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Abonneer u op
de nieuwsbrief

De 500e abonnee!
Wijkagenda
> pagina 2

Inschrijven
nieuwsbrief

Voor actueel nieuws uit de buurt abonneert u zich op de digitale nieuwsbrief !
Automatisch wordt u elke 14 dagen op de
hoogte gesteld van de actuele zaken en de
nieuwtjes in Archipel- en Willemsparkbuurt.
Abonneren is heel makkelijk. Type het
webadres www.archipelwillemspark.nl in
en klik links bovenin op de enveloppe.
www.archipelwillemspark.nl

Hierboven ziet u Elly Brons, de 500e abonnee op de nieuwsbrief. Het streven is om
dit jaar 100 abonnees te kunnen noteren.
Helpt u mee?
Lees verder op pagina 10 >

Nieuw Nassauplein
> pagina 3

mis het niet

Lezing over Han van Meegeren
geld aangekocht door Boymans Van
Beuningen. In 1946 maakte de schilder Han
van Meegeren bekend dat niet Vermeer,
maar híj de maker van dit schilderij was.
Van Meegeren werd namelijk strafrechtelijk
vervolgd wegens collaboratie, omdat hij
werken van oude meesters had verkocht aan
de nazi’s. Hij beriep zich er evenwel op dat
hij aan Hermann Goering vervalste oude
meesters had verkocht, eigenlijk een daad
van verzet, aldus van Meegeren.
Han van Meegeren, Emmaüsgangers

Onze wijkgenoot dhr. mr. Rupert van
Heijningen houdt op 20 maart een
boeiende lezing over schilder Han van
Meegeren en zijn activiteiten.
Alleen de 80-plussers onder ons zijn wellicht
in staat zich de opwinding te herinneren die
in 1946 ontstond rond de Emmaüsgangers.
Dit aan Johannes Vermeer toegeschreven
schilderij was in 1937 voor (toen) heel veel

U weet wellicht evenmin dat deze vervalser
een atelier heeft gehad in onze wijk, in de
Sumatrastraat.
Onze wijkgenoot en advocaat mr. Rupert van
Heijningen zal over Van Meegeren en zijn
activiteiten een boeiende lezing houden en
wel op dinsdag 20 maart a.s. om 20.00 uur
in het Klokhuis. U mag dit niet missen!
In het kader van de bezuinigingen bedraagt
de toegangsprijs € 1,00.

Bezorgers gezocht
voor de wijkkrant
Hoewel we kunnen rekenen op een
grote groep trouwe vrijwilligers die
de wijkkrant bezorgen, komt er af en
toe ‘een wijkje’ vrij.
Voor het Prinsevinkenpark zijn we op
zoek naar een enthousiaste vrijwilliger,
die tijd heeft om de wijkkrant 5 x per jaar,
in februari, april, juni, september en november, huis-aan-huis in de bus te doen.
Ook is er plaats voor een sportieveling
(met fiets?), die de wijkkrant wil bezorgen
bij de adverteerders in de wijk.
Aanmelden kan bij het secretariaat van
de Bewonersorganisatie, per mail:
secretariaat@archipelwillemspark.nl,
of telefonisch: 070 404 95 80 (maandag
en vrijdag).

Poëzie in de wijk!
> pagina 3

Duurzame Archipelschool
> pagina 7

Wybe Taekema
voorzitter Bewonersorganisatie

Vrijwillegers gezocht
Op de Nieuwjaarsreceptie op 9 januari j.l.
in het Klokhuis werd de heer Gilles Hooft
Graafland de wijk-Ereprijs opgespeld als
erkenning en dank voor alles wat hij voor de
wijk heeft betekend én nog zal betekenen.
Zeker ook veel dank aan wijnhandel De
Gouden Ton, die het mogelijk maakte dat alle
aanwezigen het glas konden heffen op het
Nieuwe Jaar!

> pagina 11

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
Administratieve ondersteuning
mw Trudy Hollander
maandag en donderdag: 09.00 - 14.00 uur
t. 404 95 80 (bij geen gehoor t. 350 35 11)
secretariaat@archipelwillemspark.nl

wijkberaadsvergadering
donderdag 29 maart 2012
20.00 uur, ’t Klokhuis, Celebesstraat 4

bestuur
voorzitter
dhr. mr. W. Taekema t. 363 60 77
wybe@archipelwillemspark.nl
vice-voorzitter
mw. mr. C.C. Dedel–van Walbeek t. 350 33 55
tieke@archipelwillemspark.nl
secretaris
jhr. W.F. Hooft Graafland t. 360 90 63
folef@archipelwillemspark
penningmeester
dhr. mr. R. Klein t. 362 57 44
ruud@archipelwillemspark.nl
lid dhr. ir. A. Bloembergen
auke@archipelwillemspark.nl
lid mw. mr. A. Ter Kuile
annette@archipelwillemspark.nl
contact zorg en welzijn
ruud@archipelwillemspark.nl
contact duurzaamheid A/W
marjan@archipelwillemspark.nl
contact ruimtelijke ordening
ruimtelijkeordening@archipelwillemspark.nl
contact verkeer
verkeer@archipelwillemspark.nl
contact openbare ruimte
openbareruimte@archipelwillemspark.nl

wijkkrant
Sluiting kopij: 19 maart 2012
Sluiting advertenties: 26 maart 2012
p/a Celebesstraat 4, 2585 tj Den Haag,
t. 350 35 11, secretariaat@archipelwillemspark.nl

Het Schakelpunt
Burg. Patijnlaan 1900, 2585 cb Den Haag
Koffiedrinken 55+
maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur
dinsdag 10.00 tot 11.00 uur
Florence Thuiszorg
Verzorging en verpleging
maandag t/m donderdag tussen 9.00-12.00 uur
t. 754 13 10 (calamiteiten 413 10 00)
Pedicure
Ash Voettocht, maandag
t. 06 230 035 48 of 445 09 30 (op werkdagen)
Stichting Terminale Zorg door vrijwilligers
t. 754 13 30, info@terminalezorg.nl
Staedion
informatie 0900 14 24
Prikpost huisartsen bij apotheek Nauta
dinsdag en donderdag 09.00 - 10.30 uur
Diaconaal opbouwwerker
Aklil Getachew, t. 318 16 16

redactie
Eva Drijver, Frits Hoorweg,
Michiel Ottolander, Else Ponsen,
Cathrien Ruoff, Marjan Teesing

Politie Haaglanden
Wijkbureau Karnebeek
Burgemeester Patijnlaan 35
2585 bg Den Haag
centraal tel. 424 17 60
fax. 424 17 24
www.politie.nl/haaglanden/bureaus

Vredeskapel / 20.00 uur
29 februari woensdag		

Spelletjesmiddag voor 55+

Het Schakelpunt / 13.30 – 16.00 uur
20 maart dinsdag

door Rupert van Heijningen
’t Klokhuis / 20.00 uur

29 maart donderdag

wijkberaad

’t Klokhuis / 20.00 uur

cartoon Willem & Archipella
Jet de Meester

Reserveer het vast in uw agenda: op zaterdag 31 maart
om 15.00 uur wordt het eerste muurgedicht in de
Archipelbuurt feestelijk onthuld.

24 april dinsdag

Schoenenverkoop Tap

Het Schakelpunt / 13.30 – 16.30 uur
14 juni donderdag

Vorderingen werkzaamheden
Nassauplein

wijkberaad

Klokhuis / 20.00 uur
22 september zaterdag

Wijkfeest 2012

Nadat eind 2011 het asfalt van het Nassauplein was
verwijderd, werd begin dit jaar goed doorgepakt met
de herinrichting.

27 september donderdag

wijkberaad

vormgeving
de ontwerpvloot

’t Klokhuis / 20.00 uur

websiteredactie
Ank Beekman, Linda Nash,
Marianne v.d. Zalm, Jaap Drijver
www.archipelwillemspark.nl
nieuws voor de website
website@archipelwillemspark.nl
nieuwsbrief ontvangen?
Aanmelden via www.archipelwillemspark.nl
digitale muurkrant
in de Archipel in ’t Klokhuis en bij ah en in
Willemspark bij Citronics

Burenhulp
Mevr. M. Simonis-van Harten (vanaf 11.00 uur)
t. 350 34 94
Vredeskapel
Malakkastraat 1-5, t. 355 82 12
Koster mw R. de Jong, ds. C. v. Duinen,
t. 887 94 10, dsvanduinen@ziggo.nl
(meer informatie vindt u op pagina 11)
The Anglican Church of St. John + St. Philip
Ary van der Spuyweg 1a
t. 355 53 59
churchoffice@stjohn-tsphilip.org
www.stjohn-stphilip.org
Clubhuis en Speelpark De Cantaloup
Cantaloupenburg 26a, 2514 kl Den Haag
clubhuis.cantaloup@gmail.com

Schoenenverkoop Tap
24 april

Buurt in beweging

De eerste muur

voor groot en klein: aanvangsborrel,
maaltijd, avondfeest!
van 17.00 - 24.00 uur

Isabelle Hylkema

29 november donderdag

wijkberaad

’t Klokhuis / 20.00 uur

Ondernemersnetwerk
Archipel & Willemspark
23 februari 2012
Vorig jaar is het Ondernemersnetwerk Archipel & Willemspark van start gegaan. Een netwerk van en voor zelfstandige ondernemers in onze wijk met
als doel elkaar sterker te maken in het ondernemerschap. Daartoe wordt
eens per twee maanden een themabijeenkomst georganiseerd. Elk thema
heeft een relatie met het zelfstandig ondernemen. Dit keer is dat:
Zonder visie geen toekomst
We weten het allemaal: het hebben van een visie vormt het fundament van elke
onderneming. Wie geen visie ontwikkelt én hanteert, wordt speelbal van zijn
omgeving. Maar hoe komen we tot een visie die werkt? Wat precies moeten we tot
uitdrukking brengen in onze visie? En hoe komen we daar achter?
Eric Oude Vrielink leidt ons in de vorm van enkele brainstormrondes door dit
soort vragen heen. De antwoorden erop bieden een leidraad voor het (her)formuleren van onze visie.
donderdag 23 februari 2012 20.00 – 22.30 uur; inloop vanaf 19.45 uur,
Het Coachhuis, Raamweg 4, Den Haag
Meld je aan via ondernemersnetwerk@archipelwillemspark.nl.
Het aantal plaatsen is beperkt!
Kosten € 10,- p.p. inclusief drankjes, contant te betalen bij binnenkomst.

