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Het jaar 2018 was een intensief en vruchtbaar
jaar voor de Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark (A&W). Er speelde veel dat de bewoners
raakte. Hoog was dan ook de deelname aan de vele
werkgroepen en de vijf wijkberaden, met name
het verkiezingsdebat met de fractievoorzitters
van alle politieke partijen. Het wijkberaad is
in 2019 op dinsdag i.p.v. op donderdag.

Een debat dat mede in het teken stond van het
verkeer en de naderende Denktank Aanpak
doorgaand verkeer Centrum Noord. Hierin
denkt A&W mee over het oplossen van de
overlast van het doorgaande verkeer. Nog
steeds staat de Javastraat in de top 10 van
meest vervuilde straten van Nederland.
Het plan van de nieuwe coalitie om de
Mauritskade éénrichtingverkeer te maken
kon op de valreep worden voorkomen.
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van het afwijkende nieuwbouwontwerp, hoewel nu ook de Welstandscommissie afkeurende geluiden laat
horen.

p.9 Onthulling muurgedicht

Verdichting is soms onontkoombaar
maar altijd pijnlijk. Nauwlettend werden
A
K
daarom de plannen voor nieuwbouw achter
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het
Rode Kruisgebouw gevolgd. Dat geldt ook
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voor de plannen rond het kantoorpand aan het
Alexanderveld 84. In strijd met eerdere afspraken
wordt daar toch weer een extra verdieping gepland. Maar er
was ook goed nieuws. Dankzij protesten ging de bouw van 16 hofjeswoningen op het parkeerterrein achter Balistraat 1A niet door.

Sommige zaken verliepen minder gunstig. Zo kon niet worden
verhinderd dat er vele bomen werden gekapt aan de Scheveningseweg voor de nodige spoorvervanging. Vooralsnog staan de plannen
overeind voor detonerende nieuwbouw rond de Israëlische ambassade aan het Plein 1813. A&W vindt de goedkeuring van die plannen
onbegrijpelijk, zeker nu datzelfde plein met eerbied voor de historie
wordt opgeknapt. Inmiddels is bekend dat de verhuizing van de
Israëlische ambassade naar het Plein 1813 niet door gaat. Gehoopt
wordt dat de gemeente voortaan meer oog heeft voor het historische
karakter van het plein en geen afwijkende nieuwbouw toestaat. Dat
was namelijk de kern van het bezwaar van A&W.
Er speelde verder veel rond het Nassauplein. Goed was bijvoorbeeld
de opknapbeurt van het PTT-monument (betaald door Post.nl).
Minder goed waren de misstanden rond de afvalcontainers en de
parkeeroverlast. Maar vooral de vervanging van de 65-jaar oude
kiosk hield de gemoederen bezig. Spannend blijft nog de toekomst

Agenda
St. Petrusbanden
zondag 2 december
Concert in de kapel
om 14.00 uur
donderdag 27 december
Sfeervolle gedenkavond
van 19.30 tot 20.15 uur
Professionele musici van Vocaal
Ensemble Casuquo zullen prachtige muziek ten gehore brengen
in onze monumentale kapel. Na
afloop is een warm onthaal met
een hapje en een drankje.

A&W doet gelukkig meer dan protesteren. In 2018 werden, door de
Stichting ArchipelpoëZie, twee nieuwe muurgedichten feestelijk
opgeleverd. Ook vonden meerdere open-podium concerten plaats
en waren er drukbezochte Open Atelierdagen. De werkgroep Duurzaamheid regelde huis-aan-huis bezoeken om te adviseren over
energiebesparing. De werkgroep Voedselbank regelde vijftig kratten voor de Voedselbank en de werkgroep Zorg startte het project
“Rijker Leven” om senioren actief te houden. De Natuurwerkgroep
Scheveningse Bosjes organiseerde op 3 november een natuurwerkdag (kleinschalig beheer). En we blijven trots op al het werk van de
redacties van onze wijkkrant, nieuwsbrief, website en natuurlijk de
bezorgers van de wijkkrant.
Ook hulde voor de actieve betrokkenheid van de ambtenaren van
gemeente en politie en de wethouders die met ons zochten naar
oplossingen. Wel houden we nog een verlanglijstje voor 2019. Hoog
daarop staan het terugdringen van de overlast van het doorgaande
verkeer, de handhaving van het bijzondere uiterlijk van onze wijken
en de handhaving inzake de parkeeroverlast. Alle onmisbaar voor
het behoud van het historische en groene karakter van onze wijken.
Bestuur Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark
www.archipelwillemspark.nl

joslamcomics.nl
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Nieuwjaarsreceptie
in ’t Klokhuis
zondag 13 januari
De receptie begint om 15.00 u en zal duren
tot 17.30 u. U bent van harte welkom.
Wijkbus Stap-In 30 jaar in 2019
We zullen dit heuglijke feit uiteraard vieren
met de vrijwilligers en de abonnees. Maar
we geven alvast een voorzetje tijdens de
komende Nieuwjaarsreceptie op zondag 13
januari in ’t Klokhuis waar wij de muzikale
bijdrage voor onze rekening nemen. We
(Riky Krul, ere wie ere toekomt!) hebben de
bekende pianist van de Dutch Swing College Band, Rob Agerbeek en de bassist Alex
Milo, bereid gevonden de receptie met hun
optreden op te luisteren. Het duurt nog even
maar wij hopen die dag vele buurtbewoners
te mogen begroeten.
De receptie wordt georganiseerd door
de bewonersorganisatie Archipel&
Willemspark, Stichting Wijkbus Stap-In,
Vereniging ’t Klokhuis, Stichting het
Klokhuis en Stichting ArchipelPoëZie.

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
Wouter Buwalda
wouter@archipelwillemspark.nl
penningmeester
Ruud Klein
t. 362 57 44, ruud@archipelwillemspark.nl
leden
Derk Hazekamp
derk@archipelwillemspark.nl
David Struik
david@archipelwillemspark.nl
Karin Hoogsteder – van der Weiden
t. 364 04 75, karin@archipelwillemspark.nl
contact zorg en welzijn
ruud@archipelwillemspark.nl
contact duurzaamheid
duurzaam@archipelwillemspark.nl
contact ruimtelijke ordening
ruimtelijkeordening@archipelwillemspark.nl
contact verkeer
verkeer@archipelwillemspark.nl
contact openbare ruimte
openbareruimte@archipelwillemspark.nl
contact cultuur
cultuur@archipelwillemspark.nl

Algemene adressen

wijkberaadsvergadering
dinsdag 15 januari 2019
20.00 uur, ’t Klokhuis, Celebesstraat 4
wijkkrant
Sluiting kopij: 22 januari 2019
Sluiting advertenties: 25 januari 2019
p/a Celebesstraat 4, 2585 tj Den Haag,
t. 350 35 11, secretariaat@archipelwillemspark.nl
redactie
Milo Bakker, Arjan Hamburger,
Loes van Lakerveld, Else Ponsen,
Engelien Scholtes, Marjan Teesing
correcties
Eva Drijver
strip voorzijde
Jos Lammers, joslamcomics.nl
bijdrage architectuur
Bart Brouwer
vormgeving
Wilmar Grossouw
www.deontwerpvloot.nl
websiteredactie
Patti Calabro, Cristo Padmos, Deniz Pelsman,
Maud Siegmund, Josephine de Vijlder
nieuws voor de website
website@archipelwillemspark.nl
nieuwsbrief ontvangen?
Aanmelden via www.archipelwillemspark.nl

sbeheer
Klachten stad
bel 14 070

Onze nieuwe
wijkagent
Bart van Leeuwen
Mijn naam is Bart van Leeuwen,
39 jaar oud en sinds 2001 werkzaam
bij de Politie Eenheid Den Haag.
Sinds juni 2018 ben ik Wijkagent van
de wijken Archipel & Willemspark.
Ik werk als wijkagent samen met
mijn collega’s van het basisteam,
zoals surveillanten en rechercheurs
aan veiligere wijken en leefbaarheid.
Hierbij ben ik vaak een eerste aanspreekpunt in de wijk en een bekend gezicht.
Door de vele aanwezigheid in de wijken ken ik veel inwoners en ondernemers en
spreek ik regelmatig met hen. Hierdoor weet ik wat er speelt in de wijk en kan
ik in een vroeg stadium problemen oplossen en liever nog, voorkomen. Hierbij
zoek ik actief contact met mijn wijkbewoners en ben ik in voorbereiding van een
spreekuur in de wijk.
Omdat de samenleving digitaliseert en vraagt om een politie die waakzaam en
dienstbaar ben ik actief op sociale media. Hierbij heb ik contact met de wijkbewoners en geef ik inzicht in mijn werk.
U kunt mij volgen op Instagram: bart_wijkagent en Twitter: Wijkagent_Bart
(let op hoofdlettergevoelig)
Wanneer neemt u contact op met een wijkagent?
Bij spoed belt u 112. Ook bij verdachte situaties belt u 112, bijvoorbeeld als mensen
zich verdacht ophouden in portieken.
Valt u iets bijzonders op? Onbekenden die regelmatig bij u in de straat parkeren?
Denkt u dat er vanuit een woning drugs verhandeld wordt of dat er wiet gekweekt
wordt? Dan wil ik dat graag weten. Noteer het tijdstip waarop u iets verdachts zag,
kentekennummers, signalementen, alles wat kan helpen om een verdachte op te
sporen. Daarmee helpt u mee om de veiligheid in onze wijk te vergroten.
Bart van Leeuwen | Bureau van politie Jan Hendrikstraat 85, Den Haag

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

Prikpost huisartsen bij apotheek Nauta
donderdag 09.00 – 10.30 uur

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

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

Info over Billitonstraat 18 in WOII

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

Paul Beek is een boek aan het schrijven over zijn nichtje Edith Roseij Beek
(1934–1943). Zij zat op last van de Sicherheitspolizei (SIPO) in 1942 in het
Gemeentelijk Verzorgingshuis voor Kinderen, Billitonstraat 18 Den Haag, is
later naar Westerbork gebracht en in november 1943 vermoord in Auschwitz.

