&

archipel
willemspark
nieuws… mensen… samenleving…		

februari 2013
Een uitgave van Bewonersorganisatie
Archipel & Willemspark. Oplage 5000.

16 maart
Walking
dinner

www.archipelwillemspark.nl

> pagina 3

Bezuinigingen, wat merken
we in onze wijk?

Levende klok

Het gonst van de bezuinigingen in 2013,
landelijk en in de gemeente Den Haag.
Er zijn al harde klappen gevallen, met
name op sociaal en cultureel gebied. In
2012 zes buurtbibliotheken dicht, volkstuinen en stadsboerderijen afgestoten,
culturele instellingen en gezelschappen
gekort. En er staat nog meer op het programma, ook voor de Haagse buurtcentra. Het cultuurpaleis van 180 miljoen
op het Spui gaat door, maar cultuur en
sociale instellingen brokkelen in snel
tempo af.
Maar wat is er aan de hand in
onze eigen buurt?
Op het eerste gezicht valt dat voor 2013 mee.
Wijk- en dienstencentrum ‘het Klokhuis’
werd in 2005 met sluiting bedreigd vanwege
herverdeling van subsidies over de Haagse
wijken. Zebra, de verantwoordelijke welzijnsorganisatie besloot om het Klokhuis af
te stoten, liever dan de kaasschaaf. De buurt
accepteerde het niet en presenteerde een
overnameplan aan de gemeente. Een Stichting van buurtbewoners en vrijwilligers
nam het Klokhuis over. Verhuur van ruimtes
voor het ouderenwerk, de trombosedienst,
de bewonersorganisatie, wijkactiviteiten en
cursussen moesten het geheel kostendekkend maken. De gemeente honoreerde dit
initiatief met steun aan het gebouw. De subsidie voor Zebra’s ouderenprogramma en
de bewonersorganisatie bleef in stand. Ook
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Onderscheiding
Liesbeth de Bles
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‘het Schakelpunt’ heeft door het uitkleden
van de awbz veel in moeten leveren. Ook
daar is door vrijwilligersinzet weer het een
en ander opgezet. De conclusie is: de buurt
heeft het klaargespeeld, de buurt leeft!
Maar er zijn serieuze zorgen.
Hoeveel kunnen vrijwillige
schouders dragen?
De bewonersorganisatie heeft een vaste plek
in het Klokhuis en zorgt voor de wijkkrant,
de website, steun aan buurtinitiatieven en
Schakelpunt. Evenals in andere wijken gaat
de subsidie naar activiteiten, huisvesting
en personele ondersteuning. Advertenties

dekken de kosten van de wijkkrant en website. In 2009 was er 15 uur personele ondersteuning. In 2012 nog 12 uur, nu 10 uur,
met een verdere afbouw tot nul in 2016.
Personeelslid Trudy Hollander: ‘Natuurlijk
gaan we dat merken. Een vaste persoon
zorgt voor continuïteit, beroepsmatige
ondersteuning, overzicht en coördinatie,
De postbus wordt geen rommeltje, het werk
van de vrijwilligers wordt ondersteund. Je
kunt alles wel door vrijwilligers laten doen,
maar hobby of inzet uit sociale betrokkenheid heeft haar grenzen’.
lvdb
> lees verder op pagina 5

Archipella: Als alle bewoners van
de Surinamestraat dit hele jaar als
Louis Couperus en zijn Elisabeth Baud
gekleed gaan komt die officiele
plaquette er heus wel, schat!
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Enthousiaste
advertentiewerver
gezocht!

De Vredeskapel:
sluiting in 2014
of een nieuwe
toekomst?

De wijkkrant heeft dringend
behoefte aan iemand die adverteerders wil werven in de buurt.
Wie vindt het leuk om mensen ervan te
overtuigen, dat het bijdragen in de vorm
van een advertentie in de wijkkrant een
heel goed doel is, waar alle wijkbewoners plezier van hebben? En advertentieruimte aan te bieden in een goed gelezen
blad voor precies de juiste doelgroep?

In december van het vorige jaar heeft
de Protestantse Kerk in onze stad
besloten acht kerkgebouwen te sluiten.
De Vredeskapel is daar een van.

Willem: Hoe vind je mijn affiche
dat ik vanmorgen bij de Egyptenaren
heb opgehangen?

Historie alom

Het teruglopen van het aantal leden van de kerk, met als gevolg het minder worden van
de inkomsten is daar de oorzaak van. Tot en met Pinksteren 2013 – 19 mei dus – zal er nog
iedere zondag een dienst zijn. Daarna, tot Pinksteren 2014 (8 juni) is er nog een dienst per
maand. Samen met de Duinzichtkerk in Benoordenhout, waarmee de Vredeskapel een wijk
van de Protestantse kerk vormt, wordt er hard aan gewerkt op een waardige wijze afscheid
te nemen van de Vredeskapel, die meer dan 130 jaar dienst heeft gedaan als wijkkerk.