Huur Clubhuis
Als vriend van het speelpark betaalt u €45 per
jaar. Geen dure vriendschap, want je mag een
keer gratis gebruik maken van het clubhuis
voor bijvoorbeeld een kinderpartijtje.
Girorekeningnr: 8160392.

p•ëzie

Inmiddels zijn alle bomen op hun plek gezet, zowel de nieuwe
als de bestaande die ‘in het gelid’ zijn geplaatst. Aan de straatkant wordt nu hard gewerkt aan nieuwe bestrating (grijze
klinkers) voor de ‘uitstapstrook’. De ondergrondse werkzaamheden zijn afgerond en de middenstrook wordt nu geëgaliseerd
waarna de toplaag (kleischelpen) kan worden aangebracht.

ARCHIPEL

Wijkgenoten uit de Archipel- en Willemsparkbuurt zijn van
harte uitgenodigd om dit mee te maken. Alvast een tipje van de
sluier: het gaat om de blinde muur van het Hofje van Schuddegeest in de Surinamestraat. De muur is eigendom van de
Koninklijke Haagse Woningvereniging van 1854. Op deze muur
zal een prachtig gedicht van Rutger Kopland verschijnen, in
een stijlvol ontwerp van de ontwerpvloot met een fraaie letter
van Gerrit Noordzij. Wethouder mevrouw De Jong zal de opening verrichten. Met deze onthulling start het Archipelpoëzieproject. Na deze eerste muur wil de Stichting Archipelpoëzie
dit jaar nog enkele volgende muurgedichten realiseren.
Volg het nieuws op de website.
www.archipelpoezie.nl

bewoners
in beweging

derk hazekamp
werkgroep openbare ruimte

Stop de persen!
Soms blijken berichten in deze wijkkrant bij publicatie al
achterhaald. Dat is te wijten aan de lange productietijd.
Met de redactie van de website hebben wij daarom afgesproken nieuwe ontwikkelingen zo snel mogelijk via hen
te melden.
Zo hebt u daarop al kunnen lezen dat ‘ons’ wijkbureau (politie)
toch zal worden opgeheven. Verder is er enig nieuws te melden
over de voorgenomen nieuwbouw van de Willemsparkschool.
De gemeente heeft daarmee in principe ingestemd, maar het
wachten is nu nog op goedkeuring van de plannen die er zijn
met het pand aan de Frederikstraat dat toegang geeft tot het
binnenterrein waarop de school staat. Naar verwachting komt
daarover begin februari duidelijkheid.
fh

Vrouwenwandelgroep
zoekt meeloopsters

Marion Toorenvliet

Hallo bewoners van de Archipel en klanten
van Albert Heijn Sumatrastraat,
Ik wil iedereen bedanken voor geven van geld voor het project
kinderen in nepal. Juist omdat dit doel in Engeland (waar
ik studeer) erg bekend is en de mensen daar weten waar het
geld naar toe gaat, verbaasde het mij enorm dat iedereen die
langs de tafel met versierde cakejes liep, enthousiast reageerde.
In de 5 uur die ik in ah stond hebt u 185 euro gegeven.
dank u wel!

!
Dank

Katten op

Wanneer u een oppas zoekt kunt u onderstaande personen
benaderen. De voorwaarden dient u verder zelf te maken.
t. 350 61 16
t. 360 63 76
t. 06 211 67 589
t. 06 121 08 703

Inspiratieavond
Duurzaamheid

correspondent in dit nummer

Oppassen geblazen!
Mw M. Polak
Mick Jongert
Godert de Zoeten
Thijs van Schaik

15 februari woensdag

lezing over
Han van Meegeren

Algemene adressen
Wijk- en Dienstencentrum ’t Klokhuis
informatie zie pagina 12

wijkagenda

mw. J van
Bee
t. 352 30 20 k

Aria Veen
Merel Oosterhof
Mw M. Vollema
Laurens Bos

pas!

t. 354 05 01
t. 310 77 74
t. 06 519 58 607
t. 06 361 99 624

T. 0900 88 44
T. 112 bij spoed! En verdachte omstandigheden!
Wijkagenten Archipel & Willemspark
Marianne Hoogerbrugge
marianne.hoogerbrugge@haaglanden.politie.nl
Henk Kentgens
henk.kentgens@haaglanden.politie.nl
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Klachten Stadsbeheer
bel 14 070

Het vertrekpunt is de mozaiekbank bij het Banka cafe. Wij lopen iedere werkdag na het eten (om 20.00 uur) behalve Vrijdag.
In de zomer een uur door de parken, in de winter drie kwartier
en dat gaat meestal door mooie wijken en/of de Frederikstraat,
Denneweg en het Lange Voorhout.
Het is niet specifiek wijkgericht wat betreft deelname, maar
wel makkelijker als je zo vanuit je eigen wijk kunt wandelen.
Erg belangrijk is dat het vooral om de gezelligheid gaat en
we geen sportfanaten zijn, alhoewel het tempo bepaald niet
sloom is. We zijn nu met een vaste kern van drie, maar er kunnen nog een stuk of vier bij want niet iedereen kan iedere dag.
marjolijn bos

Ook de kinderen die de meest leuke/grappige versieringen op
de cakejes maakten (waardoor mensen met plezier 2 euro in de
pot deden) dank jullie wel!
Ik hoop in Londen de rest van het start geld bij elkaar te krijgen
waardoor ik deze zomer de Mount Everest tot base camp kan
gaan beklimmen voor de projecten in Nepal. Mocht U op
facebook staan dan kunt u daar op Miriam Samson (mijn oma)
kijken om de foto’s die in ah zijn gemaakt te bekijken.

Albert Haarvorming, Javastraat 108, zit er dit jaar 25 jaar! Dit is hét
moment om u heren-wijkbewoners naar de Javastraat te sturen!
Wie al zo lang knipt doet dat ongetwijfeld goed! We wensen
Albert er nog vele succesvolle jaren erbij!

Dan wil ik natuurlijk de manager van ah bedanken voor haar
enthousiaste medewerking en mogelijkheden die ze mij gaf om
in ah naast de kassa cakejes te versieren met kinderen.
Elinor Gittins
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Bent u een zelfstandige zonder personeel (ZZP’er) of kent u er één?
Laat het me weten, cathrien@archipelwillemspark.nl

il
le
to
n

Een wereld aan diversiteit in verse groente en fruit
Bezoek eens onze website.
Ons hele assortiment thuis op een presenteerblaadje.
Bestelgemak voor iedereen.
Monique Muller

MICHÈLE DE WAARD
BANKASTRAAT

HANNEKE KLOOSTERMAN
ATJEHSTRAAT

Economisch journalist / publicist

Projectchoreograaf / landschapsarchitect

Taco Risselada

Bankastraat 78g
2585 EP Den Haag

EST-117 advertentie archipel wijkkrant.indd 1

T 070 350 52 50
F 070 331 90 71

info@exotenhof.nl
www.exotenhof.nl

17-11-11 14:31

Comfortabel wonen met een lage energierekening?
Ingenieursbureau De Raaij wijst u graag de weg

Vandaag ga ik mij op glad ijs begeven. Tegenover mij zit een
zwaargewicht op het journalistieke vlak. Licht van toon is
haar verteltrant, boeiend zijn haar verhalen. Het heeft er alle
schijn van dat ze denkt: hèhè, eindelijk zit ik eens aan de andere kant van de tafel. Voor mij voelt het als raften op haar
spraakwaterval.

Keuring | Nulmeting | Energielabel
Energie Prestatie Advies
Projectbegeleiding en uitvoering

Met een op maat gesneden advies
van ons zit u er straks warmpjes
bij. Door slim te investeren, draagt
u actief bij aan duurzaamheid en
profiteert u tegelijk van een lagere
energierekening. Naast het geven
van een advies kunnen we u ook
bijstaan tijdens de realisatie van
uw woningverbetering.