Koffiedrinken 55+
maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur
dinsdag 10.00 tot 11.00 uur
Gym op de stoel M.B.V.O.
dinsdag 11.00–12.00 uur Aanmelden ter plekke
Inloopspreekuur wijkverpleegkundige
Wijkverpleegkundige Florence
dinsdag 12.00 – 14.00 uur
Florence Thuiszorg
verzorging en verpleging
maandag t/m vrijdag tussen 12.00–14.00 uur
t. 754 13 10 (calamiteiten 413 10 00)
Stichting Terminale Zorg
door vrijwilligers
t. 754 13 30, info@terminalezorg.nl
Staedion
Postbus 40406, 2506 lk Den Haag
info@staedion.nl, t. 242 30 00

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

Hij wil graag meer informatie over dit tehuis dat werd ingesteld door de bezetter
en van 14 januari 1942 tot 1 september 1943 op dat adres zat. Directrice was ene
Mina Mulder-Kuurman, een fröbelonderwijzeres. Paul Beek zoekt dus ooggetuigen van het bestaan van dat tehuis die misschien in de periode van april 1943 –
juni 1943 kinderen en sipo-mensen van en naar het tehuis hebben zien komen.
Al zullen er waarschijnlijk nog maar weinig “originele” bewoners in leven zijn,
getuigenverslagen zijn heel welkom. De huidige bewoners van het pand heeft hij
al gesproken. Alle info is welkom.

T. 112 b
 ij spoed & verdachte omstandigheden!
www.politie.nl/haaglanden/bureaus

Alvast dank voor uw reactie en medewerking.
Met vriendelijke groet, Paul Beek paulbeek_1956@yahoo.com

Katten op

mw. J van
Bee
t. 352 30 20 k

pas!

Wanneer u een oppas zoekt kunt u onderstaande personen
benaderen. De voorwaarden dient u verder zelf te maken.
t. 06 295 640 60
t. 070 362 82 70
t. 06 308 474 14
t. 06 335 612 95
t. 06 311 969 80

Nurettin Ponsen
t. 06 812 472 85
Marion Lohle
t. 06 254 953 12
Joris vd Putten
t. 06 242 318 01
Renzo IJsselmuiden
renzo.also.fornari@gmail.com

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.

Inmiddels is het in de buurt wel bekend dat je
voor niet al te ingewikkelde fietsreparaties terecht
kunt bij de fietsenwerkplaats van de statushouders in de Sumatrastraat 215–a. Niet altijd duidelijk was wanneer er iemand aanwezig is: vanwege
enkele veranderingen zijn de openingstijden
gewijzigd. Daarover zijn nu afspraken gemaakt.
Maandag van 14 tot 16 uur zijn de echte fietsenmakers
er. Saïd en Tabith zijn technisch onderlegd en handvaardig. De communicatie in het Nederlands gaat echter soms nog lastig. Om daarbij te helpen is Michiel er
ook, zodat duidelijk wordt of iets niet te ingewikkeld
is om te repareren, hoeveel de onderdelen zullen kosten en wanneer de fiets weer opgehaald kan worden.
Donderdag van 14 tot 15 uur vervult Dick die rol.
Maandag t/m donderdag van 9 tot 17 uur, tenzij
anders aangegeven, zijn de dames van de stichting
Migrascoop meestal aanwezig om fietsen in ontvangst te nemen of weer af te geven.
Nog even voor de goede orde: het doel van het project
is het contact tussen de statushouders en de buurt
te verstevigen en de drempel voor buurtgenoten om
eens binnen te lopen te verlagen. Welkom dus!
Michiel Ottolander & Dick Niesing

Papierophalen aan huis 2018

donderdag 6 december
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Bij deze kapitale villa op Plein 1813 is enkele jaren terug in de tuin
ernstig vervuilde grond gestort, waardoor vele bomen zijn doodgegaan
en gekapt moeten worden.

Veel belangstelling
Open Ateliers

Het ‘Open Atelier’ weekend op zaterdag 6 en zondag
7 oktober 2018 werd een groot succes. Zo’n 1000 bezoekers
bekeken het werk van de ruim 40 beeldende kunstenaars
en geoefende amateurs in hun ateliers en op de locaties
in het Elisabeth Vreedehuis, Sint Petrus Banden
en Winkelman & van Hessen.
De reacties van de kunstenaars en bezoekers waren unaniem
positief en er werden ook veel kunstwerken aangekocht.
Het ‘Open Atelier’ weekend werd afgesloten met een
drukbezocht concert door zangeres Miranda van Kralingen en
harpiste Liesbeth Vreeburg. Naar aanleiding van het succes en de
door de organisatoren gehouden evaluatie werd besloten om dit
evenement tweejaarlijks te houden.
www.openateliersarchipelwillemspark.nl

Save-the-date
Walking Dinner
23 maart 2019
In 2019 wordt voor de 7de keer een Walking Dinner georganiseerd en wel op zaterdag 23 maart.

Bestuurslid gezocht A&W

Vind je het leuk om nieuwe buurtgenoten te leren
kennen en hou je van lekker eten? Zet de datum alvast
in je agenda en houd de website in de gaten.

De Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark (A&W) zoekt een
nieuw bestuurslid met ingang van 1 januari 2019.
A&W behartigt de belangen van de bewoners van onze wijken. In goed
overleg met de gemeente geven wij vorm aan het beleid inzake verkeer,
zorg, duurzaamheid, ruimtelijke ordening en openbare ruimte. Gezocht
wordt naar een vrijwilliger die zich wil inzetten voor het bijzondere
karakter van onze wijken en de toekomst van A&W. Gezien de huidige samenstelling van het bestuur worden vrouwelijke kandidaten en inwoners
van het Willemspark nadrukkelijk uitgenodigd om te solliciteren.

www.willemarchipel.nl

Nieuw redactielid
Arjan Hamburger

ah

Uw reactie, graag met cv, kunt u richten aan het secretariaat:
secretariaat@archipelwillemspark.nl

Gespreksgroep

‘Over de levenskunst
van het ouder worden’

wijkagenten A&W
bart.van.leeuwen@politie.nl
marco.scherpenisse@politie.nl

Oppassen geblazen!
Dido Graswinckel
Sophie Vlaar
Julia Farwerck
Godert de Zoeten
Wessel Muller

Eerste hulp
bij fietsproblemen

“In 1978 verhuisde ik – geboren en getogen Utrechter – naar Archipel&Willemspark. De helft van de
voorbije 40 jaren woonde ik in de wijk; de andere
helft in het buitenland: Mali, Frankrijk, de Verenigde
Staten, Peru. Nu woon ik weer hier en dat zal hopelijk
nog lang zo blijven.
Aan Den Haag moest ik wennen, maar mijn buurt
zat als gegoten: tegelijkertijd stad en dorp, tegelijkertijd ruim en intiem. Ontspannen, divers (al is de diversiteit over de jaren flink veranderd), aantrekkelijk,
dichtbij centrum, strand, park en bos. Een optimale
combinatie die je niet gauw tegenkomt.
Maar tegenwoordig ook een wijk met druk en vervuilend verkeer, aanslagen op groen, pogingen om de
buurt op te vullen met niet-passende nieuwbouw.
De wijkkrant vervult een functie door voor de
bewoners nuttige, belangrijke of interessante informatie te leveren. Je zou denken dat in een tijd van
internet en sociale media minder behoefte aan zo’n
krant bestaat, maar niets is minder waar. Het blad
wordt door veel bewoners gretig gelezen. Het lijkt me
mooi om dat vast te houden”.

