sodurado

16.15 uur 5–15 jaar

Trimmen
19.00 uur

Alexander Techniek
— 0p afspraak

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

De heer Ruud Klein
voorzitter
ruudklein@stichtinghetklokhuis.nl

12.00 tot 13.00 uur

09.00 tot 16.00 uur 1e woensdag vd maand

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

Bestuur Stichting Het Klokhuis

Pannenkoeken eten

donderdag
Spreekuur computers

expositie
klokhuis
10 nov 2017
14 jan 2018

Internationale schildersgroep
De internationale schildersgroep oefent 1x per week met passie hun hobby
uit in het Klokhuis. De groep bestaat uit: Gladys Hendriksz, Antonia Gerofalo, Neveen Hamdy, Georg Hadeler, Pilar Vilchez, Sally Williams, Margarita
Merchan-Price en Patricia Zuluaga.
Van 27 november 2017 t/m 14 januari 2018 is hun werk in ’t Klokhuis te zien.
De opening van de expositie is op 3 december. U bent van harte welkom!

in de ochtend aanmelden bij kantoor

Alexander Techniek
— 0p afspraak

Tafeltennis

13.30 tot 15.00 uur

Aikido

Elke donderdagavond, informatie kantoor

vrijdag
Bewonersorganisatie
Archipel&Willemspark
09.00 uur

Yoga

09.30 tot 10.45 uur

Koersbal 50+

10.00 uur Aanmelden aan de zaal

Bibliotheek

10.00 tot 11.30 uur 1e verdieping

Bibliotheek in het Klokhuis
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.
Openingstijden: elke vrijdagmorgen tussen 10 uur en half 12, Celebesstraat 4
– biljartzaal 1e verdieping – telefoon 070 350 35 11.

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

0p afspraak — www.ilianasarthealing.nl

zaterdag
Kindermusic

13.30 uur 2–7 jaar Engelstalig

Sodurado

13.30 uur 5–10 jaar

zondag
Geünieerde Loge Theosofie
11.00 uur

www.stichtinghetklokhuis.nl/activiteiten

telefoon 070 350 35 11