Balletschool
Elsa Vreken
ANNELIES
Ingenieursbureau De Raaij
Schenkkade 227
2595 AV Den haag
Telefoon 070 785 0060/06 4112 4595
E-mail: info@ingenieursbureau-deraaij.nl
Website: www.ingenieursbureau-deraaij.nl

Bankastraat 44
Telefoon 070 355 02 44
www.zuivelland.nl
kaasspecialiteiten
• top kwaliteit boerenkaas
• honderden soorten binnen
en buitenlandse kaas
• versgebrande noten
• boeiend assortiment olijven
• kaassouvenirs
voor kenners van smaak!

klassiek, conditie, modern
meisjes, jongens vanaf 6 jaar
ook voor volwassen
mannen en vrouwen
Moderne les door
Louise Frank
Voor dansliefhebbers
vanaf 40 jaar
In samenwerking met
DeDDDD
Madoerastraat 17
2585 VA Den Haag
070 - 3505149
elsa.vreken@planet.nl

Michèle studeerde journalistiek en geschiedenis en volgde
economische vakken. Ze schreef voor Volkskrant, voor NRC
en Next en was correspondent in Bonn en Berlijn. Ze rekent me ‘37 jaar in vaste dienst’ voor. Kortom, ik zie mij als
goedwillende vrijwilliger en amateur voor een uitdaging geplaatst.
Wat doe je? Ik schrijf uitvoerige verhalen over de Eurocrisis,

over pensioenen en hypotheken, over de banken. Een onderwerp goed uitleggen, daar houd ik van. Mijn belangrijkste
opdrachtgevers zijn zo’n vijf bladen, waarvoor ik variërend
van tweewekelijks tot tweemaandelijks stukken schrijf.
Ik hecht aan een eigen onafhankelijk en politiek oordeel.
In 2002 schreef ik een boek, ‘Duitsland achter de schermen’.
Een boek schrijven, dat wil ik graag weer doen.
Heeft Archipel&Willemspark jou als ondernemer iets speciaals te
bieden? We woonden in de Jordaan in Amsterdam. Twee jaar

geleden stonden mijn levensgezel en ik op een kruispunt.
Of een andere baan met minder hectiek, of verhuizen naar
het groen. Het werd allebei. Eerst verhuizen, een jaar later
begon ik voor mezelf. We kozen bewust voor deze buurt.
Ik ben in mijn leven heel veel verhuisd en zie de wijk als
een rustige thuisbasis. Het internationale karakter ervan
geeft me veel inspiratie. Schrijven doe ik in onze tuinkamer.
Verder zit ik heel centraal op fietsafstand tussen alles in.
Ik start de dag met het kopen van internationale kranten
op het station, dan fiets ik door naar het Plein, het Centraal
Planbureau, het Nutshuis of het Kurhaus. En tussendoor geef
ik de poezen te eten.
Collega’s kletsen onderling heel wat af. Jij moet dat missen. Vind
je dat erg? Als dat zo is, bel ik ze en stel ik voor samen een

broodje te eten.
zie LinkedIn
mail michele.de.waard@gmail.com

cr

Wat doe je? Ik heb landschapsarchitectuur gestudeerd in Wageningen, heb daarna ervaring opgedaan in binnen- en buitenland, met name in CostaRica, Nepal en Peru. Daar ging
het veelal om duurzame plattelandsontwikkeling, de mens
en zijn leefomgeving/leefruimte, waarbij ik veel direct contact had met de lokale bevolking. Vooral dat laatste vond ik
erg leuk; dat zoek ik ook elke keer weer in een opdracht in
Nederland (of daarbuiten): de mensen achter het project. Ik
heb een paar jaar in Utrecht gewerkt voor de gemeentelijke
overheid; sinds 2006 ben ik zzp’er en dat bevalt me uitstekend.
Ik ondersteun mensen en organisaties, geef vorm aan ruimtelijke concepten, gebiedsprocessen en groene projecten die
plek en gebruikers bij elkaar brengen. Dat is heel breed: van
natuurbeleeftuin tot stadsrand, van buurtgroen tot landgoed, van stad tot platteland, kortom écht creatief maatwerk!
Ik ben eigenlijk een soort ‘gebiedsmakelaar’: ik koppel graag
mensen en ideeën voor een gebied aan elkaar. Het vormgeven
van projecten is voor mij als het maken van een beeldhouwwerk of een dansimprovisatie (als projectchoreograaf ): van
alle kanten bekijken, voelen, bewegen, interactief werkend, in
contact met de materie, en op die manier komen tot een plan.
Voor de AVN maakte ik een gebiedsvisie voor Kijkduin (tussen Ockenburg en de Puinduinen). De algehele bezuinigingen dwingen organisaties ertoe de pas in te houden, daardoor komen er meer particuliere initiatieven en dat is goed,
creatieve ideeën komen dan vaak tevoorschijn.
Voegt het wonen in de Archipel iets toe? Niet specifiek. Het is
fijn om er te wonen, ons huis is zowel werk- als woonpand. Je
hebt veel contact in de buurt en dat is inspirerend. Ik ben lid
geworden van de werkgroep Duurzaamheid – uiteraard een
beetje in het verlengde van mijn werk – ook daardoor leer ik
wijkgenoten kennen en dat is leuk.
Wat vindt je thuisfront van een werkende vrouw? Mijn man is niet

anders gewend (vindt het vanzelfsprekend). Zelf werkt hij bij
Rijkswaterstaat. We leerden elkaar kennen in Wageningen.
Sindsdien is hij betrokken bij wat ik onderneem.

‘Steeds op zoek naar bijzondere lekkernijen.’

Anne-Wies & Rob Gransjean
Bankastraat 12 - 2585 EN Den Haag
telefoon 070 - 3503980
fax 070 - 3586218
www.gransjean.nl

Atjehstraat 66
2585 vl Den Haag
Telefoon 070 352 39 98

– hier had uw advertentie kunnen staan –

wordt vervolgd

h.m. de m.

Beetje jammer…
‘Dat er zoveel huizen
te koop zijn in onze wijk’
‘Dat je nog zó moet zoeken
in de nieuwe AH-winkel’
‘Dat er geen kussens
liggen op de social sofa’
‘Dat er zonder regen
geen regenboog is’
‘Dat we dit jaar zó lang op
de winter moesten wachten’
[ beetje erg jammer ]

Je hebt zo'n ingewikkelde naam voor je emailadres: i3m2r, wat betekent dat? Dat is mijn eigen formule voor 'leefruimte'. Daar-

in wordt uitgedrukt wat mijn visie op het werk is: Interactie/
Integraal/Impact (3x i), mens/milieu (2x m), ruimte. Wie dus
nog meer te weten wil komen over Hanneke Kloosterman:
www.i3m2r.nl
ed
www.i3m2r.nl

Ha, post!
Lunch
Diner
Party
Borrel
Buffet
Catering

Zo op het eerste oog behoorde hij niet tot de
uitverkorenen die hier geboren en getogen zijn.
Daarvoor was hij net iets te netjes, en te opvallend, gekleed. Door zijn schijnbaar zelfbewuste
houding had hij iets over zich alsof hij de
Burgemeester van de Archipel was. Toch wist
ik beter, al was het alleen mijn gevoel dat dit
zei. Wonen deed hij hier beslist niet. Wat bracht
hem hier, was het Albert Heijn, voor velen
immers het voorwendsel om de Bankastraat regelmatig te bezoeken. Of waren het onze ‘’koffiehuizen”? Dat laatste betwijfelde ik omdat die
qua openingstijden steeds onbetrouwbaarder
worden. Hoewel het nog winter was maakte ik
er een sport van om hem als het maar even kon
vanaf een van onze terrasjes, vanachter mijn
krant, of welk blaadje ook dat ik te pakken kon
krijgen, te observeren. Wat mij daartoe aanzette
is mij tot op heden een vraag. Hoewel, onaantrekkelijk was hij niet, maar niet in die zin dat
ik er normaal gesproken mijn ”latte” voor zou
laten staan. Opvallend was dat hij altijd alleen
was, maar wel velen uit de buurt scheen te
kennen. Wat dat betreft moest het makkelijk
zijn om zijn identiteit te achterhalen. Ik was in
die periode echter nog te terughoudend om bij
bekenden naar zijn naam te informeren. Maar
dat veranderde vanaf de dag dat ik hem naar
binnen zag stappen bij de Edelsmederij…

Carien Janssen van Raay reageerde op
het stukje over de schaker Johannes Graaf
van den Bosch in het vorige nummer.
‘Dat is vast en zeker een nazaat van de ‘Indische’ Johannes van den Bosch (1780-1844),’
mailde zij. ‘Daar heb ik mij vorig jaar een
beetje in verdiept.’

‘Dat iemand mijn twee
potten met kerstboompjes
uit mijn voortuintje heeft
mee‘genomen’! Bah!’

ed

Deze studie voerde haar o.a. naar Veenhuizen
in Drente, waar het museum van de Maatschappij der Weldadigheid is. Een heropvoedingsinrichting die tot stand is gekomen op
initiatief van Van den Bosch, een energiek
man. In Indië was hij als gouverneur–generaal
verantwoordelijk voor de invoering van het
cultuurstelsel. Nog zo’n initiatief waarover,
laten we zeggen, ‘genuanceerd’ werd – en
vooral wordt – gedacht. Hij was wat wij nu een
‘macher’ zouden noemen en bijgevolg viel hij
zeer in de smaak bij Koning Willem I. In 1835,
hij was toen minister, ging hij in zijn acties

ten gunste van ‘Veenhuizen’ echter te ver en
zag de koning zich genoodzaakt hem zijn
ontslag te verlenen.
Eervol natuurlijk en om dat te benadrukken
verleende hij hem de erfelijke titel van 'graaf ’.
Volgens Suzanna Jansen (Het pauperparadijs,
Balans 2008) overleed hij op zondag 28 januari
1844. ‘De dag voor zijn vierenzestigste verjaardag werd hij begraven op het burgerkerkhof
onder een eenvoudige steen.’ Die laatste
toevoeging is enigszins verrassend voor wie
het familiegraf waar hij nu in ligt bekijkt.
Blijkbaar is dat pas later tot stand gekomen.
fh

februari 2012 archipel & willemspark 5

archipel & willemspark met nieuwe energie

Duurzaam
in de wijk

Wordt lid van het
Haags Klimaatweb!

Onze wijk
steeds duurzamer

Het Haags Klimaatweb is een interactief platform
voor alle Hagenaars, die graag hun steentje bij
willen dragen aan een beter milieu. Inspireer en
laat u inspireren door te delen: plaats en lees de
weetjes en/of ervaringen van uw Haagse buren
op het gebied van energiebesparing en duurzame
energie via ons eigen forum. U kunt uw eigen
foto's en filmpjes op de site zetten... als het
maar over Den Haag en een beter klimaat gaat!

Terwijl ik dit schrijf (half januari) hoor ik al de lokkende
voorjaarsroep van de koolmees, zit er nog een roos aan mijn
rozenstruik, zie ik al bloeiende krokussen en begon het jaar
met de warmste jaarwisseling ooit. Hoogste tijd om de klimaatveranderingen serieus te nemen en onze CO2 uitstoot
drastisch te gaan verminderen.