Meer informatie
Trudy Hollander, Het Klokhuis

Vredeskapellers en wijkbewoners hebben de koppen bij elkaar gestoken om een nieuwe bestemming van de Vredeskapel te zoeken. Als u mee wilt denken over de toekomst van de kapel
neem dan contact op met Arend-Jaap van der Lely, ajenarine@hotmail.com of 06 517 92 166.

International
Residents

De Vredeskapel hoort bij onze wijk en het zou zó jammer zijn als er geen oplossing
gevonden kan worden!

t. 0707 404 95 80

secretariaat@archipelwillemspark.nl

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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wijkagenda

wijk • wijs • wijzer
Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark
secretariaat
p/a Celebesstraat 4, 2585 tj Den Haag
Administratieve ondersteuning
mw. Trudy Hollander
t. 404 95 80 (bij geen gehoor t. 350 35 11)
secretariaat@archipelwillemspark.nl
bestuur
voorzitter
dhr. mr. A. Offers t. 517 67 01
arnout@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

Diaconaal opbouwwerker
Aklil Getachew, t. 318 16 16

Happy Hour 55+

Zomer-Energiecafé

wijkkrant
Sluiting kopij: 18 maart 2013
Sluiting advertenties: 21 maart 2013
p/a Celebesstraat 4, 2585 tj Den Haag,
t. 350 35 11, secretariaat@archipelwillemspark.nl

Lente-Energiecafé

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

sbeheer
Klachten stad
bel 14 070

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

8 maart vrijdag		

6 september vrijdag

Winkelman en van Hessen | 19.00 uur

19.00 uur

29 november vrijdag

8 maart vrijdag		

Lente-Energiecafé

Herfst-Energiecafé

Winkelman en van Hessen | 19.00 uur

Winter-Energiecafé
19.00 uur

28 maart donderdag

Wijkberaad

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
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.

Katten op

mw. J van
Bee
t. 352 30 20 k

Marijn Roelvink
Merel Oosterhof
Mw M. Vollema
Laurens Bos

pas!

t. 06 189 84 312
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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De International
Club The Hague
Voor Hagenaars is het grote huis aan de Javastraat 26 het
‘Oude Stadhuis’ (uw verslaggever heeft daar haar oudste
dochter helpen trouwen). Het kijkt uit op Plein 1813 en is een
markant pand aan de Javastraat. Sinds november 2012 is daar
de Internationale Club gevestigd. Met zijn prachtige zalen is
het een erg leuke plek voor een dergelijke club. Er zijn in Den
Haag veel expats en onderzoek wees uit dat er voor die groep
verhoudingsgewijs weinig gelegenheid was om in contact te
komen met het sociale en culturele leven van Den Haag. Deze
Club wil graag voorzien in deze leemte: een permanente plek
bieden met vele mogelijkheden, met een restaurant/café, met
veel activiteiten en speciale ‘events’. Neemt u er eens een kijkje!
Meer informatie vindt u op de website van de club.

’t Klokhuis | 20.00 uur
www.internationalclub.eu

Kamermuziek
in de Vredeskapel
Bekijk de aangepaste routekaart op
www.htm.net/Documenten/HTM_Centrum_9-15-16-17.pdf

Jaardienst 2013 Tram
Op zondag 6 januari is de Jaardienst 2013 ingegaan. Er zijn de volgende wijzigingen: Lijn 10 (spitstramlijn Statenkwartier-Station H.S. v.v.) wordt opgeheven en
de lijnen 9 en 17 zullen voorlopig een gewijzigde route aanhouden. De Bosbrug is
tijdelijk afgesloten i.v.m. werkzaamheden. Dit betekent dat:
een andere route door het Centrum rijdt, namelijk: Na Prinsessegracht,
Korte Voorhout – Tournooiveld – Lange Vijverberg – Buitenhof – Hofweg – Spui
– Kalvermarkt – Schedeldoekshaven – Lekstraat – Merwedestraat – Weteringkade
– Rijswijkseplein – Stationsplein – vervolgens eigen route naar Vrederust. De halte
Station Centraal is dan niet naast het station in de Rijnstraat, maar om de hoek
van het ministerie van vrom op de Schedeldoekshaven.
(Statenkwartier-Wateringen v.v.) tijdelijk via de Scheveningseweg zal
rijden, omdat er bij de kruising Torenstraat een z.g. VolAutomatische Berging
(vab) wordt gebouwd, waardoor lijn 17 tijdens de bouw ervan niet via het Zeeheldenkwartier kan rijden. De nieuwe route gaat als volgt: Na Statenplein, Eisenhowerlaan – Scheveningseweg – Javastraat – Alexanderstraat – Plein 1813 – Alexanderstraat – Parkstraat – Kneuterdijk – Buitenhof – Hofweg – Spui – Kalvermarkt
– Schedeldoekshaven – Lekstraat – Merwedestraat – Rijswijkseplein – Stationsplein – vervolgens eigen route naar Wateringen.
andries landheer
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Burenhulp
Mevr. M. Simonis-van Harten (vanaf 11.00 uur)
t. 350 34 94