In het kader van het project ‘een rijker leven’ is een gespreksgroep ontstaan, die sinds mei maandelijks bij elkaar komt.
De deelnemers beleven hier veel plezier aan. Het niet meer
mogelijk om je bij deze groep nog aan te sluiten. Toch horen
we dat er belangstelling is voor dergelijke gesprekken in een
vertrouwde groep. Daarom bieden we aan een tweede groep
te starten bij voldoende aanmeldingen.
Tijdens de eerste bijeenkomst inventariseren we gespreksonderwerpen en maken we een keuze. We kunnen bijvoorbeeld
onderzoeken welke gedachten en beelden wij hebben over ouder
worden. Maar ook hoe men er in de samenleving over denkt
en hoe dat verandert. Mogelijk gaat het ook over hele andere
onderwerpen. Het is afhankelijk van de interesse in de groep. Ook
maken we afspraken over het gespreksverloop. De bedoeling is
om één keer in de maand bij elkaar te komen. De bijeenkomsten
zullen in Het Schakelpunt plaats vinden. Behalve voor koffie en
thee zijn er geen kosten aan verbonden.
Zin om mee te doen? Aanmelden kan bij
Anne Wibaut t. 06 515 19 398 | annewibaut@gmail.com

Stichting Vredeskapel
wordt opgeheven
Toen vijf jaar geleden bekend werd dat de Haagse
Protestantse Kerk de Vredeskapel wilde verkopen, stak een aantal buurtbewoners, waaronder
toenmalige gemeenteleden van de Vredeskapel,
de koppen bij elkaar in de hoop de Vredeskapel
te behouden als centrum voor bezinning, cultuur
en ontmoeting. Daartoe richtten zij op 5 mei 2014
de Stichting Vredeskapel op. De Stichting ging
voorspoedig van start. Tientallen vrijwilligers
meldden zich aan en de belangstelling voor huur
van het gebouw bood uitzicht op een sluitende
exploitatiebegroting.
Helaas moest de Vredeskapel in oktober 2014 acuut
gesloten worden vanwege ernstige gebreken aan het
dak. Dit maakte het voor de Stichting onmogelijk om
meerjarige afspraken te maken over verhuur van de
Kapel en werden plannen voor aankoop onhaalbaar.
De Stichting heeft haar bestaan gerekt zolang er nog
geen zekerheid was over verbouw tot appartementen.
Deze plannen zijn inmiddels zo concreet geworden,
zoals bijgevoegde foto laat zien, dat het bestuur
besloten heeft de Stichting op te heffen.
Wij hadden dit graag anders gezien, maar we zijn
dankbaar voor de steun, in woord en daad, van allen
die onze hoop deelden. Zij mogen zich, net als wij,
gesterkt voelen door het onderstaande gedicht van
Vaclav Havel.
Namens het voormalig bestuur — Bas ter Haar
Diep in ons zelf dragen wij de hoop.
Is ze niet daar, dan is ze nergens.
Hoop is een bewustzijn
en staat of valt niet met wat er in de wereld gebeurt.
Hopen is voorspellen noch voorzien.
Hoop zit ons in de ziel, in het hart gegrift,
ligt voor anker voorbij de horizon.
Hopen,
in deze diepe en krachtige betekenis,
is anders dan blij zijn om wat goed gaat
of je graag inzetten voor wat zeker succes heeft.
Hoop is de kunst om ergens aan te werken omdat het goed is,
niet alleen omdat het kans van slagen heeft.
Hoop is niet optimisme,
niet de overtuiging dat iets goed zal aflopen.
Hopen is zeker weten dat iets zinvol is,
ongeacht de afloop.
— Vaclav Havel

Opbrengst
Voedselbankactie 2018
De opbrengst van de Voedselbankactie 2018
in de A&W was dit jaar 55 volle kratten!
Bedankt allemaal : )
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de tegelkunst

APOTHEEK
NAUTA

Ambachtelijke
wand- & vloertegels
— natuursteen —

•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)

Het Meisje in
uw testament?

KUNSTENAARS
IN DE BUURT

Verkoop en uitvoering
vakmanschap voor
restauratie, reparatie en
onderhoudsadvies op maat

Geeft u om het Mauritshuis?
En denkt u weleens na over een
schenking of nalatenschap?

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

Javastraat 106, 2585 av Den Haag
070 363 01 12 of info@detegelkunst.nl
Voor openingstijden zie
www.detegelkunst.nl

Catharina Duschka
staat u graag te woord
070-302 3445
www.mauritshuis.nl/schenken

Peter de Ruiter

Foto van Peter de Ruiter uit het boek ‘Kunstbewoners’ welke hij in 2005 uitbracht

Een wereld aan diversiteit in verse groente en fruit
Peter de Ruiter is al dertig jaar bewoner van de Archipel.
Tussen 2003 en 2012 reisde hij als fotograaf veel in India en Thailand.
Daar maakte hij talrijke foto’s en schreef hij aan de hand daarvan het
boek ‘Een wereld voor kinderen – Opgroeien zonder kinderarbeid’.
Hiermee wilde hij de situatie rond kinderarbeid in de derde wereld onder de aandacht brengen. Vanuit de behoefte aan meer bewustwording
schreef hij later boeken over Bangladesh en de dictatuur in Birma.

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

De Ruiter
vertelt:

‘Boeken over
mensenrechten
schrijven en
uitgeven, is een
van mijn kernactiviteiten. Ik
heb een studie
massacommunicatie gedaan en ben sinds een jaar of 25
zzp’er. Ik vind samenwerken erg belangrijk
en hou van netwerken. Dat is ook nodig in
mijn vak. Vorig jaar heb ik nog een fotoboek
gemaakt ‘First Love’. Een boek met 100 foto’s
van moeder en kind uit heel de wereld, gemaakt door 70 verschillende fotografen met
een boodschap over de zorg van moeder en
kind in ontwikkelingslanden. Ik vond het een
ideaal Moederdag geschenk maar de verkoop
is me niet meegevallen. Misschien is het een
mooi cadeau voor Sinterklaas of Kerst.’

archipelzonwering@gmail.com

Gespecialiseerd in zonweringen en rolluiken sinds 1949
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Bankastraat 12 • Den Haag
www.gransjean.nl

Nadat de Ruiter ook e-books op usb sticks
maakte, is hij nu sinds enige tijd gegrepen
door het maken van podcasts. ‘Dat blijkt voor
een grote groep mensen nog een onbekend
fenomeen te zijn. Zoals je ‘uitzending gemist’
hebt voor de tv, heb je podcasts voor de radio.
Op een podcast registreer je alles wat je op
afroep kunt beluisteren. Je kunt ze ook zelf
maken. Zo heb ik een podcast gemaakt over
kunstmatige intelligentie, een over zorgtechnologie, de digitale patiënt, en een over
bitcoins, Over dit laatste onderwerp heb ik
trouwens ook een boek geschreven. ‘Bitcoins
beter begrijpen’. De bitcoin is nog steeds in
ontwikkeling. In dit boek geef ik uitleg over
de bitcoin.

De laatste podcast die ik heb gemaakt is
een mooie serie over een homo koppel dat
vader wilde worden Ze hadden daarvoor een
draagmoeder nodig en hebben die uiteindelijk gevonden in Mexico. Ik heb dit proces
een paar maanden gevolgd en daar verslag
van gedaan op de podcast ‘Wensvaders’. Het
is dikwijls nog een taboe onder gay mannen
om te praten over een kinderwens. Het is ook
geen makkelijke weg om vader te worden als
je gay bent. Deze podcast is vooral bedoeld
om hier eens over na te denken.

‘Boeken over mensenrechten
schrijven en uitgeven, is een
van mijn kernactiviteiten’
Ik heb nu binnen een jaar 20 podcasts
gemaakt. Ik zie gebeuren dat mensen steeds
meer willen luisteren. Misschien omdat ze
minder zin hebben om op een scherm te
kijken of geen tijd hebben om te lezen. In de
auto in de file of tijdens het strijken heb je
ruimschoots de tijd om je via de podcast te
informeren of te amuseren. Ik heb ook een
podcast gemaakt met elektronische muziek. Dat swingt echt de pan uit. Podcast als
medium wordt steeds belangrijker. Sinds
twee weken heb ik een boek uitgegeven met
de titel De Podcastprofessor. Daarin kun
je alles lezen wat je moet weten over deze
laatste ontwikkeling. Dit boek kost € 17,99.
Dus toch weer lezen? Ja, maar je kunt het ook
beluisteren.’
www.luisterdoc.nl

es

— advertentie —

Thuiszorg die bij ú past
Chr. Th. JEHEE
Steenhouwerij en
Natuursteenhandel

De 4 zekerheden van Evita Zorg
 altijd en direct inzetbaar
 alle zorg en ondersteuning thuis
 vaste zorgverlener die bij ú past
 volgens afspraak op afgesproken tijd

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

Gevelbekleding - Schouwbekleding
Trapbekleding - Vloeren
Vensterbanken - Grafmonumenten
Sumatrastraat 30 2585 CS Den Haag
Telefoon 070 - 350 44 80 Telefax 070 - 352 08 06

Evita abonnement afsluiten?
Laat ons u informeren!