Energielabel
Vanaf 1 januari 2008 ben je, als eigenaar van een huis gebouwd
vóór 1998, wettelijk verplicht om bij verkoop of verhuur een energielabel te overhandigen aan de nieuwe koper of huurder.
Het label geeft inzicht in het energieverbruik van de woning en is
tien jaar geldig.

Wij, de werkgroep duurzaamheid, gaan dit nieuwe jaar voortvarend beginnen. Met een buurtbijeenkomst! Als u dit leest hebben
wij deze eerste buurtbijeenkomst al achter de rug. Hopelijk bent u
in grote getale op komen draven.

Voorbeeldwoningen
Zoals ik al eerder aangaf komen er drie voorbeeldwoningen in
onze wijk. Drie typische Archipelhuizen. Eenmaal een rijtjeshuis,
eenmaal een hoekhuis en mijn eigen huis, een benedenhuis met
achterbouw.
Het epa advies hebben we al binnen met het bijbehorende energielabel. Dat is tweemaal G geworden en eenmaal F. Mijn eigen
huis heeft energielabel G gekregen. Werk aan de winkel dus!

Het Haags Klimaatweb wordt dé plek voor actieve
duurzame wijkinitiatieven in Den Haag. Lees wat uw
wijk en andere wijken al doen op dit gebied.
De gemeente Den Haag gebruikt het Haags Klimaatweb ook voor toelichting en rekenvoorbeelden op
de subsidieregelingen en voor bekendmaking van

‘Met het Haags Klimaatweb
samen op weg naar
een Duurzaam Den Haag!
Doet u mee?’

duurzame evenementen. Let wel op: de officiële site
voor de bekendmaking van subsidieregelingen blijft
www.denhaag.nl/duurzaamheid.

‘Wist u dat u groen kunt
shoppen in Den Haag?
Laat u verrassen via de
Greenshopping Guide’
Duurzame Buren
Het Haags Klimaatweb werkt sinds kort samen met
Duurzame Buren. (www.duurzameburen.nl). Vanuit
deze samenwerking hopen we nog meer duurzame
huishoudens in Den Haag te creëren. Actieve leden,
die het leuk vinden om hun duurzame huis aan
anderen te laten zien, kunnen hun ‘open dag’ kenbaar
maken via de agenda van duurzame buren en het
Haags Klimaatweb.
www.haagsklimaatweb.nl
www.duurzameburen.nl

Een duurzame
wijkkrant!?!
Kan de wijkkrant duurzamer geproduceerd worden? Dat is
wat ik me afvraag. Aangemoedigd door mijn mederedacteuren ga ik op onderzoek uit met onder mijn ‘arm’ alvast
de ecofont. Dat is een letter die niet egaal zwart print maar
een geperforeerd patroon vertoont. Dat zie je niet als je
een tekst print, opgemaakt in die letter. Het leest gewoon
normaal. Je ziet het alleen als je flink inzoomt. De claim is
dat het inktgebruik tot 50% terug te dringen zou zijn.

Ik zoek informatie
Ik bel met de vormgever van de krant. Hij legt uit dat het gebruik van het ecofont kan werken voor wie tekst uitprint, een
paar corpsjes kleiner printen of een smaller lettertypen gebruiken is volgens hem ook een oplossing. Het ecofont is volgens
hem vooral een commerciële aangelegenheid, duurzaamheid
is in. Het ecofont is dan wel voor 75% gevuld met inkt maar
het is ook een brede letter waardoor hij veel ruimte inneemt.
Het lettertype (Dolly) dat voor deze krant gebruikt wordt, blijft
klein goed leesbaar waardoor het weinig ruimte inneemt en is
daarmee efficient in gebruik.
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Groen denken,
groen doen!

Enkele tips
voor hergebruik
van de krant

De wijkkrant komt tot stand middels rotatiedruk. Een duurzamer oplossing? Hij begint te filosoferen over geen foto’s
meer plaatsen of beter nog het nieuws van de wijk niet meer
per krant te verspreiden! Snel formuleer ik de volgende vraag:
hoe zou de wijkkrant minder milieubelastend geproduceerd
kunnen worden? Hij verwijst me naar de drukker. Die legt vervolgens uit dat de grootste verliezen optreden bij het opstarten
van de rotatiepersen en het omstellen naar een volgende krant.
De oplage van 5000 kranten is relatief klein. Aanloopverliezen
zijn dus relatief groot. Aanloopverliezen zijn er niet met offset,
een andere druktechniek. Nadeel daarvan is weer dat er nabewerkingen volgen. Die moeten ook meegenomen worden in het
duurzaamheidsplaatje. Verder blijken de inkten die gebruikt
worden op waterbasis te zijn.

* bewaren als naslagwerk

Dan is er het papier. Op allerlei producten
van papier (briefpapier, brochures, verpakkingen) staat tegenwoordig FSC. Dat staat
voor Forest Stewardship Council (Raad
voor goed bosbeheer). Het internationale,
onafhankelijke FSC-keurmerk verzekert
dat grondstoffen voor hout- en papierproducten afkomstig zijn uit verantwoord beheerde bossen, met
alle aandacht voor de mensen die van het bos afhankelijk zijn.
De drukker vertelt dat de krant gedrukt wordt op ‘oudpapier’,
dat gemaakt wordt van 75% gerecyclede papiervezels en 25%
nieuwe. Papiervezels zijn niet eindeloos recyclebaar, maar wel
zo’n 6-7 keer. Volgens de drukker is dit oudpapier minder milieubelastend dan het FSC-papier dat hij meer een marketingiets noemt. Kranten moet je niet op FSC-papier willen drukken.

* achter ramen zetten om planten te
beschermen tegen zonnestraling

Conclusie: het uitbrengen van een wijkkrant kun je niet
duurzaam noemen. De manier waarop de krant gemaakt wordt
heeft nadelen (aanloopverliezen). Alleen is mij niet duidelijk
hoe we de krant minder milieubelastend kunnen maken voor u.
Wie wil reageren is van harte uitgenodigd.
cathrien@archipelwillemspark.nl

* het voeren van de vuilnisbak,
zodat het vocht geabsorbeerd wordt

Broeikaseffect
Net als de gemeente Den Haag hebben ook wij duurzame ambities
en die zijn: onafhankelijker worden van fossiele brandstoffen
(terugdringen van co2-uitstoot) en onze mooie oude huizen comfortabeler te maken (isoleren).
De eerste aanzet daartoe is al gegeven. Met hulp van de gemeente
worden er in onze wijk in de zeer nabije toekomst drie duurzame
voorbeeldwoningen gerealiseerd. Deze representatieve woningen
zetten hun deuren voor u open. Met eigen ogen kunt u zien welke
duurzame maatregelen er zijn genomen en uit de eerste hand
kunt u de ervaringen van de bewoners vernemen.
Het begint met een EPA advies
In eerste instantie wordt er een soort nulmeting gemaakt van
het huis. Dat gebeurt in de vorm van een epa (energie prestatie)
advies. Men noemt dat ook wel energielabel.
Energielabel G valt in de categorie hondenhok, dus met heel veel
natuurlijke ventilatie en categorie A is een duurzaam paleisje.
Voor het advies wordt het hele huis zorgvuldig opgemeten, er
wordt gekeken naar de mate van isolatie, waar de lekken zitten, de
conditie van de verwarming, de ventilatie. En daarna wordt er een
maatwerk advies uitgebracht.
Dit advies gaat voornamelijk over de mogelijkheden om energie
te besparen en het comfort te vergroten door middel van allerlei maatregelen als isolatie van vloeren, daken, muren, het
aanbrengen van dubbel glas, het aanschaffen van een hoogrendement verwarmingsketel enz.Daarna wordt op een rijtje gezet
wat daarvan de kosten zijn, wat er bespaard kan worden aan gas
en elektriciteit en in hoeveel tijd de investeringskosten kunnen
worden terugverdiend.

De Archipelschool
Nooit eerder gezien. Zonnepanelen op het dak
van de Archipelschool! Zie ik het wel goed?
Ja, ze staan er echt. Dat vereist nader onderzoek.

Uit het rapport bleek bijvoorbeeld dat, voor mijn huis, vloerisolatie niet zo eenvoudig is, omdat mijn kruipruimte erg ondiep is.
Die zou dus helemaal uitgediept moeten worden om de beschermfolie aan te kunnen brengen. Dat is jammer, want je krijgt op
dit moment wel tot 70% subsidie op vloerisolatie. Een heel klein
tenger mannetje/vrouwtje zou nog wel onder de grond kunnen
komen om de cv leidingen van isolatie te voorzien. Daar ga ik dus
naar op zoek, want dat levert ook veel besparing op.
Ook zou ik het dak op de uitbouw kunnen isoleren. Ook daarvoor
kun je € 35 per m2 subsidie krijgen.
Maar eerst ga ik uitzoeken hoe de toestand van de huidige dakbedekking is. Want als die aan vervanging toe is, dan zal dat eerst
moeten gebeuren. Ik zou graag zonnepanelen op het dak plaatsen,
De ligging is gunstig, op het zuidoosten, en ik kan er 12 m2 aan
panelen op kwijt. Dat kan een besparing opleveren van 13% op
de energiekosten met een terugverdientijd van ongeveer 9 jaar.
Bovendien merk je dat onmiddellijk awan je verbruik.
En dan heb ik nog een buitenmuur in mijn leefruimte, die grenst
aan een open (maar overdekte) poort. In de winter een ijskoud
tochtgat. Wat ik daarmee kan doen, daar ben ik nog niet uit.
Ik ben van plan het hele proces van duurzamer en zuiniger worden, ook van de andere voorbeeldwoningen, vast te gaan leggen
en met u te delen.
Wordt vervolgd!