Wanneer u een oppas zoekt kunt u onderstaande personen
benaderen. De voorwaarden dient u verder zelf te maken.
t. 350 61 16
t. 06 211 67 589
t. 06 121 08 703
t. 354 05 01

19.00 uur

websiteredactie
Ank Beekman, Jaap Drijver, Frits Hoorweg,
Margreet Meijer, Cristo Padmos, Deniz Pelsman, Kees Tolk www.archipelwillemspark.nl

Oppassen geblazen!
Malou Polak
Godert de Zoeten
Thijs van Schaik
Aria Veen

Schakelpunt | 16.30 – 18.00 uur

vormgeving de ontwerpvloot

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

Prikpost huisartsen bij apotheek Nauta
dinsdag en donderdag 09.00 - 10.30 uur

wijkberaadsvergadering
donderdag 28 maart 2013
20.00 uur, ’t Klokhuis, Celebesstraat 4

bijdrage Bart Brouwer, Isabelle Hylkema,
Andries Landheer, David Struik

Wijk- en Dienstencentrum ’t Klokhuis
informatie zie pagina 12

Staedion
informatie 0900 14 24

7 juni vrijdag		

redactie
Lucia v. d. Bergh, Eva Drijver,
Loes van Lakerveld, Michiel Ottolander,
Else Ponsen, Otto Spijkers, Marjan Teesing,
Prescilla van Zoest
cartoon Jet de Meester

contact zorg en welzijn
ruud@archipelwillemspark.nl
contact duurzaamheid A/W
duurzaam@archipelwillemspark.nl
contact ruimtelijke ordening
ruimtelijkeordening@archipelwillemspark.nl
contact verkeer
verkeer@archipelwillemspark.nl
contact openbare ruimte
openbareruimte@archipelwillemspark.nl

Algemene adressen

22 februari vrijdag
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Op zaterdagmiddag 16 februari, om 15.30 uur, kunt u komen
genieten van een concert voor en door muziekliefhebbers.
Er zal muziek te horen zijn voor/door zangers, blazers, strijkers, pianisten, een organist en een cymbalist. Muziek van o.a.
Mozart, Grieg, Bach, Poulenc, Händel, Schubert, Schumann,
Britten en meer.
Kom ook als u van muziek houdt in informele sfeer: de toegang
is gratis, kinderen zijn welkom en er is een borrel na afloop.

Struinen in Haagse
Tuinen 2013
In 2013 is het weer zover: op 8 en 9 juni wordt het opentuinenweekend Struinen in Haagse Tuinen gehouden.
Dit is dé gelegenheid om bijzondere privétuinen in Den
Haag te bezoeken.

Reorganisatie Politie

Wij zijn op zoek naar ervaren moeders/opvoeders die ex-gedetineerde moeders
en hun kinderen óf achtergebleven ouders/verzorgers en kinderen vrijwillig willen
ondersteunen in regio Haaglanden. Wij bieden: training en coaching op maat en
onkostenvergoeding. Wij vragen: 1 dagdeel per week en inzetbaar in eigen regio.
Ben jij diegene die zo hard nodig is? Bel of mail voor meer info of aanmelden:
Christelien de Man
Gezin in Balans – Humanitas
Sonniusstraat 3
5212 aj Den Bosch

t. 073 689 17 33 / 06 127 78 026
e. info.gib@humanitas.nl
t. www.gezin-in-balans.nl

Wijkkrantbezorgers nodig
Uw wijkkrant heeft dringend behoefte aan een paar vrijwillige bezorgers.
Het houdt in dat u 5x per jaar een uurtje besteedt aan het huis-aan-huis bezorgen
van de krant in de straat die u wordt toebedacht. De krant komt op donderdag in
het Klokhuis aan; dan krijgt u een seintje dat u hem kunt komen halen en vóór
of in weekend kunt bezorgen. Liever niet later, want de redactie houdt er met het
publiceren van data van evenementen rekening mee, dat de mensen de krant in/na
het weekend kunnen lezen. Hebt u er tijd voor? Geeft u zich dan op bij het
Klokhuis secretariaat, Celebesstraat 4 of secretariaat@archipelwillemspark.nl
Onze hartelijke dank!

Walking dinner

Gezicht uit de wijk

Wilt u nieuwe mensen ontmoeten, een van die binnenplaatsjes bekijken, of ontdekken wat er achter die prachtige gevels
schuilgaat? Doe mee aan het lopend diner voor Archipelen Willemsparkbewoners op 16 maart 2013.
Meer weten en registreren als eter of kok? Check de special
website www.willemarchipel.nl.

Zoals het Klokhuis de huiskamer van de wijk is, is het
Theater aan het Spui de huiskamer van Den Haag. Daar wil
onze wijk zich op woensdag 6 maart presenteren. Zo laten
we zien dat onze wijk leeft én betrokken is bij theater en
cultuur in Den Haag.