Van Alkemadelaan 315
2597 AJ Den Haag
t 070-3141600
info@evitazorg.nl
www.evitazorg.nl

aandachtscentrum

Opsporing
verzocht!
Misschien zet ik u met deze titel een klein
beetje op het verkeerde been… De heren
op de foto, mijn buurman Jan Caro en
overbuurman Marinus Geradts, zijn geen
lid van een criminele organisatie maar
rechtschapen burgers en buurtbewoners
die, net als ikzelf, al enige jaren actief
zijn als vrijwilliger voor het Aandachtscentrum in het centrum van Den Haag.
Marinus heeft mij 5 jaar geleden (toen ik
met pensioen ging), nota bene midden in
de Albert Heijn, overgehaald om een keer
langs te komen in het Aandachtscentrum
en ik heb vervolgens mijn buurman weer
enthousiast gemaakt.
Het Aandachtscentrum, ondersteund door de
gemeenschappelijke kerken in Den Haag, bestaat inmiddels al 35 jaar en is een open huis
voor hen die een moment van rust en stilte
zoeken in het hectische leven van alledag.
Maar ook voor een leuk gesprek, contact met
andere bezoekers en een lekker kopje thee of
koffie met één of (meestal!) meerdere koekjes.
Dat het Aandachtscentrum een “vluchtheuvel” voor veel mensen is blijkt uit het
groeiend aantal bezoekers. In 2017 mocht het
centrum 11.000 mensen verwelkomen.
Iedereen is welkom. De bezoekers, waarvan
een deel de dag op straat doorbrengt, kunnen
er even op adem komen en een luisterend
oor – “aandacht” – vinden. Ze zijn van diverse
“pluimage” waaronder dak- en thuislozen,
verslaafden en, tegenwoordig, ook steeds
meer mensen uit het buitenland. Het centrum

biedt ze een huiskamer, gewoon gezellig onder elkaar. Ook kunnen zij informatie krijgen
bij het zoeken van een weg in het ingewikkelde netwerk van hulp- en welzijnsinstellingen.
Zowel Marinus en Jan vertelden me dat het
werken in het Aandachtscentrum ze veel
voldoening geeft. Zelfs zonder een goed
gesprek te voeren is het simpel schenken van
een kopje thee of koffie al de aandacht die ze
op straat ontberen. Onze bezoekers, meestal
eenzame mensen, krijgen de kans om bij ons
hun verhaal kwijt te kunnen. We doen ook
spelletjes (Mens Erger Je Niet is favoriet!), ze
kunnen schaken, puzzelen en 1x per week is
er schilderles en kunnen ze samen zingen onder begeleiding van een pianiste. Daarnaast
hebben we wisselende exposities met werk
van lokale kunstenaars en fotografen.
Marinus gaf ook aan dat hij het leuk vindt om
er een “netwerk” van andere vrijwilligers bij
gekregen te hebben. We hebben regelmatig
bijeenkomsten met interessante sprekers, we
gaan samen naar het theater of ergens een
hapje eten. Heel gezellig.
Hebben wij uw interesse gewekt?
Loop dan een keer binnen in de Schoolstraat
nummer 18. Dan kunt u de sfeer proeven, een
kopje thee of koffie drinken en met één van
de medewerkers verder praten. U bent van
harte uitgenodigd!
Josephine de Vijlder
aandachtscentrumdenhaag.nl
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groene buurt berichten

“Vooral dat het eten lekker is “, is het spontane antwoord van Rjimke de Vries
op de vraag wat voor haar het belangrijkste is. “Dat komt voor mij op de eerste
plaats, daarna komt dat het eten gezond en natuurlijk is en volledig plantaardig”.

Duurzaamheid
begint bij je broodzak

Klaar voor de energietransitie?
Gelukkig zijn veel mensen zich al bewust van de noodzaak
zorgvuldiger met de aarde om te gaan. Iedereen moet daaraan zijn steentje bijdragen. Hierbij enkele tips…
Dat we in de toekomst ‘van het aardgas af ’ moeten is een feit.
Hoe dat allemaal zal gaan en wat er voor in de plaats zal komen
is nog onduidelijk. Deels zijn we hiervoor afhankelijk van de
overheden. De ambitie van de gemeente Den Haag is om in
2030 alle woningen te verwarmen met duurzame bronnen. We
hoeven echter we niet lijdzaam te gaan zitten afwachten tot het
zover is. Ondertussen kunnen wij onze huizen klaar maken voor
de energietransitie.
Het is nu het moment om na te gaan denken over het comfortabeler en energiezuiniger te gaan maken van onze mooie oude
huizen. Iedere besparing heeft effect en de meeste maatregelen
zullen ook de waarde van het huis verhogen. Bovendien verdien
je met bezuinigen je investeringen weer terug. Onze oude
huizen zullen nooit zo potdicht worden als nieuwbouwhuizen,
maar met een beetje goede wil kun je een heel eind komen. En
dat hoeft zelfs niet heel kostbaar te zijn.

Bezuinigen

•	Om die eeuwige tocht niet meer te voelen kun je tochtstrips
aanbrengen en radiatorfolie achter de radiatoren plakken, dat
verhoogt het rendement.
•	We kunnen iets minder heet stoken en de thermostaat van de
verwarming een uur voor het slapen gaan lager instellen.
•	In veel Archipelse huizen is de tochtdeur in de gang verwijderd, met als gevolg dat bij het openen van de voordeur veel

kou binnen komt. Terugplaatsen van die deur is een hele
simpele oplossing.
•	Vloer- en vooral dakisolatie (warme lucht stijgt op) kunnen het
energieverbruik flink omlaag brengen.
•	Enkelglas vervangen door hr–plus glas zal het comfort in huis
aanzienlijk verhogen.
•	Gloeilampen vervangen door led–lampen levert een flinke
besparing van stroom op.

Hou van je huis

De actie ‘Hou van je Huis’, is een gemeentelijke actie bedoeld
om de wijkbewoners te ondersteunen duurzame maatregelen
te gaan nemen. Er wordt een gratis energiescan van de woning
gemaakt en met behulp van die scan kun je bepalen welke maatregelen je gaat nemen.
meer informatie over de actie ‘Hou van je huis’
www.hvjh.nl

Duurzame VVE
‘Gratis energiebesparingsadvies!’ was de lokkende tekst
in de wijkkrant van april 2018. Het was een oproep van de
werkgroep Duurzaamheid ‘Groene Buurt’. De werkgroep
had zich aangesloten bij de actie ‘Hou van je Huis’, opgezet
door de gemeente Den Haag en de Stichting het Groene
Platform.
Als proef werd in een aantal straten in de buurt de gemeentelijke brief verspreid met het aanbod voor een gratis, op maat
gemaakt energiebesparingsadvies. Nieuwsgierig geworden ging
een VVE in de Atjehstraat in op het aanbod van de adviseurs van
het Groene Platform.
Wat heeft het opgeleverd? Hans Bekius, voorzitter van een
VVE in de Atjehstraat licht het toe: Onze VVE bestaat uit drie
eigenaren. In de loop van de jaren hadden we al het een en ander
gedaan, met name dubbele ramen. Dat kan ook in oude huizen
vrij makkelijk en daar hebben we veel plezier van. Vroeger had
ik, als het koud was, moeite om de kamertemperatuur boven de
17 graden te krijgen!

Ons reglement heeft geen voorschrift voor gezamenlijke isolatiemaatregelen. We hebben ieder apart besloten of en hoe we ons
deel van het huis verder wilden verduurzamen. De adviseur gaf
dus ook per eigenaar een advies. Onze beweegredenen verschilden: het energielabel, geldbesparing, kwaliteitsverbetering van
het huis en meer idealistische motieven. Ons uitgangspunt was:
wie van de verduurzamingsmaatregelen profiteert, betaalt. De adviseur werkt met een bedrijf dat de opdracht voor een aanvaardbare prijs uitvoert en tien jaar garantie geeft. Een indicatie voor
de besparing? In ongeveer negen jaar haal je de investering er uit.
Bij mij was het belangrijkste advies: de vloer laten isoleren. De
vloerisolatie zorgt voor een warmere vloer terwijl de ventilatie
in de kruipruimte behouden blijft. De bovenbuurvrouw laat
het dak isoleren. De bewoner van de tussenliggende verdieping
hoefde niets meer te doen. Met de dubbele beglazing, folie achter de verwarmingsradiatoren en de warmte van de onder- en
bovenburen is zijn huis voldoende geïsoleerd. Dit is het begin.
Voor de toekomst denken we na over zonnepanelen en een andere verwarmingsinstallatie.
LvL

— advertentie —

ALLE
WONINGEN
VERKOPEN
SNEL,
ECHTER
WIJ ZORGEN
VOOR HET
BESTE
RESULTAAT!
Heeft u verhuisplannen op termijn en wilt u graag een keer
sparren over aan- en verkoop? Neem gerust contact met ons op.
We nemen de tijd en garanderen u de aandacht!
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Foam

Opwekken

•	Met het plaatsen van zonnepanelen word je zelf producent
van zonnestroom. Met de opgewekte stroom kun je bijvoorbeeld een warmtepomp aansturen. Zonnepanelen + warmtepomp is trouwens een prima combinatie.
•	Als je cv-ketel nog goed werkt is de aanschaf van een hybride
warmtepomp aan te raden. Daarmee kun je de afhankelijkheid van aardgas substantieel verminderen.

PROFESSIONELE
EN ENTHOUSIASTE
BEGELEIDING
ALTIJD
FEEDBACK
PRO-ACTIEF
HOOGSTE
VERKOOPPRIJS
info@bvl.nl
070 - 350 23 04
www.bvl.nl

Je kunt Foam ook inschakelen voor catering aan
huis of bedrijf en als je haast hebt kun je het eten
meenemen in een duurzame verpakking (gerecycled
papier met een venster gemaakt van maiszetmeel).
Foam is begonnen als een vegetarisch en biologisch
cateringbedrijf. Inmiddels had Rjimke de opleiding
als natuurvoedingskundige aan de Kraaibeekerhof
in Driebergen gevolgd en liepen de zaken gesmeerd.
Tijd voor uitbreiding en de zoektocht leidde naar een
geschikt pand in de Frederikstraat.

Ik heb een sportieve uitdaging, samen
met Bianca van bakkerij Bornheim.