* versnipperen voor kattenbak
* ramen nawrijven na het zemen,
zodat ze gaan glanzen
* onder een open verfblik of
op de vloer als u gaat verven
* vouw een steek voor uw (klein)kind
* ondergrond voor knutselende kinderen
* inpakken gebroken glaswerk

* onder uw trui als u lange
schaatstochten maakt

mt

Zelf opwekken
Ik maak een afspraak met mevrouw Els de Jeu, directeur van de school. Er blijken zes panelen op het dak
te staan, en dat al ruim 5 jaar. Vanaf het begin houdt
zij consequent, wekelijks, de opbrengst van de panelen bij. Zij laat mij een fraai staatje zien met daarop de
opgewekte hoeveelheid zonnestroom van de afgelopen jaren. Die is gemiddeld ongeveer 2000 kwh per
jaar. In de gang hangt een bord van de gemeente Den
Haag, waarop te zien is wat er totaal is opgewekt,
wat de besparing is aan co2 is en wat de zon aan het
opwekken is.
Ook in de biologieles wordt aandacht
besteed aan het
energieverbruik.
Bijvoorbeeld met
Kerst, wanneer er
extra lichtjes branden
op school, kunnen de leerlingen ook zien dat er
meer verbruikt wordt dan anders.
Bewustwording
Els de Jeu en haar team zien het ook als hun taak, voor
zover mogelijk binnen het overvolle lesschema, tijd
te besteden aan energieverbruik en gedrag en meer in
het algemeen aan verspilling. De kinderen worden,
via de leerlingenraad, hierbij betrokken.
In de pauzes moeten licht en computers in de klas uit.
Er wordt nog gezocht naar geschikte spaarlampen,
(op de toiletten bijvoorbeeld, waar de lampen een
bewegingssensor hebben) die goed bestand zijn tegen
het voortdurend aan/uit schakelen. Dat is bij ‘gewone’
spaarlampen nog een probleem en bovendien duurt
het een half uur voordat ze op volle sterkte branden.
Ook in bredere zin wordt aan het milieu aandacht
besteed. Bijvoorbeeld met sinterklaas, het kerstdiner
of het paasontbijt worden er zoveel mogelijk Fair
Trade producten aangeschaft. Er worden geen wegwerpbekers meer gebruikt bij ouderavonden, er is een
afwasbaar servies en de kartonnen van de schoolmelk
worden verzameld en gerecycled.
Ook hier gaat op: jong geleerd, oud gedaan!

* oprollen om hinderlijke
insecten te vermoorden

Bouwtaal
in de buurt
Bel-etage?
epb

mt

De bel-etage is de woonverdieping van een aanzienlijk
huis, gelegen boven het maaiveld. De term is quasi-Frans
en afkomstig uit het Haags.
Bel-etage betekent letterlijk ‘mooie etage’ en wordt ook wel
‘piano nobile’ genoemd. Er zijn in de wijk vele huizen met
een bel-etage en als u langs een huis loopt met ramen op
trottoirhoogte en een (klein) trapje of verhoging naar de voordeur dan heeft u er een gevonden. Vaak is de (ruime) keuken
beneden gesitueerd en kan men hier een eet/woonkeuken van
maken. Achter de voordeur vindt men een kleine trap naar
beneden en een trap die naar de bovengelegen woonvertrekken leidt.
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Uw huid is uniek!

Maak vandaag nog een afspraak voor
meting en productadvies op maat!
Verder kunt u bij ons ook terecht voor:
Gezichtsverzorging, anti aging, definitief
ontharen, afvallen, anti cellulite behandelingen,
permanente make up!

Gespecialiseerd in zonweringen en rolluiken sinds 1949

Willem Witsenplein 7 - 2596 BK Den Haag -Tel: +31 (0)70-3262926 - info@btotale.com - www.btotale.com

Antroposofie • Filosofie
en heel veel kunstkaarten

EenEen
gezellig
metterras
terras
gezeligkofﬁehuis
koffiehuis met
waar
vander
derValk
Valk
waarFrank
Franken
en Maryam
Maryam van
u
gastvrij
ontvangen
en laten
u gastvrij
ontvangen
en genieten
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
van 6.30-18.00 uur.
van
6.00-18.00 uur.
tel. 070 350 47 25
tel.070-350 47 25
www.prinsevink.nl (catering)
fax 070-350 47 25 (catering)

Steenhouwerij en
Natuursteenhandel

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

HENNEMAN B.V.

parfums

sinds

Een exclusieve parfumerie in 1999 opgericht door moeder en
dochter Antoinette en Virginia Borsboom. Maak hier kennis
met de vele topmerken op het gebied van selectieve geuren,
huidverzorging, maquillage en homeproducten.

Frederikstraat 963, 2514 LJ Den Haag
www.celeste-parfums.nl
annick goutal

caudalie

l’artisan parfumeur

creed

miller harris

diptyque

geo f. trumper

molton brown

1916

Aanleg en onderhoud van:
• alle elektrische installaties
vernieuwing van bedradingen
• c.v. installaties
• sanitaire installaties
keuken en badkamer installaties
dak- zink en rioolwerk
• beveiliging, ook aanbrengen
van buitenveiligheids verlichting
• onderhoudsabonnementen c.v.

Ook voor de heren vindt u hier exclusieve scheerzepen,
kwasten en verzorgingsproducten.

il profvmo

parfums d’orsay (e.a.)

nu een voetbalvereniging is of een ander soort, moet ingeschreven
worden in de KvK. Het is dan ook een economisch delict als de VvE
zich niet inschrijft. Het is ook een goed middel om vastgoedfraude
op te sporen. Het heeft voor een koper van een appartementsrecht
het voordeel dat deze kan achterhalen wie de verantwoordelijke is
van de VvE, zodat hij informatie op kan vragen bij de bestuurder/
administrateur.
• Waarom moet jouw aandeel in het reservefonds van de VvE opgegeven
worden aan de belastingdienst?
	Het valt onder het kapitaal van de individuele appartementseigenaar. Bij uw aangifte dient u uw deel van het geld op te geven in
box 3. Voorbeeld: Als er € 12.000 (VvE van zes) in de kas van de VvE
zit en in de splitsingsakte staat dat ieder voor 1/6 deelt in de kosten
en baten. Dan moet iedere eigenaar 1/6 deel van € 12.000 = € 2000
opgeven bij zijn spaargeld in box 3. Dit betekent echter niet dat er
€2000 uit de reserve wordt gehaald bij verkoop van een appartement.
• Kan een huurder zijn eigenaar vertegenwoordigen in een VvE vergadering?
	Het is niet gebruikelijk, maar de verhuurder kan zijn huurder een
volmacht geven voor de desbetreffende vergadering. Of een doorlopende volmacht voor alle vergaderingen.
	Als iemand aanwezig is op de vergadering zonder volmacht van de
eigenaar, dan mag hij niet aan de vergadering deelnemen.

Vanaf 10 januari 2011 kunnen Haagse 65+’ers zich
aanmelden voor deze gratis aangiftehulp via de
Belastingtelefoon. Vooraf aanmelden is noodzakelijk,
want de ervaring leert dat de belangstelling voor de
aangiftehulp erg groot is. Iedere deelnemer wordt
daarom in een rooster ingepland. Let op: vol is vol!
Aanmelden bij cipo zelf is niet mogelijk.
Voorwaarden voor deelname
• U bent 65+.
• U bent inwoner van de gemeente Den Haag.
• Uw verzamelinkomen is niet hoger dan € 35.059 p.j.
• Hebt u een partner, dan geldt een totaal maximaal
verzamelinkomen van € 51.691 per jaar.
• U hebt niet meer dan € 37.000 spaargeld
(voor samenwonenden: € 54.000).

Voor een compleet beeld van het functioneren van een VvE en de
meest gestelde vragen kunt u de website www.onderhoudmetjeburen.nl raadplegen. Het is ook mogelijk om telefonisch contact op te
nemen met de VvE Balie: 070-353 32 81.

Aanmelden
Bel de Belastingdienst op tel. 0800-0543 (gratis) om
een afspraak voor deze periode te maken. Houd uw
burgerservicenummer (vroeger: Sofi-nummer) bij
de hand. Vraag om een afspraak op ‘locatie cipo’.
Let op: u kunt zich niet bij cipo aanmelden. Cipo
organiseert de aangiftehulp en is gastheer. De aangiftehulp is het werk van de Belastingdienst. Daarom
kunt u zich uitsluitend bij de Belastingdienst zelf
aanmelden.

mo
Met dank aan het verslag van Hilde Soutendijk van de Stichting Boog

Samenwerking tussen Centraal Informatiepunt Ouderen
(cipo) en de Belastingdienst

Madoerastraat 1

Gevelbekleding - Schouwbekleding
Trapbekleding - Vloeren
Vensterbanken - Grafmonumenten

Uniek in Nederland!

De Belastingdienst is ook dit jaar wederom een
week lang te gast bij het Centraal Informatiepunt Ouderen (CIPO) om Haagse 65+’ers gratis te
helpen bij hun belastingaangifte over 2011. Deze
aangiftehulp vindt plaats van maandag 12 t/m
vrijdag 16 maart in het Nutshuis. Aanmelding
vooraf is noodzakelijk.

Vragen
• Kan de bankrekening op naam staan van een van de leden?
	De adviseurs raadden dit sterk af en adviseerden om snel een rekening op naam van de Vereniging van Eigenaren te openen.
• Waarom moeten VvE’s zich inschrijven in de KvK?
	Als VvE doe je mee aan economisch verkeer. Elke vereniging of het

Chr. Th. JEHEE

Celeste

Op een voorlichtingsbijeenkomst, afgelopen najaar, kwamen
zo’n 40 woningeigenaren uit Archipel/Willemspark en Duinoord veel te weten over de rechten en plichten van een Vereniging van Eigenaren (VvE) en appartementsrecht. Ook voor
eigenaren van gedeelde huizen, die er niet waren, interessant.