Looking to meet new people, to visit one of those inner courtyards or to discover what is behind this beautiful facade? Join the
Walking Dinner for Archipel and Willemspark residents on 16 March
2013. Check out http://www.willemarchipel.nl/ for more information
and to register yourself as eater or cook.

Geen Couperushuis
Een aantal jaren heeft de Stichting Couperushuis geprobeerd
het huis aan de Surinamestraat 20 aan te kopen om daar het
Couperusmuseum te vestigen; Louis Couperus schreef daar
zijn boek Eline Vere. Helaas is dat door gebrek aan gelden, zich
terugtrekkende sponsoren en gebrek aan (financiële) medewerking van gemeente en rijk niet gelukt. De Stichting heeft de
knoop doorgehakt en zichzelf opgeheven.
Van de resterende gelden wilde zij graag een herinneringsplaquette aan het betreffende huis bevestigen, maar ook dat plan
gaat niet door: het pand is eigendom van de staat Egypte (de
Egyptische ambassadeur heeft er jaren gewoond), en – hoewel
het pand al sedert medio 2007 leeg en te koop staat – geeft het
Egyptische Ministerie van Buitenlandse Zaken geen toestemming voor het plaatsen van een gedenksteen.
De gelden (€ 5.000,-) die nu beschikbaar komen, worden
verdeeld over twee verwante instellingen: de Stichting Louis
Couperus Museum en de Stichting Louis Couperus Genootschap. Deze laatste zal het geld besteden aan de realisering van
de Literaire Louis Couperus Wandeling App, die in dit jubileumjaar (de 150e verjaardag van de schrijver) zal verschijnen.

Prinsestinkenpark
en Rioolstraat
De basis van dit weekend ligt in onze Archipelbuurt. Verschillende tuinen in onze wijk doen al jaren mee, bijvoorbeeld de indrukwekkende tuin van Atelier Pro. Primera in de Bankastraat
is wederom één van de verkooppunten voor de toegangsboekjes. De deelnemende tuinen zijn zaterdag 8 en zondag 9 juni
tussen 11.00 – 17.00 uur geopend. De boekjes met alle tuinen
zijn tevens het toegangsbewijs. Alle verkoopadressen worden
ruim van tevoren bekendgemaakt via de website.
Meedoen?
Een bijzondere mix van tuinen, van groot tot klein en van romantisch tot modern, is tijdens het weekend te bezoeken. Als u
ook een mooie tuin heeft die u graag laat zien aan andere tuinliefhebbers, dan kunt u zich aanmelden via info@struineninhaagsetuinen.nl. Stuurt u alstublieft een korte omschrijving
van uw tuin en enkele foto's van uw tuin in de zomermaanden,
indien mogelijk een foto genomen van bovenaf (bijvoorbeeld
de eerste verdieping), zodat de tuin goed te zien is. De organisatie neemt dan contact met u op.
Kijk voor meer info op de website.
www.struineninhaagsetuinen.nl

doe
mee

www.willemarchipel.nl

ed

Zaterdag 10 november kregen de buren van de politie voorlichting over de op til
zijnde veranderingen als gevolg van de vorming van de nationale politie. Wat eens
het hoofdbureau was, wordt in enkele jaren omgevormd tot een gebouw voor
administratieve diensten, de regionale recherche wordt er ondergebracht en het
cellencomplex blijft. Ook de bewaking van bijzondere objecten (bv. ambassades)
blijft en de vreemdelingenpolitie komt zelfs terug. Waarschijnlijk blijft er ook
nog een (intake)balie, maar het wijkbureau is naar de Jan Hendrikstraat overgeheveld. Volgens hoofdcommissaris Van Essen (pardon: kwartiermaker eenheid Den
Haag) wordt het voor de omwonenden waarschijnlijk iets rustiger.

Geef jij een steuntje in de rug?

Buurt in beweging

De Riouwstraat en een deel van het Prinsevinkenpark
hebben de pech precies te liggen op de route die honden
met hun bazen moeten afleggen om naar de Scheveningse
Bosjes te gaan. De honden hebben hoge nood en de bosjes
zijn nog ver…
U begrijpt het al. Een zoveelste klacht over
poep op de stoep. In de Riouwstraat had een
getergde bewoner een bezem naast de voordeur gezet, met een briefje eraan: ‘Ruim zelf
uw poep op!’ Elders hangt een kaartje aan het
hek: ‘Mijn tuin is geen hondenpoepplaats!’
Dit zijn nog mensen die iets ondernemen, ook al weten ze dat
het zinloos is. Als machteloze bewoner rest je eigenlijk niets
anders dan je ergernis in te slikken en te proberen ongeschonden langs de smurrie te komen.
Uiteraard ligt er ook in andere straten hondenpoep. Jammer
van onze mooie buurt, waar zo veel mensen graag wandelen
en kinderen op de stoep spelen.
Wij willen niet al te veel woorden meer vuil maken aan deze
stinkende kwestie. Slechts een paar: Hondenbezitters! Zakjes!
Opruimen! Een (sociale) plicht!
pvz