De inzet: kijken hoe lang een broodzak mee gaat.
Waarom elke keer een nieuwe papieren zak voor
het brood? Je kunt ze best opnieuw gebruiken.
Het begon als een geintje, maar inmiddels
vinden we het beiden dermate leuk dat we echt
proberen zo lang mogelijk met een broodzak
te doen. Maar levert het, behalve de lol, ook nog
wat concreets op?
Laten we eens een heel voorzichtige berekening
doen. Stel dat je per week 4x een vers brood koopt
en dat laat verpakken in een papieren zak. Maar
je bent natuurlijk ook wel eens op vakantie of
anderszins afwezig waardoor dit niet voor elke
week geldt. Dus, een voorzichtige schatting:
dan koop je op jaarbasis dus ruwweg 48 weken x
4 dagen = 192 keer een brood in een papieren zak.
Een uitgevouwen broodzak is groter dan een
A4tje, maar wederom: we doen een voorzichtige
berekening en gaan uit van één A4tje. Volgens
de website waterfootprint.org wordt in het hele
productieproces van 1 A4tje (gerecycled papier)
tussen de 5 en 7 liter water gebruikt. We gaan
uit van het minimale: 5 liter, en van gerecycled
papier (bij niet gerecycled papier is de watervoetafdruk een paar liter hoger). Een broodzak wordt
ook bedrukt en daar komt ook water bij kijken,
wordt vervoerd van drukkerij naar groothandel
naar bakker, ingepakt etc., maar dat laten we
allemaal – we zijn voorzichtig – even buiten
beschouwing. Dus, met deze zéér behoudende
schatting kost het kopen van brood in een
papieren zak per jaar 192 x 5 = 960 liter water.
Een broodzak – mits je er een béétje voorzichtig
mee omgaat – kan rustig 15x mee. Ik heb
inmiddels meer dan 30x gehaald, maar oké,
het is nu zoals gezegd ook een soort van sport
geworden. In het kader van deze berekening:
we gaan even uit van (slechts) 10x hergebruik.
Oftewel: je kunt het gebruik per jaar terugbrengen van 192 naar 19 zakken. Dat scheelt dus
173 zakken, en (173 x 5) 865 liter water per jaar.
De wijken Archipelbuurt & Willemspark hebben
ca. 7.500 inwoners. Kinderen tellen we even niet
mee, dan houden we ruwweg 6.200 mensen over
(bron: gemeente Den Haag). Laten we voor de
berekening er vanuit gaan dat ca. de helft hiervan
brood koopt volgens de bovengenoemde
frequenties. Bij gezinnen zal het waarschijnlijk
wat meer zijn (dus meer broodzakken), bij
alleenstaanden mogelijk wat minder. Er zijn ook
vast mensen die helemaal geen brood eten.
Maar gemiddeld gezien denk ik dat we uit mogen
gaan van 2.500 broodkopers (dan rond ik het nog
eens flink af naar beneden) in onze wijken.
Oftewel: als we allemaal een beetje nadenken over
onze broodzakconsumptie en een buurtbrede
“hoe-lang-doe-jij-met-je-broodzak”-competitie
starten, dan zouden we als Archipel & Willemspark op jaarbasis zomaar 2.500 x 865 = 2.162.500
liter water kunnen besparen. Eet smakelijk.
— Derk Hazenkamp —

Volledig
plantaardig
ontbijten
en lunchen
bij Foam

Rjimke is sinds 2016 eigenaar van restaurant Foam in de Frederikstraat 44. In deze lunchroom
kun je terecht voor ontbijt met sapjes en pancakes,
verschillende soorten koffie en thee en voor de lunch
is er een grote keus uit allerlei aantrekkelijke gerechten met veel groenten. Er is een wisselende kaart
maar er staan gerechten op die van de klanten niet
meer van het menu af mogen; zoals bijvoorbeeld de
quesadilla met huisgemaakte kaas van bonen.

De gemeente is een van de instanties die voor bijeenkomsten gebruik maakt van de kookkunsten van het
team van Foam, waar inmiddels negen mensen met
veel gevoel voor veganistisch koken werken.Het enthousiasme voor waar ze mee bezig is spat er aan alle
kanten vanaf als Rjimke vertelt over haar werkschema. Soms is de vraag naar catering groot en is er
geen ruimte overdag voor het klaarmaken van bijvoorbeeld extra taarten. Dan draait Rjimke haar hand
er niet voor om daar de nacht voor te gebruiken en
om twee uur in de nacht aan het werk te gaan. “Heerlijk rustig”. Ze werkt ook nauw samen met winkels in
de buurt zoals bijvoorbeeld met de natuurvoedingswinkel en de koffiewinkel op de Denneweg. “Het is
belangrijk”, vindt ze, “dat we elkaar helpen”.
www.foamcatering.nl

mt

Eigenaar Edwin de la Cruz (54) leidt Somos Perú, zijn
vrouw Otilia kookt, en zijn drie zonen helpen. Een echt
familierestaurant.

Somos Perú
Edwin is in 2004 na restaurant- en hotelfuncties
op Aruba naar Nederland gekomen waar twee zonen
hun opleiding volgden. Aanvankelijk werkte hij in de
Haags-Italiaanse restaurants La Liguria en Impero
Romano, in 2015 begon hij voor zichzelf, eerst aan de
Soestdijksekade en nu dus, sinds 2016, in onze buurt.
Hij licht toe wat de Peruaanse keuken anders dan
andere maakt en wat de populairste, klassieke Peruaanse gerechten zijn.

“De basis voor onze traditionele keuken is de Peruaanse peper (‘aji’) die een eigen, pikante of milde,
smaak heeft en Peruaans eten zijn bijzondere karakter
geeft. Als voorgerecht kun je denken aan ceviche of
tiradito (beide gemarineerde vis) of causa limeña
(pittige aardappelpuree met aji en tonijntartaar).
Als hoofdgerecht lomo saltado (gemarineerde steak),
seco de cabrito (lamsvlees), aji de gallina (kip in pepersaus) of aroz con pato (eend met rijst en cilantro).

En toe mazzamora morado (een mengsel van fruit,
mais en kaneel) of arroz
con leche (rijstpudding)
En wat er bij te drinken?
Edwin: “Een kenmerkend
aperitief is pisco sour, een stevige cocktail van pisco
(Peruaans druivendistillaat), limoensap en eiwit.
En bij het eten Peruaans bier (Cusceña of Cristal) of
Peruaanse wijn (rode of witte Intipalka). Maar water
kan natuurlijk ook”.
Somos Peru trekt veel expats, uit de buurt maar ook
van veel verder weg. Nederlanders volgen op enige
afstand. Zij kijken eerst de kat uit de boom.
Somos Peru is alle dagen, behalve op maandag, open
voor lunch en diner. Op de eerste en laatste zaterdag
van de maand is er ‘s avonds live muziek, uit Latijns
Amerika uiteraard.
ah

Op zoek naar maatjes
‘Dank je wel voor de leuke dag!’ Zo luidt het
motto van Stichting Vitalis, een organisatie die
vrijwilligers koppelt aan kinderen (5 t/m 18 jaar)
die wel wat extra aandacht kunnen gebruiken.
Emma en Samira zijn maatjes. Om de week gaan zij
samen op pad. Samen spelletjes doen en taarten bakken vinden zij gezellig. Ze kunnen makkelijk kletsen
en hebben plezier in dezelfde dingen. Samen zijn ze
gaan schaatsen, hebben ze in zee gezwommen en zijn
ze zelfs een keer naar Amsterdam gegaan. Emma is
erg verlegen, maar is door Samira in haar zelfvertrouwen gegroeid. Samira geniet ervan om Emma te laten
stralen en is als een grote zus voor haar. 		
			
Stichting Vitalis viert dit jaar haar 40e verjaardag.
De vrijwilliger is er puur voor het kind en onderneemt alledaagse dingen als fietsen, zwemmen,
pannenkoeken of taart bakken, voetballen, naar het
strand gaan, een bezoek brengen aan de bibliotheek
of thuis een spelletje spelen. De vrijwilliger is een
extra persoon in het leven van een kind. Iemand die
zij kunnen vertrouwen, die hen een luisterend oor
biedt. Kinderen die in aanmerking komen voor een
vrijwilliger hebben thuis vaak te maken met stressvolle situaties.
Momenteel staan er veel kinderen op de wachtlijst.
Voor hen zoeken wij een maatje. Of je nu een man
bent of een vrouw, fulltime werkt of parttime, nog
studeert of al met pensioen bent, iedereen is welkom,
zolang je maar plezier beleeft aan het omgaan met
kinderen of jongeren.

somos-peru.nl

Op de website vindt u meer informatie over vrijwilliger zijn. Mocht u vragen hebben of liever persoonlijk
iemand spreken: contactpersonen in Den Haag zijn
Iris Ruitenbeek, Paula Mulder en Puck Gordijn.
t. 070 345 75 71 | info@vitalismaatjes.nl
www.vitalismaatjes.nl

Tentoonstelling STORM in het Panorama Mesdag
Woeste zeeën, dreigende luchten, ravage en vissersleed: vanaf 18 november staat storm centraal
bij Panorama Mesdag, met als eindpunt de storm
van 1894. Te zien is een bijzondere selectie schilderijen van onder anderen Hendrik Willem Mesdag, Jozef Israëls, Louis Meijer, Andreas Schelfhout en Johannes Christiaan Schotel waarin op
indrukkende wijze de overweldigende kracht van
de natuur wordt verbeeld.
Stormen waren een populair onderwerp voor kunstenaars in de vroege negentiende eeuw. Andreas Schelfhout en Johannes Christiaan Schotel schilderden
geromantiseerde voorstellingen waarin zij de nietige
mens tegenover het natuurgeweld benadrukten. Rond
1850–1860, kozen de op Scheveningen werkzame kunstenaars Willem Antonie van Deventer, Louis Meijer
en Jozef Israëls er juist voor om de leegte na een storm
te tonen. Hun poëtische schilderijen ogen bedrieglijk
vredig; pas bij nader inzien ontvouwt zich het drama.