Nieuwe appartementswet ook voor bestaande VvE’s
De VvE moet ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel. Dus
de VvE moet geactiveerd worden en een bestuurder/administrateur
moet worden benoemd. Zonder KvK-bewijs kan men geen bankrekening openen op naam van de VvE, wat wettelijk verplicht is. De
VvE moet gaan sparen voor toekomstig onderhoud, dit geldt dus
ook voor “slapende” VvE’s De term slapend betekent dat er geen gezamenlijk onderhoud wordt georganiseerd en daarvoor niet wordt
gespaard.

Frederikstraat 24 • 2514 lk Den Haag
(070) 346 48 00 • info@haagseboekerij.nl
www.haagseboekerij.nl

Kerkhoflaan (t.o. Prinsenvinkenpark)

Gratis hulp
belastingaangifte
65+’ers

De voorlichting werd verzorgd door adviseurs van de VvE Balie. De
VvE Balie is in 2008 door de gemeente Den Haag opgericht. Het is
een onpartijdig adviesbureau binnen de gemeente Den Haag. De
gemeente wil de appartementseigenaren ondersteunen en stimuleren bij het uitvoeren van onderhoud aan hun complex.
De Balie geeft gratis advies over het actief maken en houden van de
VvE, helpt bij het oplossen van problemen, bepaalt samen met de
VvE de maandelijkse VvE-bijdrage, biedt hulp bij het organiseren
van onderhoud en zorgt voor kennisuitwisseling op bijvoorbeeld
informatiebijeenkomsten.
De VvE Balie heeft een test ontwikkeld waarin eigenaren kunnen nagaan of hun VvE goed functioneert. De test is zowel voor eigenaars
als aspirant-kopers te gebruiken. U kunt de test vinden op www.
onderhoudmetjeburen.nl.

Literatuur • Kinderboeken

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

Vereniging van Eigenaren
‘Wat heb je er aan?’

Dag- en nachtservice

Telefoon 070 - 354 94 94

Fysiotherapie
Manuele therapie
McKenzie methode
Psychosomatische
fysiotherapie
Consulten
Advies/begeleiding

Madoerastraat 1 is een ruime burgermanswoning aan een keurige straat. Een klein
restaurantje er schuin tegenover (De Mastroquet) zorgt soms voor enige reuring,
maar verder heerst er een weldadige rust.

Archipel

Fysiotherapie &
Manuele therapie
Sumatrastraat 205
2585 CP Den Haag

T 070-3503990
E info@archipelfysiotherapie.nl
W www.archipelfysiotherapie.nl

Dat is wel eens anders geweest. Aleid Truijens
schrijft erover in haar biografie van de schrijver
F.B. Hotz. Voor deze bekend
werd als schrijver genoot hij
in Den Haag en omstreken
enige faam als trombonist,
die optrad in diverse jazzorkesten. Hij was de drijvende
kracht achter The Hotel
Savoy Society Syncopeters.
De keuze van naam, samenstelling en repertoire waren
vooral ingegeven door de
ideeën van (toen nog) Frits
Hotz.
De band oefende in een huis
aan de Madoerastraat nr. 1.
‘Daar moest je zijn. Een heel
gewoon huis dat een mythe
werd’, schrijft Aleid Truijens. Het was het huis van de familie Pfeiffer.
Vader was dominee in de Nieuwe Kerk, moeder
bestierde de huishouding. Er waren acht kinderen en een daarvan was Serein Pfeiffer, een
trompettist en goede vriend van Hotz.
Dat was in de jaren 1953, ’54 en ’55. Volgens de
overlevering was het een vrijgevochten bende.
Bezoekers werden uitgenodigd hun handtekening op het plafond te zetten, er werd driftig
gemusiceerd en stevig gedronken. Wat de bu-

ren ervan vonden vermeldt de geschiedenis
niet. De schrijfster memoreert dat er een keer
een politieman aan de deur was, maar waarom
wordt er niet bij vermeld. Nadat deze een poosje naar de muziek had geluisterd vertrok hij
met de mededeling: ‘Jammer dat ik mijn uniform aanheb, anders was ik gebleven.’ Eventuele klachten van de buren waren daarmee blijkbaar afgehandeld.
De band viel uiteen
De vriendengroep waaruit
de band bestond viel in 1955
uiteen. Daarna bleven er tussen een aantal van hen nog
wel contacten, die overigens
niet allemaal even feestelijk
waren. Hotz trouwde met
ene Greetje Rietbroek, die
hij Barbara noemde. Zij kregen samen een zoon. Vervolgens kreeg zij een relatie
met Serein, waar ze ook mee
trouwde en een kind mee
kreeg. Na de scheiding die
daar weer op volgde trouwde Serein met de schrijfster Helga Ruebsamen.
Het tragische einde van deze ‘story’ is dat Serein uiteindelijk werd vermoord door Greetje,
alias Barbara.
Van de Hotel Savoy Society Syncopeters zijn
geen opnamen bewaard gebleven. Aleid Truijens werkte ook mee aan ‘En dan nu de polonaise.
Muziek in Den Haag en Scheveningen’, een uitgave van Trespassers W. Daar is het grootste deel
van de informatie in dit artikel uit afkomstig.

Op 1 oktober 2011 is Alex Philipse overleden. Hij werd in september 1987
voorzitter van het bestuur van de Bewonersorganisatie Archipel&Willemspark,
als opvolger van Eduard Vermeulen, nadat hij in 1982 als secretaris in het bestuur
was gekomen. Op zijn beurt werd Alex als voorzitter opgevolgd door Ite van Dijk.
Alex is pas kort geleden met zijn vrouw Louise uit onze wijk naar Groningen
verhuisd. Helaas heeft hij daar niet lang van de rust kunnen genieten.
Wij betreuren zijn overlijden zeer en we zijn Alex veel dank verschuldigd voor
het vele werk dat hij voor onze wijk heeft gedaan.
Namens het bestuur, Auke Bloembergen

– advertentie –
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Gastvrouwen/-heren gezocht voor
maaltijdproject in het Schakelpunt

Nieuw leven
Het Schakelpunt
een voldongen feit

Meldt
uwgraffiti!
graffiti!
Meld uw
U doet gratis mee met de graffiti-schoonmaakregeling bij u in de wijk. Maar meldt
u ook altijd als er graffiti of posters op uw pand zitten? Trouwe melders weten hoe
belangrijk het is om snel te melden. Hoe eerder u meldt, hoe eerder de gemeente de
graffiti en posters kan laten verwijderen. Zeker op muren waar graffiti inzuigt, is
snel schoonmaken belangrijk.
Wat doet u?
U mailt het meldingsformulier naar meldpuntgraffiti@denhaag.nl. Bellen kan
ook direct naar 070-353 4605 of het algemene nummer Den Haag 14070.
En: doet u nog niet mee met de graffiti-schoonmaakregeling, aarzel dan niet
langer. Bel Meldpunt Graffiti voor uw deelnameformulier. Uw deelname
is en blijft gratis, omdat uw bewonersorganisatie met de gemeente een
collectief contract heeft gesloten.

Vanaf 1 september 2011 is de ontmoetingsruimte in Het Schakelpunt dankzij Florence weer toegankelijk voor de 55-plussers. Niet
alleen voor de bewoners van de naastgelegen Borneoflat, maar
voor allen uit de buurt (Archipel&Willemspark). U bent hier van
maandag t/m vrijdag welkom tussen 10 -12 uur (dinsdag tot 11 uur).

Meer weten?
Als u meer wilt weten over de graffiti-schoonmaakregeling en de
rol die uw bewonersorganisatie daarbij speelt, bel naar Meldpunt
Graffiti. Via het meldpunt krijgt u snel en eenvoudig de
formulieren die u nodig hebt om mee te doen en te melden.
Ben zuinig op uw huis en werk samen met de gemeente aan een
schone en veilige stad zonder plak en klad.

U kunt hier koffie of thee drinken, een praatje maken met uw wijkgenoten of de (vrijwillige) gastvrouw/gastheer, die op deze ochtend ‘dienst’
heeft. Koffie is € 0,60 en thee € 0,50. Ook op door-de-weekse feestdagen
is de Ontmoetingsruimte open. Deze dagen geven wij – als vrijwilligers –
ook een feestelijk tintje! Zo hebben wij – aldus de ouderen – een geslaagde
Sinterklaasviering, een Kerstbingo, 2e Kerstdag, Oudejaar en Nieuwjaarsontvangst achter de rug.

Op 25 januari jl. is het Ouderenwerk op de woensdag gestart met
een maaltijdproject in het Schakelpunt, Burg. Patijnlaan 1900. Voor
het ontvangen van de gasten en het serveren van de maaltijden zijn
we nog op zoek naar enkele vrijwilligers. Er kan dan namelijk bij
toerbeurt gewerkt worden. Voor uw werkzaamheden ontvangt u een
(kleine) onkostenvergoeding en natuurlijk eet u ook gezellig mee.
Voelt u zich aangetrokken tot dit vrijwilligerswerk, dan nodig ik u van
harte uit om contact op te nemen met Matthias Wenzel, ouderenconsulent Zebra, op maandag en woensdag bereikbaar in het Klokhuis,
Celebesstraat 4, tel. 350 35 11; dinsdag en donderdag bereikbaar in De
Heldenhoek, Elandstraat 88, tel. 424 81 27.

De 500ste lezer van de nieuwsbrief
volgt het wijknieuws digitaal
18 januari 2012 – Op de nieuwjaarsbijeenkomst in
’t Klokhuis start secretaris Folef Hooft Graafland
een extra wervingsactie voor het digitale wijknieuws.
Elly Brons zoekt zich deze weken juist een weg op
haar pas geïnstalleerde computer.