Op 6 maart wordt – in de grote zaal van Theater aan het Spui –
een menselijke digitale klok gevormd. De deelnemers zitten
zó op de tribune dat zij cijfers vormen. En met die cijfers de
digitale tijd. Iedere minuut laten ze zo de tijd zien door in
wisselende combinaties op de tribune plaats te nemen.
We willen met een groep wijkbewoners mee doen aan dit
unieke kunstproject. Dat betekent dat we 40 minuten lang
figureren in de menselijke klok. We hebben twee tijdvakken
uitgekozen: van 15:20 – 16:00 uur en van 20:40 – 21:20 uur. We
hopen dat u zich bij ons aansluit! Meld u snel aan en stuur een
mailtje aan derk@archipelwillemspark.nl.
Toon uw betrokkenheid bij de wijk én bij theater en cultuur!
Meer informatie is te vinden op de website.
www.spuigenoten.nl/de-tijd-is-gekomen

Een zebrapad erbij
In het voorjaar van 2013 zal de gemeente een zebrapad aanleggen op de hoek Burgemeester Patijnlaan / Burgemeester
Van Karnebeeklaan, opdat het oversteken daar een stuk eenvoudiger en veiliger wordt. Wanneer dat precies gaat gebeuren
hangt af van een aantal factoren; het slechte weer in januari
heeft allerlei werkzaamheden wel wat vertraagd. Bewoners
van het Couperusduin zullen er zeker blij mee zijn!

koning klant
Dit is het eerste interview met een bewoner uit de buurt om
zichtbaar te maken wat het belang is van een (gevarieerd)
winkelbestand of horecavoorzieningen voor de wijkbewoners;
dit wordt in de volgende wijkkranten vervolgd.

De jonge vrouw (26 j.) aan wie de vragen gesteld worden is
dus eigenlijk Koningin Klant. Ze woont pas een half jaar in de
Archipel en geeft aan een beperkt budget te hebben. Behalve
Albert Heijn in de buurt voor de dagelijkse boodschappen is zij
vooral erg blij met de fotozaak. Fotografie is haar hobby en hier
krijgt ze professionele antwoorden op haar vragen en drukken zij nog foto's van filmrolletjes af. Ook waardeert zij het
persoonlijke contact bij de delicatessenwinkel als zij kaasjes
koopt en de ruime selectie andere heerlijkheden. De kraam op
het Nassauplein met heerlijke kibbeling weet ze ook te vinden.
De sigaretten, die zij bij Primera koopt, vindt ze eigenlijk weggegooid geld, maar stoppen met roken: nog moeilijk, hoor! Ze
mist wel een goedkope winkel voor huishoudelijke artikelen.
Nu ze hier een tijdje woont merkt ze, dat de buurt minder
hooghartig is dan ze dacht en dat er ook behoorlijk veel jongeren wonen. Het is wel lekker rustig en ze voelt zich hier veilig.
Nu nog even de zomer afwachten om ook ‘terraservaring’ op te
doen in de Bankastraat, de Frederikstraat of de Mallemolen.
epb
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Vrijwilligers kunnen niet alles doen
Ruud Klein is penningmeester van de Bewonersorganisatie, voorzitter van het Klokhuis en lid van
de wijkouderengroep van Zebra. Hij vertelt: ‘Het is
niet eens een kwestie van bezuiniging. Volgens de
gemeente blijft hetzelfde bedrag beschikbaar maar
ondersteunend personeel wordt afgebouwd. Maar
je haalt op die manier de bindende factor weg en
dat kan de doodsteek betekenen. Meer dan 50 bewonersorganisaties vinden het een domme stap.’
Het is een bewuste politiek van het gemeentebestuur om steeds meer taken van beroepskrachten
op de schouders van vrijwilligers te leggen. Ook
de bureaucratie is ingewikkelder geworden. Ruud:
‘In het verleden deden we één aanvraag. Nu moeten we dat verdelen over allerlei projectaanvragen.
Er is een heel proces bijgekomen, dat kost ook tijd,
ambtenaren, toetsing.’

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

Taco Risselada

Bankastraat 78g
2585 EP Den Haag

T 070 350 52 50
F 070 331 90 71

info@exotenhof.nl
www.exotenhof.nl
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Vaak komt het niet voor dat zzp’ers ook samen een band
hebben. Lisette Everaars en Sander Post van der Linde zijn
al jaren een stel. Ze hebben twee huizen naast elkaar:
een woon- en een werkhuis.

Balletschool
Elsa Vreken
klassiek, conditie, modern
meisjes, jongens vanaf 6 jaar
ook voor volwassen
mannen en vrouwen
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!