Mesdag
Ook Mesdag greep terug op de thematiek van storm.
Centraal in deze tentoonstelling is Mesdags weergave
van de storm in 1894 in Scheveningen, die hij in 1896
afrondde. Zijn schilderijen van de storm van 1894 zijn
echter realistischer, bijna journalistiek. De uitgesproken dramatiek en lelijkheid van de kapotte bomschuiten staan haaks op de vredige Haagse Schoolschilderijen die we allemaal kennen. De verschillende
versies, waar Mesdag jarenlang aan werkte, zijn voor
het eerst samen te zien in deze tentoonstelling.
Ter nagedachtenis
Kunstenaars verbeeldden storm ook vanuit een
maatschappelijke functie. Bij elke ramp werd een
gedenkboek gepubliceerd. Zo tekende Schelfhout de
storm van 1825, die hij zag met eigen ogen: “Toen den
verschrikkelijke storm en hogen watervloed allerverschrikkelijkst woede … ben [ik] daar ooggetuigen
geweest van een schouwspel, waarvan bij de herden-

king mij het hart nog in een krimpt”, schreef hij aan
boekhandelaar Immerzeel. Zijn eerste indrukken, de
uitwerking en het gedenkboek zijn gezamenlijk in het
museum te zien. Ook Mesdag werkte mee aan een gedenkboek, ter nagedachtenis van de storm van 1894.

STORM

TE ZIEN T/M
3 MAART
2019
mede mogelijk door

Stichting Schevenings
Steunfonds, Stichting
Mesdag-Van Houten
en het Prins Bernhard
Cultuurfonds.

Panorama Mesdag
Panorama Mesdag is de aangewezen plek om het
thema storm in de negentiende-eeuwse schilderkunst tentoon te stellen. Niet alleen omdat het sleutelwerk van Mesdags ‘Na de storm van 1894’ zich in de
collectie bevindt, maar ook omdat Mesdag het oude
Scheveningen van vóór deze desastreuze storm op
indrukwekkende wijze in het Panorama heeft afgebeeld. De storm van 1894 raakte Mesdag persoonlijk;
hij besefte dat zijn geliefde Scheveningen nooit meer
hetzelfde zou zijn. Zijn schilderijen van de storm
staan symbool voor deze verandering.
www.panorama-mesdag.nl
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usanne Sluyterman van Loo

Uitvaartbegeleiding

Huisportretten
Wijkbewoners kunnen sinds dit jaar hun huis op
een bijzondere manier in beeld laten brengen.
Kunsthistoricus en fotograaf Klaartje Sluijs maakt
‘huisportretten’: zorgvuldig samengestelde fotoboeken waarin het eigen karakter van een huis
trefzeker in beeld is gebracht.

telefoon 06 37 27 57 77
www.susannesluytermanvanloo.nl

Atjehstraat 66
2585 vl Den Haag
Telefoon 070 352 39 98

drie maanden. Ruth van Rossum, voorzitter van de stichting
ArchipelpoëZie, vertelde dat Mohana en Marco aanwezig waren
bij de onthulling van het vorige muurgedicht, in de Batjanstraat.
Daar gaven ze aan dat ze in hun straat, op hun huis, ook een
muurgedicht wilden. Er ontstond een enthousiast samenspel
met veel creativiteit en daadkracht, dat ertoe leidde dat het
gedicht nu onthuld kon worden.

Als ik het goed begrijp is een huisportret dus iets anders
dan een reportage van een makelaar? Klaartje: “Absoluut.
Makelaars fotograferen huizen zo neutraal mogelijk.
Dat is ook logisch want op die manier bereiken ze zoveel
mogelijk potentiële kopers of huurders. Maar het resultaat van zo’n reportage is vaak wel onpersoonlijk. Ik laat
juist het eigene en alledaagse zien. De hondenmand, een
gezellig vol aanrecht en slingerende spullen op de trap.
Deze details maken van een huis immers ‘thuis’.”
www.chapter48.nl

www.alexandriabv.nl

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

Lijn 9
Het gedicht was tot stand gebracht in een recordtijd van

“Veel mensen vinden het fijn om een tastbare herinnering te hebben aan de plek waar zij jaren wonen”, vertelt
Klaartje. “Dat speelt heel sterk wanneer mensen gaan
verhuizen. Ouderen bijvoorbeeld die een familiehuis
verruilen voor een appartement, vinden dit soms best
moeilijk. Met een huisportret houd je herinneringen aan
vroeger tijden levend. Ook onder expats is er vraag naar
huisportretten, merk ik. Voor hen is het heel dierbaar
om later door een boek te kunnen bladeren met mooie
sfeerbeelden van dat heerlijke huis in Nederland.”

Lunch
Diner
Party
Borrel
Buffet
Catering

Zaterdag 29 september vond de onthulling
van het 16e muurgedicht van de stichting
ArchipelpoëZie plaats. De nieuwste locatie
bevond zich op de hoek van de Delistraat
en de Koninginnegracht.

in memoriam

Jaap Drijver
29 april 1933 — 6 november 2018

Marco, samen met Mohana, bewoner van het muurgedichtenpand, vertelde hoe een en ander tot stand gekomen was. Ze hadden flink gezocht naar een geschikt gedicht en een passende ontwerper. Het moest dit keer een gedicht speciaal voor kinderen
zijn. Ze waren uitgekomen bij de kinderboekenschrijfster Lizette
de Koning – auteur van de serie Job en Keetje – en ontwerpster
Anne Ligtenberg. Ligtenberg had een speciaal ontwerp gemaakt
dat ook geschikt was voor mensen met dyslexie. Ook het aanbrengen van het gedicht ging in een recordtijd. Herman en Daan
Fool (van Studio Güthschmidt)
schilderden dit keer het gedicht
live op de muur, om belangstellenden te laten ervaren hoe zoiets
in zijn werk gaat. Ze hadden het
in twee uurtjes voor elkaar. Daan
Fool vertelde later hoe ze dit deden, en uit zijn verhaal bleek wat
een vakmanschap gecombineerd
met moderne techniek er bij hun
werk komt kijken.
Gedichtenwedstrijd
Er was ook een gedichtenwedstrijd georganiseerd op de Da Costaschool en het Haags Montessori Lyceum. Bij de onthulling werden de winnaars bekend gemaakt. Zij mochten hun eigen gedicht
voorlezen. Juliet won de eerste prijs met Mijn knuffeltje, Emma de
tweede met Mijn knuffel en Anouk (en Mia die er niet bij kon zijn)
de derde prijs met Knuffel. De dochter van Marco en Mohana had
ter gelegenheid van de onthulling ook een gedicht geschreven,
dat ze voorlas: Lieve warme vriend, over … haar knuffel.
Dyslexie
De vormgever, Anne Ligtenberg, vertelde dat ze dyslexie heeft.
Samen met collega-ontwerper Mats Horbach had ze een boek
gemaakt om mensen te laten zien en ervaren hoe het is om
dyslectisch te zijn. Bij haar ontwerp voor het muurgedicht had

Lizette de Koning naast haar gedicht

ze ervoor gezorgd dat het mensen kunnen ervaren hoe het is
voor dyslectici om tekst te ervaren. “Ik heb een open lettertype
gekozen en de ruimte tussen de regels groot gemaakt. De letters
heb ik met de hand geschreven, elke letter anders. Het lijkt alsof
de letters een beetje aan het dansen zijn.”
Martine Schaap van uitgeverij Ploegsma, de uitgever van de serie
Job en Keetje van Lizette de Koning, ging de onthulling verrichten.
Dat deed ze samen met de winnaars van de gedichtenwedstrijd.
Ze vertelde hoe ze zelf van gedichten was gaan houden. “Op de
basisschool moesten wij als kinderen gedichten voorlezen. Ik
koos het gedicht over Juffrouw Scholten die van de warmte was
gesmolten op de Dam. Ze was zelfs uitgelopen, als boter. Ik vond
het knap dat het woordje ‘uitgelopen’ in twee betekenissen was
gebruikt. Ze was uitgelopen, zoals mensen bij het paleis op de
Dam uitlopen om de koningin of koning te zien. En daarnaast
was ze door de warmte ook nog eens uitgelopen. In het gedicht
dat ik ga onthullen zit ook een woord met twee betekenissen. En
ook nog een werkwoord dat eigenlijk niet kan. Grappig!”
Ze liep met de kinderen naar het gedicht en samen scheurden ze
het papier weg. Daar stond het gedicht van Lizette de Koning.
De kinderen, waren met een antieke tram 9 gekomen vanuit de
Lijsterbesstraat en de zandkunstenaar … had ook nog tram 9 als
zandsculptuur gemaakt.
Het was een stralende middag, door de heerlijke nazomerzon én
door alle feestelijkheid. Muzikantenduo Katakat speelde ook na
de onthulling nog vele vrolijke liedjes, eerst in het Nederlands
en vervolgens in het Engels, terwijl alle aanwezigen nog lang
napraatten over de hele gebeurtenis.
Door de redactie ingekort verslag van Walter van Teeffelen.
Lees het gehele verslag op www.archipelpoezie.nl
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GRAFISCH VORMGEVER/DTP-ER NODIG?
Gevestigd in de Archipel.
Met meer dan 20 jaar ervaring vertaal ik uw idee
tot een aansprekend ontwerp.
Mail voor meer informatie of een vrijblijvende offerte.
Logo | Huisstijl | Infographics | Brochures | Jaarverslagen
Folders | Fotoboeken | PowerPoint presentaties | Drukwerkbegeleiding

www.graphiqa.nl

info@graphiqa.nl

Bankastraat 44
Telefoon 070 355 02 44
www.alexanderhoevekaas.nl
kaasspecialiteiten
• top kwaliteit boerenkaas
• honderden soorten binnen
en buitenlandse kaas
• versgebrande noten
• boeiend assortiment olijven
• kaassouvenirs