500ste abonnee op de nieuwsbrief. Blij met het bereiken
van deze mijlpaal overhandigt hij haar een certificaat
en een fles lekkere wijn. Elly waardeert het onverwachte
bezoek zeer en de koffiedrinkers klappen haar enthousiast toe. Op naar de 1000 abonnees!

De website van Archipel&Willemspark staat er inmiddels op en ze abonneert zich met succes op de nieuwsbrief. Elke vrijdagmorgen zorgt zij als vrijwilliger voor
de koffie in Het Schakelpunt. Daar verraste webmaster
Jaap Drijver haar met een feestelijk bericht: zij is de

Wilt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief!
Ga naar www.archipelbuurt.nl en druk op de gele
envelop, inschrijven nieuwsbrief.
www.archipelbuurt.nl

Op verzoek van vele ouderen wordt in Het Schakelpunt weer begonnen
met een avondmaaltijd op woensdag 25 januari a.s. tussen 17.30-18.30
uur. Deze maaltijd wordt net als in het wijkcentrum 't Klokhuis geregeld
door de welzijnsorganisatie Zebra en kan uitgevoerd worden dankzij
vrijwilligers. De kosten van een 3-gangen maaltijd zijn € 6,- p.p. Maximaal 25 personen. Aanmelden via ’t Klokhuis: 350 35 15.
Om te kunnen rouleren is er dringend behoefte aan nog enkele
vrijwilligers.
Vanaf september j.l is ook de gymclub Bewegen op de stoel weer terug
in Het Schakelpunt. Dinsdag tussen 11.00-12.00 uur worden o.l.v. Petra
van der Linden (Meer Bewegen voor Ouderen) op muziek oefeningen
gedaan. Kosten € 6,- p.maand.
Soms wordt een middag de zaal gehuurd om iets extra's te kunnen doen.
Op Schrikkeldag, woensdag 29 februari a.s. zorgen wij tussen 14.0016.00 uur voor een niet-verschrikkelijke spelletjesmiddag met prijsjes.
Als u Het Schakelpunt nog niet heeft bezocht: het adres is Burg.Patijnlaan 1900 (bij de hoek Borneostraat)
Welkom, namens de vrijwilligers koffieochtenden

– advertenties –
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De Vredeskapel is een protestantse wijkgemeente, die voor
iedereen open staat. Elke zondag om 10.30 u is er een kerkdienst (tevens crèche). De Vredeskapel houdt zich vanuit
haar christelijke inspiratie bezig met een leefbare wereld.
Als eerste noem ik de open maaltijden. Deze maaltijden zijn voor iedereen en worden gehouden op
maandag 5 maart en 2 april in het wijkgebouw van
de Vredeskapel, Malakkastraat 7. De deur staat open
om 18.00 uur en de maaltijden beginnen om 18.30 uur.
Kosten €3,50. Meer informatie bij Hans ter Schegget
telefoon: 06 40 93 77 71.
Op maandag 5 maart en 26 maart om 20.00 uur in de
Vredeskapel zijn er de psalmgebeden afgewisseld met
stilte momenten. Dit alles onder leiding van Casper van
Dongen. Iedereen is van harte welkom.
Op maandag 12 maart om 19.45 uur komt Huub Oosterhuis in de Vredeskapel. “Een zoektocht met Huub
Oosterhuis”. Laat je inspireren door de dichterlijke
gaven en de muziek van Huub Oosterhuis. Een bijzondere ervaring.

Vanaf 15 september j.l wordt op donderdag tussen 11.45-12.45 uur een
lunch geserveerd voor vaste deelnemers á € 2,50 p.p. Maximaal 12 personen. Nog enkele plaatsen open. Aanmelden kan op iedere donderdag in
Het Schakelpunt

Gemeente Den Haag

vredeskapel

Op donderdag 15 maart en donderdag 12 april zijn
er de gebruikelijke koffieochtenden, om 10.00 uur in
de Vredeskapel. Deze ochtenden worden georganiseerd
door Aklil Getachew in samenwerking met Bob en Gre
Feenstra. Wilt U weten welke onderwerpen aan de orde
zijn bel dan even met Bob Feenstra tel: 070 350 40 05.

Huisbezoeken 75+
In april/mei 2012 start welzijnsorganisatie Zebra in Archipelbuurt
en Willemspark met huisbezoeken bij wijkbewoners van 75 jaar en
ouder. Het doel van de huisbezoeken is om een duidelijk beeld te
krijgen van de situatie, waarin de zelfstandig wonende wijkbewoners zich bevinden.
De mensen, die in 2012 dit jaar 75, 80, 85, 90, 95 of 100 jaar zijn geworden of nog worden, zullen benaderd worden voor een huisbezoek. De
huisbezoeken worden afgelegd door vrijwillige medewerkers. Deze
medewerkers sturen degenen, die zij willen bezoeken een brief voor
het maken van een afspraak. Tijdens het bezoek zal de medewerker een
aantal vragen stellen met behulp van een vragenlijst. De antwoorden,
die op de vragen gegeven worden, worden anoniem verwerkt. Voor
degenen, die bezocht worden, neemt de medewerker een informatiegids
mee, over activiteiten en voorzieningen in Den Haag. Voor dit project,
dat door de wethouder van Jeugd, Welzijn en Sport, de heer K. Klein, van
harte wordt gesteund, heeft de gemeente de benodigde adresgegevens
beschikbaar gesteld.

Op vrijdag 30 maart is er een
knutselmiddag voor kinderen.
Er worden dan palmpaasstokken versierd. De ouders wordt
verzocht zelf een gebonden kruis
mee te nemen. Lokatie: wijkgebouw Vredeskapel (Malakkastraat
7). Tijd: 15.00 uur tot ongeveer
17.00 uur.

Op zondag 1 april (Palmpasen) is er na de kerkdienst in
de Vredeskapel, Malakkastraat 5, (om ongeveer 11.30 uur)
een palmpaasstokken optocht met de stokken die de
kinderen zelf gemaakt hebben.
Op woensdag 4 april om
15.30 uur kunnen de kinderen
avondmaalsbrood bakken en
kaarsen versieren in het wijkgebouw van de Vredeskapel.
Het avondmaalsbrood wordt
gebruikt bij het avondmaal
op witte donderdag 5 april.
Tijdens de ‘stille week’ (de week voorafgaand aan Pasen)
zijn er elke avond korte diensten in de Vredeskapel.
Van maandag 2 april t/m vrijdag 6 april beginnen de
diensten om 19.30 uur en duren ongeveer een half uur.
Zaterdag 7 april is er een paaswake om 22.30 uur in de
Vredeskapel. Deze dienst zal worden geleid door ds C.
van Duinen en duurt ongeveer een uur.
Zondag 8 april is er om 10.30 uur een feestelijke paasdienst in de Vredeskapel geleid door ds C. van Duinen.
Verder zijn er natuurlijk de wekelijkse diensten in
de Vredeskapel, elke zondag om 10.30 uur, met kindernevendienst en crèche voor de kinderen.
U ziet dat er deze keer heel wat te doen is in de
Vredeskapel.
Wilt u meer weten over de Vredeskapel dan kunt
u kontact opnemen met Hester Hoogenraad,
telefoon: 070 368 99 29.

– advertenties –

Hebt u vragen over de huisbezoeken, dan kunt u bellen met dhr. Matthias Wenzel, ouderenconsulent Zebra, p.a. wijk- en dienstencentrum
De Heldenhoek, Elandstraat 88, tel. 424 81 27 of op maandagen tussen
11.00 en 13.00 uur in het Klokhuis, Celebesstraat 4, tel. 350 35 11.

Vrijwillige medewerkers gezocht,
voor huisbezoeken 75+

www.schoonheidssalonletournesol.nl

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

Het Ouderenwerk van welzijnsorganisatie Zebra is op zoek naar
vrijwillige medewerkers die (eenmalige) bezoeken bij zelfstandig
wonende ouderen willen afleggen. Vanaf april/mei 2012 zal een
aantal wijkbewoners, van 75 jaar en ouder uit de Archipelbuurt
en Willemspark, worden benaderd voor een huisbezoek. Het is
de bedoeling om met de wijkbewoners, die bezocht worden, een
vragenlijst door te nemen.

APOTHEEK
NAUTA

KOOP

•Bankastraat 60, 2585 EP Den Haag
Telefoon (070) 354 00 70
• Javastraat 5
Telefoon (070) 365 60 62

VERKOOP

Geopend maandag t/m vrijdag van
8.30–17.30 uur. Op zaterdag van
11.00–15.00 uur alleen Bankastraat.

TAXATIES

Ook voor bezorging aan huis of op het
werk (op het voor u gewenste tijdstip
en kosteloos)

Aan de hand van de huisbezoeken en de beantwoorde vragenlijsten,
kunnen wij nagaan of er behoefte bestaat aan bepaalde voorzieningen,
hulp of activiteiten, zie het artikel hierover op deze pagina.
Van medewerkers verwachten wij dat zij affiniteit met ouderen hebben
en goed kunnen luisteren. Medewerkers bepalen zelf hoeveel mensen
zij bezoeken. Geboden worden: goede begeleiding, een onkostenvergoeding en de HOF-kortingspas. Spreekt dit vrijwilligerswerk u aan en
zou u hieraan willen meewerken, schroom dan niet om contact op te
nemen met dhr. Matthias Wenzel, ouderenconsulent Zebra, p.a. wijken dienstencentrum De Heldenhoek, Elandstraat 88, telefoon 424 81 27
(op maandagen van 11.00 tot 13.00 uur bereikbaar in het Klokhuis, Celebesstraat 4, tel. 350 35 11)

HUUR
VERHUUR

BEHEER

Onze nieuwe adresgegevens
vanaf 28 november 2011:

10 archipel & willemspark februari 2012

Nassaulaan 19 | 2514 JT Den Haag
Tel. 070 - 365 88 44 | Fax 070 - 364 41 06
Info@vriesrobbe.nl | www.vriesrobbe.nl

februari 2012 archipel & willemspark 11

Ereprijs 2011
Gilles Hooft Graafland
Hij was van 2003 tot 2011 vice-voorzitter van
het bestuur en heeft zich op voortreffelijke
wijze van die taak gekweten. Hij heeft zich
zeer betrokken betoond bij alles wat de wijk
aanging.
Als voorzitter van de Vereniging ’t Klokhuis heeft hij met grote inzet de
sluiting van ons wijkcentrum weten te voorkomen. Zijn laatste project is
‘Archipel Poëzie’ .

bewoners
in beweging

Werkgroep portrettekenen
zoekt nog enkele leden
De opzet is een werkgroep portrettekenen (en
dus geen lessen) waarbij we tegen kostprijs iedere
dinsdagmiddag bij elkaar komen om model te
tekenen. Enige ervaring op tekengebied geniet
sterk de voorkeur.