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

LISETTE
MODEONTWERPSTER
WEB & EVE

SANDER
psycholoog /
psychotherapeut

Wat doe je? Ik ben modeontwerpster;

Wat doe je? Na mijn opleiding maat-

mijn modelabel web & eve verkoopt met succes niet via winkels of
webshops, maar uitsluitend tijdens
‘onedayshops’ op verschillende locaties
in heel Nederland. Al veel langer (ca 25
jaar) ben ik designer (o.a. bij Claudia
Sträter), sinds ongeveer 8 jaar doe
ik het op deze manier. Ik maak twee
collecties per jaar (zomer en winter). Ik laat mijn ontwerpen (of mijn
ontwerptekeningen) uitvoeren bij
kleine naai-ateliers in Kroatië en Bali:
ze sturen me dan eerst een proefmodel,
ik stuur dat terug met eventuele op- en
aanmerkingen en dan wordt het model
in kleine hoeveelheden geproduceerd
en geleverd. Er komt geen kinderarbeid
aan te pas. Mijn klanten komen uit
heel Nederland, ik heb een uitgebreide
lijst van geïnteresseerde mensen. Ze
ontvangen van mij een aankondiging
van een verkoopdag in hun regio (waar
en hoe laat). Ik beschik over een aantal
vaste locaties, maar zoek uiteraard
altijd ook weer naar nieuwe adressen.
Op deze manier kan ik exclusief zijn en
toch tegen een redelijke prijs leveren.

schappelijk werk kwam ik via verschillende omwegen zoals o.a. studie psychologie in Oostenrijk uit bij het feit
dat ik als psycholoog veel mensen heel
goed kon helpen bij hun problemen.
In 1992 ben ik begonnen als zzp’er met
een eigen praktijk. Er zijn veel mensen
die zware problemen hebben (trauma’s,
stress, verlies), die vastgelopen zijn in
het dagelijks leven en behoefte hebben bij iemand te komen die afstand
kan nemen, voor een gesprek wat
hen werkelijk helpt. Kennelijk ben ik
zo iemand, want de mond-tot-mond
reclame werkt goed, huisartsen en bedrijven sturen ‘moeilijke gevallen’ naar
me door uit Groot-Den Haag en het
hele land, voor therapie, coaching en
training. Het proces kan soms confronterend en pijnlijk zijn, maar ook bevrijdend en humoristisch. Mijn motto
is: ‘kort als het kan, lang als het moet’.
Naast mijn specialisatie in ‘moeilijke
gevallen’ ben ik ook bekend geworden
met ‘zomaar een goed gesprek’, voor
mensen die af en toe eens willen sparren met een therapeut of hun persoonlijke verhaal willen vertellen.

‘Onze dochter
vindt het fijn dat
we altijd thuis zijn’
Voegt het wonen in de Archipel iets toe?

Nee, eigenlijk niet. Mijn klanten zitten
in heel Nederland. We wonen hier sinds
1985, het is een leuke buurt en het feit
dat we twee huizen naast elkaar hebben
is heel bijzonder: we gaan door de tuin
van het ene naar het andere huis.
Heeft je gezin bezwaren tegen je zzp’er
zijn? We hebben een dochter van 16

de tegelkunst
Lunch
Diner
Party
Borrel
Buffet
Catering
Atjehstraat 66
2585 vl Den Haag
Telefoon 070 352 39 98

Ambachtelijke
wand- & vloertegels
— natuursteen —

jaar, die in een van beide achterhuizen
woont. Ze vindt het fijn dat we altijd
thuis zijn, dat we onze tijd zelf kunnen
indelen, hoewel dat voor mij iets makkelijker is dan voor Sander, die cliënten
heeft die op gesprek komen.

www.webandeve.nl
eve@webandeve.nl

Niet waar het het werven van cliënten
betreft, maar het is wel een hele goede
buurt om je praktijk in te vestigen:
vriendelijk, rustig, een leuke buurt om
naar toe te gaan. Ik woon hier al sinds
mijn 12e jaar, eerst in de Atjehstraat,
en nu dus in de Malakkastraat; ik ken
hier erg veel mensen, boodschappen
doen duurt dan ook meestal heel lang
vanwege alle mensen die ik tegen het
lijf loop! We hebben de beide huizen
stukje bij beetje opgeknapt; dat duurt
lang als je allebei werkt, maar je hebt
wel de voldoening ervan.

Voor openingstijden zie
www.detegelkunst.nl

Een actief 2012
De website vernieuwd
Door middel van een uitgebreide flyer-aktie (huis
aan huis bezorgd door de vrijwilligers van de wijkkrant) steeg het aantal abonnees van de tweewekelijkse Nieuwsbrief met maar liefst 65% tot een
totaal van 751. Ook de informatieve brochure over
onze wijk in de Engelse taal, in een oplaag van
1000 stuks, vond gretig aftrek bij onze vele buitenlandse buurtgenoten.
Eind mei deed onze wijk mee aan de eerste Tong
Tong Trail. Zestig deelnemers liepen door de buurt
en bezochten verscheidene bijzondere panden
waar een voorstelling of verhaal werd verteld
over het gebied waar de betreffende straat naar
genoemd werd.
Gedichten op de muur. Op initiatief van de Stichting ArchipelPoëZie werd het eerste gedicht op een
kale muur in de Surinamestraat aangebracht en
feestelijk onthuld. Op meerdere plaatsen in onze
wijk zullen nog gedichten verschijnen.