Sinds de zomer van 2003 verzorgde
Jaap als webmaster van de buurtwebsite
archipelwillemspark.nl de technische
realisering. Bij de ontwikkeling van de
nieuwsbrief (2008 & 2009) en van
de digitale muurkrant (2009) was zijn
enthousiaste inbreng aanzienlijk.
Als dank voor zijn grote inzet voor
Archipel & Willemspark kreeg Jaap
in 2010 de ErePrijs uitgereikt.
Bij wijkfeesten en andere evenementen
liet hij zich blijmoedig inschakelen en
droeg zo, heel terloops, bij aan het succes.
Ook van zijn muzikale talenten als cellist
heeft de wijk kunnen genieten in
Vredeskapel of Engelse kerk.
Jaap was een beminnelijke man en
we zullen hem missen. Zijn vrouw Eva
wensen wij hierbij sterkte.
epb

NassauHuis
070 324 5 0 5 0 | i n f o @ n a s s a u h u i s . c o m

voor kenners van smaak!
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Architectuur in de Archipel & Willemspark

De Anglican Church of St. John and St. Philip (Engelse
kerk) aan de Ary van der Spuyweg is een parel in de
kroon van onze buurt. Een sober bakstenen bouwwerk
in de stijl van de wederopbouwperiode. De Rotterdamse
architect J. Smit ontwierp een uitnodigend gebouw
zowel wat betreft het exterieur als het interieur.

Anglican Church
of St. John and St. Philip
1952

Het Schakelpunt
U bent van harte welkom!

De gebruikers van het gebouw waarderen dit

karakter van de kerk en de bijgebouwen, zo bleek bij
een bezoek aan de kerk. Een grondruil met de eigen
grond in het Bezuidenhout maakte in 1951 nieuwbouw op de huidige locatie mogelijk. Bij het bombardement op het Bezuidenhout ging de vorige kerk in
Victoriaanse stijl verloren.

30 november Verhaal ‘Tapijt van Bayeux’

De architect heeft met de rangschikking van kerk en
bijgebouwen fraai gebruik gemaakt van het glooiende
terrein. Een doordacht stedebouwkundige inpassing
in de omgeving. De woning van de priester is gelegen
aan de Riouwstraat. Het complex is zowel vanuit de
Ary van der Spuyweg als de Riouwstraat bereikbaar.
In de naoorlogse periode deed de Delftse School van
Grandpré Molière in Nederland opgeld. Het ontwerp
van Smit getuigt van deze stijl zoals blijkt uit het
afdak boven de entree van de kerk aan de Ary van der
Spuyweg en die van de priesterwoning. De robuuste
hoekige klokkentoren met Tudor bogen domineert
de omgeving en markeert de plaats van de ingang.
Via een voorportaal betreedt de bezoeker het lichte
kerkinterieur. Gebrandschilderde ramen in het
oorspronkelijke koor vermelden onze Canadese en
Amerikaanse bevrijders. De Marshallhulp maakte indertijd uitbreiding mogelijk met een vergaderruimte.
De bijruimten hebben na een interne verbouwing
(1986) een multifunctioneel gebruik. Het gebouw
ademt een Engelse sfeer. De kerk biedt onderdak aan
een crèche en evenementen zoals een boekenmarkt,
Fancy Fair, Kerstmarkt en muzikale activiteiten.
Oorspronkelijke kerkklok uit 1586
De kerkklok – de enige Hemonyklok in Den Haag
en omstreken – die de gelovigen oproept voor de
dienst dateert nog uit de oorspronkelijke afgebroken
kerk aan het Noordeinde van 1586. De lange voorgeschiedenis gaat terug tot de stichting van de kerk
na de moord op Willem van Oranje. De kerk was
bedoeld voor de Britse troepen onder de Graaf van
Leicester, die Koningin Elizabeth I naar Nederland
had gestuurd als steun in de strijd van de Nederlanden tegen Spanje. Na een sluiting van de kerk door

Koning Willem I en de heropening onder Koning
Willem II, verhuisde deze in 1872 naar een nieuw
gebouw (in Victoriaanse stijl) in het Bezuidenhout en
kreeg de huidige naam St. John and St. Philip, waarna
opnieuw sluiting volgde door de Duitse Bezettingsmacht in WO II. Tijdens het bombardement op het
Bezuidenhout (3 maart 1945) is de kerk vernietigd. De
eerste steen van de huidige kerk is in 1951 gelegd. De
opening vond plaats in 1952. Koningin Juliana en koningin Elizabeth II brachten tijdens een staatsbezoek
in 1958 een bezoek aan de kerk.
De Anglicaanse kerk getuigt van het diverse en
internationale karakter van onze buurt. Het mooiste
wederopbouw gebouw van de Archipelbuurt volgens
de eigenaren.

Bart Brouwer

De kerk van de H. Jacobus de Meerdere aan de Parkstraat
vormt samen met het Willibrordushuis in de Oude Molstraat en de Broeders van St. Jan een spiritueel centrum
in het hart van Den Haag. De kerk staat aan de rand van
onze wijk en Archipel&Willemspark behoort tot deze
parochie. Elke zondag zijn er drie Eucharistievieringen
om 09.00, 10.15 uur (Latijnse Hoogmis) en om 12.00 uur
(gezinsviering). Voor overige vieringen en activiteiten
kunt u informatie vinden op onze website.

Bezoekgroep de St. Jacobsstaf
In de Archipel&Willemspark is de bezoekgroep van de St. Jacobuskerk de St.
Jacobsstaf actief. Zij bezoeken mensen die aan huis gebonden zijn, begeleiden bij dokters- of ziekenhuisbezoek en organiseren uitstapjes. Ook voor een
wandeling met of zonder rolstoel kunt u ons bellen. Tevens voor begeleiding
en vervoer bij kerkbezoek. Belt u ons gerust: Lore Olgers tel. 070 324 41 18.
Iedereen kan een beroep op ons doen.

Uitstapjes voor ouderen en activiteiten
woensdag 27 november Filmmiddag
Een filmmiddag voor ouderen in de pastorie. Aanvang 14.00 uur.
U kunt zo nodig thuis worden opgehaald en weer thuisgebracht.
Voor meer informatie Lore Olgers tel. 3244118

Zondag 16 december Feestelijke Advent/Kerstbijeenkomst
Na de Hoogmis van 10.15 uur houden we een advent/kertsbijeenkomst. Hierbij
wordt u een lunch aangeboden met muzikale omlijsting. Ook hiervoor kunt u
thuis worden opgehaald om 09.45 en tegen 14.00 u weer worden thuisgebracht.

Kerstconcert 15 december — 16.00 uur
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. Van harte aanbevolen!

Nachtmis 24 december
Op 24 december om 24.00 uur pontificale Nachtmis.
De kerk is open vanaf 23.30 uur voor gezamenlijke kerstzang.
Tijdens de nachtmis worden de Messe de Minuit van M.A. Charpentier en
Kerstmotetten ten gehore gebracht door gemengd koor, orgel en orkest. Op
Eerste Kerstdag zijn de H. Missen om 10.15 uur Hoogmis met Messe de Minuit
van M.A. Charpentier met gemengd koor en orgel en om 12.15 uur met Nederlandse zang.

Kerstviering ‘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.

archipelwillemspark.nl
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Dankzij de oud-vrijwilligster Ineke hoort de woensdagmorgen weer bij het koffieprojekt, zodat de koffie
klaarstaat tussen 10.00–12.00 uur. De prijs is net als
op de andere dagen €0,60 voor de koffie en €0,50
voor de thee. Op woensdag 26 december is het 2e
Kerstdag. De koffie met wat lekkers staan ook dan
voor u klaar.

Happy Hour in december vervalt

In december is er geen Happy Hour, maar in het
nieuwe jaar bent u weer welkom op vrijdag 25 januari
voor een drankje en een hapje met gezelligheid tussen
16.30–18.00 uur.