Celebesstraat 4
2585 tj Den Haag
t. 070 350 35 11 f. 070 358 71 90
i. www.stichtinghetklokhuis.nl
e. stichtinghetklokhuis@live.nl
Openingstijden ’t Klokhuis
maandag t/m donderdag 09.00 – 16.00 uur,
vrijdag 9.00 – 13.00 uur.
U kunt voor informatie, reserveringen en toegangskaarten van activiteiten bij onze infobalie terecht,
dagelijks van 9.00 uur tot 13.00 uur.

ofwel Indische middagen

Rol een balletje mee!
Wie dat doet, waant zich in Frankrijk. Een stel ouderen spelen dan
koersbal. Het is een balspel dat lijkt op het Franse Jeu de Boules. Een
lange mat wordt uitgerold, de flip-over staat paraat en de bezem is bij
de hand. In principe kan iedereen die graag beweegt en daartoe in staat
is, meedoen. Leeftijd speelt geen rol! Tijdens het spel is concentratie
natuurlijk wel vereist. En men mag ook best fanatiek zijn.
U bent van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen of om direct mee
te doen. Misschien sluit het wel precies aan bij uw idee zo aan het begin van
het nieuwe jaar om vooral lekker te (blijven) bewegen. Wie niet rolt, bespreekt
de nieuwtjes uit de wijk. In de rust is er koffie, meestal met wat lekkers erbij.
Wat wilt u nog meer op een vrijdagochtend?
Om 10 uur beginnen we, om 12 uur worden de punten geteld. Iedereen is weer
op tijd thuis voor de lunch.
Bel voor vragen en informatie de begeleider: Piet Damen, telefoon: 350 56 15

Bestuur Stichting Het Klokhuis
De heer R. Klein voorzitter
ruudklein@stichtinghetklokhuis.nl

Mevrouw L. de Zwaan ( in het
midden) werd op 30 januari jl. bij
de gymgroep 55+ in het Klokhuis in
de bloemetjes gezet, vanwege het
onlangs bereiken van het kroonjaar 90. Zij komt graag naar de
gymnastiek voor de conditie en
de gezelligheid en hoopt nog lang
mee te doen. In Het Schakelpunt
doet ze ook wekelijks mee met de
gymnastiek op muziek ‘Beweging
op de stoel’.

Mevrouw E. de Bles bestuurslid
liesbethdebles@hotmail.c0m
De heer W. Oostdam penningmeester
ienwoostdam@kpnplanet.nl
De heer W. Punt bestuurslid
wpunt@casema.nl
Stichting Ouderenwerk A/W/Z
Secr. mw G. Arkes, van Speijkstraat 37a
2518 ev Den Haag, t. 392 74 96
Consulent ouderenwerk Matthias Wenzel,
spreekuur tussen 11.00 - 12.00 uur op afspraak
via ’t Klokhuis, t. 350 35 11
Afspraak maatschappelijk werk
Corrie v.d. Velden, ma, di en do, t 424 80 00
Wijkbus ‘STAP IN’
aanmelden/info: tussen 9 - 10 uur, t 352 04 16
Telefooncirkel A/W/Z
Info coördinatoren:
mw P. Jansen, t 350 70 58
W. Luchtenveld, t 345 16 81

Bloedafname en Trombosedienst
De Trombosedienst neemt, in samenwerking
met het Bronovo Ziekenhuis, drie keer per
week bloed af in het Klokhuis.
Men kan terecht op de volgende tijdstippen:
Dinsdag		
10.00 – 11.00 uur
Woensdag		
08.15 – 09.15 uur
Vrijdag		
08.15 – 09.15 uur
Op woensdag en vrijdag is het Klokhuis open
vanaf 08.00 uur.

Op donderdag 9 februari a.s. is er van 10.30 tot
12.00 uur een voorlichtingsbijeenkomst over vrijwilligerswerk, voor mensen van 50 jaar en ouder.
Vragen, waar tijdens de bijeenkomst antwoord
op gegeven zal worden, zijn:
• Wilt u iets doen, maar weet u nog niet wat?
• Bent u op zoek naar een nieuwe en zinvolle
invulling in uw leven?
• Staat u open voor nieuwe kansen en mogelijkheden?
Tijdens deze voorlichtingsbijeenkomst wordt
u ook geïnformeerd over de mogelijkheden die
hof, Promotie Haags Vrijwilligerswerk u hierbij
kan bieden. De toegang is gratis en u hoeft zich
hiervoor niet aan te melden. De bijeenkomst
vindt plaats in wijk- en dienstencentrum
De Heldenhoek, Elandstraat 88, tel. 424 81 15.

Koempoelans

De kosten inclusief model komen op € 150 voor een
half jaar iedere week tekenen. Aanmelding en info:
maebos@xs4all.nl of t. 3998761

Wijk- en Dienstencentrum
’t Klokhuis

‘Op weg naar de
gouden jaren’

Het interessante van onze
exposities is dat er zo nu
en dan weer ineens iets
heel anders hangt. Ditmaal
de getekende portretten
van Inge (Lilly) Pardoen.

Expositie
Inge Pardoen
Deze kunstenaresse neemt graag nieuwe opdrachten aan en doet dit aan de
hand van foto’s. Vooral haar kinderportretten zijn erg vertederend. Zij vertelde
al iets over zichzelf in de krant van december en haar werk hangt tot 4 maart.
Over Annemiek Treep, die vanaf 4 maart exposeert, komt in de volgende editie een uitgebreider verslag. Zij schildert, geïnspireerd door muziek, op intuïtieve wijze; staande voor een leeg doek is ze zelf vaak verrast wat er gebeurt.
Zoals u kunt lezen hebben we er plezier in u steeds te verrassen en de (amateur)kunstenaars een kans te geven te exposeren. Dus schroom niet en bel
Elisabeth König, tel.nr 346 70 08 en maak een afspraak om ook uw werk (bijna
alle disciplines mogelijk) eens te laten bewonderen.

Het Koempoelanprogramma in het Klokhuis ziet
er als volgt uit:
woensdag 14 maart Lezing “Architectuur in
Nederlands Indië” door dhr. J. van Dullemen.
woensdag 11 april Lezing over de rijstceremonie
door mevr. van Zee-Hilal.
woensdag 16 mei “High tea”, opgeluisterd door
dhr. R. Snoeink aan de piano.
De Koempoelans zijn op de 2e woensdag van de
maand. Het programma loopt van 14.00 tot 16.00
uur. Er zijn ook heerlijke Indische hapjes te koop
(djadjans). Iedereen is op de koempoelans van harte
welkom, ook mensen zonder Indische achtergrond.
De toegangsprijs bedraagt € 3, incl. een kopje
thee of koffie. De kaartverkoop is bij de entree in
het Klokhuis, Celebesstraat 4, tel. 350 35 11.

Winterweekenden
Hierbij bieden wij u het programma-overzicht
februari-maart 2012 aan. Het programma bestaat
uit 3 zondagmiddagen, waarbij een optreden en
een warme maaltijd (tweegangen-menu) worden
aangeboden. Het programma vindt plaats in de
wijkcentra “het Klokhuis” en de “Heldenhoek”.
Het “Winterweekendaanbod”, is een initiatief
van het Ouderenwerk van de St. Zebra.
Zondag 26 februari in De Heldenhoek: Optreden
van Anke Bottema met “Op reis door de wondere
wereld van de harp”. Dit programma omvat een
presentatie over verschillende soorten harpen en
een harpconcertje. Aansluitend maaltijd: gehaktbal, sperziebonen, aardappelen en salade.
Zondag 25 maart in De Heldenhoek: Blijspel in
twee bedrijven. Aansluitend maaltijd: kippenragout, aardappelpuree en salade.
De zaal is open vanaf 14.00 uur. Een zondagmiddagprogramma begint om 14.30 uur en is, na het
nuttigen van de maaltijd, doorgaans om 17.45
uur afgelopen. Toegangskaarten á € 6, inclusief
de maaltijd, zijn vanaf twee weken tevoren (tot
de donderdag voorafgaand), verkrijgbaar bij het
Klokhuis, Celebesstraat 4, tel. 350 35 11 en “De
Heldenhoek”, Elandstraat 88, tel. 424 81 15.

Bridgen
Iedere dinsdagmiddag tussen 13.00-16.30 uur.
Niewwuwe leden/belangstellenden welkom!
Bel Wijnand Punt, t. 392 04 02

Bingo
iedere 3e woensdag v.d. maand Op 15 februari in
’t Klokhuis en op 21 maart a.s. in Het Schakelpunt
tussen 13.45 – 15.45 uur. Kosten 1e kaart € 2,50
(incl. 1 thee/koffie), 2e kaart of meer €2.

Wisselbibliotheek
Iedere vrijdagmorgen van 10.00-11.30 uur
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