Het afgelopen jaar kende voor onze wijk vele
hoogtepunten. We begonnen met een goed
bezochte Nieuwjaarsreceptie in het Klokhuis,
waarbij de bezoekers werden getrakteerd op
het vrolijke muziekspel van het strijkorkest
Otto Voci en de prachtige klanken van het
Archicapella koor.
De Ereprijs 2011 werd daar door de voorzitter Wybe
Taekema uitgereikt aan Gilles Hooft Graafland
(vicevoorzitter 2003-2011).
Vroeg in het voorjaar werd het geheel gerenoveerde Nassauplein heropend. De wethouders
Marjolein de Jong en Sander Dekker verrichtten de
opening. Het plein werd nog verfraaid met antieke
lantarens, aangeboden door omwonende particulieren en bedrijven. Een aanwinst voor onze wijk.

Wijkfeest
In september genoten wij van het uitbundige
wijkfeest. Prachtig weer bracht veel buurtgenoten
van alle leeftijden bij elkaar. De dag werd afgesloten met een feestelijke maaltijd, geheel bereid
door vrijwilligers, en intense dansmuziek van de
band La Parranda. Het Energiecafé ging van start.
Er vonden al twee bijeenkomsten plaats waar wijkgenoten uitvoerige informatie ontvingen over het
isoleren van hun huizen, duurzame stroomopwekking e.d. De belangstelling is groot.
Op uitnodiging van de gemeente werd een Klankbordgroep geformeerd om te overleggen over de
plannen van de gemeente om in de Javastraat aan
beide zijden fietspaden aan te leggen. Over de
plannen wordt zeer verschillend geoordeeld.
Tot slot vond een bestuurswisseling plaats. Na 5
jaar legde Wybe Taekema zijn functie als voorzitter neer. Hij werd opgevold door Arnout Offers.
folef hooft graafland

Heeft je dochter bezwaar tegen je zzp’er
zijn? Onze dochter vindt het best,

we zijn altijd thuis, bijna altijd wel
beschikbaar, Lisette uiteraard iets
meer dan ik, want als ik met iemand
in gesprek ben is het niet mogelijk om
onderbroken te worden.
ed
www.spvdl.nl
info@spvdl.nl

—
Javastraat 106, 2585 av Den Haag
070 363 01 12 of info@detegelkunst.nl

lvdb

De Bewoners Organisatie A&W kijkt terug

Voegt het wonen in de Archipel iets toe?

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

Meer vrijwilligers, maar waar is het einde?
Op de Nieuwjaarsreceptie zette de burgemeester de vrijwilligers in het zonnetje. En terecht.
Maar het lijkt al te gemakkelijk. Bovendien, het
vrijwilligersbestand veroudert, en dat is geen
wonder, studenten hebben minder tijd, huisvrouwen hebben banen, vroegpensioen is afgeschaft,
mantelzorg veeleisender geworden en jonge oma’s
zorgen voor de kleinkinderen. Hoe gedreven de
vrijwilligers ook zijn, gaten in continuïteit en
professionele inbreng zouden wel eens de zwakke
schakel kunnen worden. En waarom leiden we
beroepskrachten voor sociaal-cultureel werk op
als we ze hun werk afnemen? Is dat niet het paard
achter de wagen spannen?

Bent u een zelfstandige zonder personeel (ZZP’er) of kent u er één?
Laat het me weten! eva@archipelwillemspark.nl

Bankastraat 103 A
2585 EJ DenHaag
tfn+tfx 070 35 44 812
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netwerk voor
inspiratie &
duurzaamheid

Berichten van de
Groene Buurt Soep
Wat, zult u denken, is dát nu weer:
‘GROENE BUURT SOEP?’ Dat is een
nieuwe naam en een nieuw initiatief.
Een nieuwe naam voor de u reeds vertrouwde werkgroep duurzaamheid.
En tevens het idee om op onze Energiecafé’s
heerlijke groene soep te serveren. Het lijkt ons
leuk als de soep ontstaat uit groene-groentendonaties uit de buurt. Daarmee wordt het dan
‘Groene Buurt Soep’. En de naam is tevens een
symbool voor ons gezamenlijk streven naar
een groenere, duurzamere wijk.
Wellicht heeft u uit uw (moes)tuin sla, komkommers, boontjes, boerenkool of spruitjes over of wellicht ligt er nog een struikje
andijvie in uw koelkast. Als het groen is kan
het in de buurtsoep. Wij zijn heel blij met uw
schenkingen. Voor het laatste Energiecafé

Energiecafé
8 maart
Wilt u een achtertuin, straattuin, balkon waar u kunt genieten van bloemen,
groen, licht en vogelgekwetter? Wilt u een
oerwoud als achtertuin maar wil er niets
groeien en zit u opgescheept met kaal
gras? Of wilt u een terras en weet u het
verder niet?