Nieuwjaarsontvangst

Op woensdag 2 januari 2019 is er in Het Schakelpunt
een Nieuwjaarsontvangst tussen 10.00–12.30 uur.

Het is de bedoeling om 1x per 2 maanden een Bingo te houden en de eerstvolgende is op woensdag 12 december. De zaal is open vanaf 13.30 uur en de Bingo
start om 14.00 uur. De kaarten blijven €5 per set (van drie spelletjes) en dit is
inclusief thee/koffie/drankje. Een extra set kost €3,50.

18 november t/m 18 december Inzameling Voedselbank Haaglanden
Van vrijdag 18 november tot en met zondag 18 december zullen er weer houdbare voedingsmiddelen worden ingezameld achter in de kerk.

Bankastraat 83
2585 EH Den Haag
070 350 34 86

Koffieochtend op woensdag

Na het vertrek van Carly, Hennie en Truus uit Het Schakelpunt dreigde de Bingo
ook te stoppen. De koffievrijwilligers vonden dit sneu voor de bezoekers en willen de Bingo voortzetten. Alleen in plaats van de dinsdag wordt dit de woensdag.

Bart Brouwer

— advertentie —

Kom op 30 november van 15.00 uur tot 16.00 uur naar Het Schakelpunt.
De Toegang is gratis. Neem iemand mee! Aansluitend is er Happy Hour in het
Schakelpunt, waar je ook welkom bent.

Bingo! vanaf nu op de woensdagmiddag

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

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

Houd je van spannende geschiedenis? Kom dan luisteren en kijken naar het
verbijsterende verhaal achter het tapijt van Bayeux. Hoe kregen de Normandiers het in 1066 voor elkaar Engeland te veroveren?

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

Elk leven is een boek waard
Ieder mens heeft een verhaal. Menig oudere denkt of zegt wel eens: ‘Ik heb zoveel
meegemaakt, ik zou een boek over mijn leven kunnen schrijven.’ Die gedachte
kan werkelijkheid worden, met een vrijwilliger die uw levensverhaal optekent.
De Stichting Haagse Levensboeken

organiseert het optekenen van levensverhalen, ook in
de Archipelbuurt en in Willemspark. Zij koppelt een
vrijwillig schrijver aan een verteller: degene die zijn
of haar levensverhaal wil laten schrijven. Gedurende
een aantal ontmoetingen wordt het leven van de verteller doorgenomen: een proces dat uitmondt in een
levensboek. In de praktijk blijkt dit veel voldoening
te bezorgen aan de verteller, familie en vrienden.
Iedereen kan verteller zijn. Een goed geheugen is niet
nodig, de behoefte om te praten is voldoende. De
schrijvers zijn geen professionals, maar mensen die
graag schrijven. In hun vrije tijd ontmoeten zij een
ander om de betekenis van een levensverhaal te zien
en dat in woorden vast te leggen. Aan het schrijven
van een levensverhaal zijn geen kosten verbonden.
De eventuele drukkosten zijn doorgaans laag, maar
wel in beginsel voor rekening van de verteller.
Zou u uw levensverhaal willen vertellen? Heeft u
interesse in het terugvinden van uw verhaal in een
levensboek? Op de website van de Stichting Haagse
Levensboeken vindt u veel informatie en kunnen
vertellers én schrijvers zich aanmelden.

Voor schrijvers organiseert de stichting cursussen
en trainingen. Ook is begeleiding beschikbaar bij het
proces om een boek te produceren.
Verteller óf schrijver: u kunt e-mailen naar
info@haagselevensboeken.nl of bellen met Plony
Kester, telefoonn 06 44 376 092.
www.haagselevensboeken.nl
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programma het klokhuis

expositie

dagelijks open

MDP
Vilchez F

koffie & thee
in de ontmoetingsruimte

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

19 nov t/m 20 jan
Gesloten rond de kerstdagen!
tussen 22 december en 5 januari

uitnodiging

Kerstdiner
in het Klokhuis
donderdag 20 december

maandag
Gym voor ouderen 55+

MDP Vilches F is een Peruaans–
Nederlandse kunstenares en
raakt geïnspireerd door de
Nederlandse natuur, door de
diversiteit aan groen van haar
weilanden, door de overvloed
aan kleuren en geuren van haar
bloemen in de lente.

09.30 uur Er zijn 3 lessen, mbvo.

Gym voor ouderen op de stoel
12.45 uur — op afspraak

Spreekuur Ouderenwerk Zebra
11.00 tot 12.00 uur
— op afspraak

Tafeltennis

Ook door de vrouw in haarzelf, haar dromen, zelfbewustzijn, de vrouw in verschillende identiteiten, de vrouw als baken van leven, mysterieus, de vrouw
in balans met de natuur...

13.30 tot 15.00 uur

dinsdag
Bewonersorganisatie
Archipel&Willemspark
09.00 uur

ZATERDAG 1 DECEMBER
KOMEN SINT EN PIET OP DE

Op donderdag 20 december a.s. is er in het Klokhuis
een kerstdiner voor ouderen (55+). Het kerstdiner
begint om 17.30 uur. De kosten bedragen € 12,—
Wanneer u aan het kerstdiner wilt deelnemen, dan
kunt u zich hier door-de-weeks tot 15.00 uur voor
aanmelden bij Randjeni Dubar in het Klokhuis, Celebesstraat 4, bel 070 350 35 11. Dit kan tot 15 december.

Trombosedienst +
Bronovo prikpost
10.00 tot 11.00 uur

Juridisch spreekuur

19.00 uur
Laatste dinsdag van de maand
— 0p afspraak

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

woensdag
Yoga

09.00 uur Engelstalig

Wijk- en Dienstencentrum
’t Klokhuis

Peuterbudo

10.00 uur
informatie bij ’t Klokhuis

Indische Koempoelan

Celebesstraat 4 — 2585 tj Den Haag
t. 070 350 35 11
e. stichtinghetklokhuis@live.nl
f. www.facebook.com/klokhuis.denhaag
www.stichtinghetklokhuis.nl

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

Oogvereniging

Openingstijden ’t Klokhuis
maandag t/m donderdag 09.00 – 16.00 uur,
vrijdag 9.00 – 13.00 uur.
U kunt voor informatie, reserveringen en toegangskaarten van activiteiten bij onze infobalie terecht,
dagelijks van 9.00 uur tot 13.00 uur.
Beheer: mevrouw Randjeni Dubar
Assistent beheer: Valentine Washington
Bestuur Stichting Het Klokhuis
De heer Ruud Klein | voorzitter
ruudklein@stichtinghetklokhuis.nl
Mevrouw Liesbeth de Bles | bestuurslid
liesbethdebles@hotmail.c0m
De heer Willem Oostdam | penningmeester
ienwoostdam@ziggo.nl
De heer Wijnand Punt | bestuurslid
wpunt40@live.nl
Ouderenconsulent Matthias Wenzel,
spreekuur maandag tussen 11 – 12 uur
op afspraak via ’t Klokhuis, t. 350 35 11
Wijkbus ‘STAP IN’
aanmelden/info: tussen 9 – 10 uur, t 352 04 16
Telefooncirkel A/W/Z
Info coördinator: Lien Duran, t 211 04 59
mw M. Simonis–Harten, t 350 34 94

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

Bankastraat
van 11:30 tot 13:00 uur

EN

Frederikstraat
van 13:00 tot 15:30 uur

O KOM ER EENS KIJKEN...
De telefooncirkel
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.
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. L. Duran, tel. 070 211 04 59 of dhr. M.
Wenzel, ouderenconsulent St. Zebra, p.a. Elandstraat 88, tel. 06 433 952 89.

09.00 tot 16.00 uur
1e woensdag vd maand
Aanmelden bij de zaal

Sodurado

16.15 uur 5–15 jaar

Alexander Techniek
— 0p afspraak

donderdag
Spreekuur computers
in de ochtend
aanmelden bij kantoor

Alexander Techniek
— 0p afspraak

vrijdag
Bewonersorganisatie
Archipel&Willemspark
09.00 uur

Yoga

09.30 tot 10.45 uur

Koersbal 50+

10.00 uur
Aanmelden aan de zaal

Bibliotheek

Bewegen 55+ in ’t Klokhuis
Bewegen en lichaamsoefeningen zijn goed voor lichaam en geest. Zeker
voor senioren is (blijft) bewegen heel belangrijk. Zebra Welzijn biedt in
het Klokhuis, cursussen “Bewegen 55+” aan, die door een professionele
docente worden verzorgd.
Het programma is zeer afwisselend. Bij een aantal oefeningen wordt gebruik
gemaakt van muziek. De deelnemers zijn heel enthousiast over het programma. In het Klokhuis vinden er op de maandagen drie cursussen plaats: van
09.15 tot 10.00 uur; van 10.15 tot 11.00 uur en van 11.15 tot 12.00 uur. De kosten
bedragen €6,– (met Ooievaarspas: €3,–) per maand. Wanneer u zich voor een
cursus wilt aanmelden of nadere informatie wenst, dan kunt u terecht bij het
Klokhuis, Celebesstraat 4, tel. 070 350 35 11 of bij dhr. M. Wenzel, ouderenconsulent St. Zebra, tel. 06 433 95 289.

12 archipel & willemspark december 2018

12.30 tot 13.30 uur 1e verdieping

zaterdag
Kindermusic

09.00 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