al weer de lente in de bol heeft. En zin heeft
om zijn/haar tuin te beplanten met struiken
vol bessen en met geurende bloemen, zodat
vogels en bijen er welkom zijn.
Of om het dak groen te maken, zodat fijnstof
uit de lucht wordt gevangen en regenwater
wat langer wordt vastgehouden. En als het
weer langer licht wordt en de zon steeds
krachtiger haar stralen naar de aarde stuurt,
dan gaan we ook weer nadenken over het zoveel mogelijk benutten van deze oerkracht.
Duurzame daken
Voor het beter gebruik maken van de zonnekracht gaat de ‘Groene Buurt Soep’ zich op
onze daken storten! Hoe kunnen wij onze gezellige rode puntdaken of onze zinken daken
zo duurzaam mogelijk maken.
De gemeente Den Haag stelt ons in staat
– met een behoorlijke subsidie – een onderzoek te starten naar de mogelijkheden om ons
gezamenlijk dakoppervlak zo goed mogelijk

werd de groente geschonken door Ardine van
de Kruidentuin en die soep was verrukkelijk!
Voorjaars-Energiecafé
Na het geslaagde en drukbezochte WinterEnergiecafé met tips over zuinig stoken,
vloerisolatie en aandacht voor slimme en
energiezuinige maatregelen zijn wij ons alweer aan het voorbereiden op de lente.
Dat kost wat moeite, want als ik tijdens het
schrijven van dit stukje (het is half januari)
naar buiten kijk zie ik een geheel witte wereld.
Je moet wel je verbeeldingskracht aanspreken
om de lentekriebels te krijgen. Poes Pip heeft
ze nog niet. Zij kijkt door het kattenluik naar
buiten en besluit toch maar binnen te blijven,
voor haar is het nog teveel winter.

te gaan benutten. Daarvoor moeten de daken
voor de hele wijk in kaart gebracht worden.
Aan de hand van die gegevens wordt een
interactieve Duurzame Daken Kaart gemaakt.
Je hebt dan meteen informatie over het aantal
zonnepanelen die op je dak kunnen worden
geplaatst en hoeveel je dan opwekt aan zonnestroom.
Maar het allerleukste is het plan om op het
Bankaplein een Duurzame Daken Meter te
plaatsen. Op die meter is dan te zien wat we
gezamenlijk opwekken en wat we daarmee besparen. Het eindresultaat zal zijn dat wij flinke
stappen gaan zetten op weg naar zelfopwekken en naar meer zonnestroom in de wijk.
Winkeliers geven warmte
Een ander initiatief is het aan elkaar koppelen van winkeliers met een koelinstallatie en
buren. Dat werkt als volgt. De koelinstallatie
van de winkelier geeft de warme lucht, die
vrijkomt bij het koelen, af aan de buitenlucht
en draagt zo bij aan de opwarming van de
stad. Wij gaan van die warme lucht gebruik
maken door er een warmtepomp van de buren
naast te plaatsen. De warmte uit de koelcel
wordt met deze pomp opgewerkt tot 40 graden en uitgewisseld met de cv installatie van
de buren. Hiermee kan de buur tot 50% gas
besparen.
Er loopt al een proefproject met de koelinstallatie van de Exotenhof en de warmtepomp van
de aangrenzende woning in de Billitonstraat.
De situatie woonhuis naast winkel met koeling komt in veel winkelstraten in Den Haag
voor en het lijkt ons de moeite waard om dit
op grotere schaal te gaan toepassen.
Al deze onderwerpen komen aan bod in het
derde Energiecafé. Groente-donaties voor
de groene buurt soep kunt u aanmelden op:
duurzaam@archipelwillemspark.nl
Wij nemen dan contact met u op.

Laten we hopen dat op vrijdag 8 maart, als wij
ons Lente-Energiecafé organiseren, iedereen

Kom dan naar het Energiecafé dat de wijkwerkgroep Duurzaamheid dit voorjaar organiseert over tuinen en groen, om beschikbare
kennis te delen zodat we met elkaar de groene
ruimte kunnen versterken.

ten, plagen, bomen, bijen, aanleg en dergelijke. Er zullen diverse deskundigen zijn om
advies te geven, maar misschien bent u zelf
wel expert en wilt u uw groene kennis en
inzichten delen?

Vrijdag 8 maart vanaf 19.00 uur bent u
welkom in het Grand Café van Winkelman
en Van Hessen aan het Bankaplein, ingang
op het parkeerterrein.

Zaadbommen
Vrijwilligers gaan dit voorjaar bovendien kale
plekken in onze wijken opfleuren met bloemen die als voedsel dienen voor honingbijen.
Daarvoor worden zaadbommen gemaakt van
drachtplantenzaad volgens een speciaal recept
dat wij tijdens het energiecafé zullen uitdelen.
Wie plekken wil aanmelden of mee wil doen

De avond wordt niet centraal geleid maar
heeft een informatief karakter.
U kunt er terecht met uw vragen over plan-

gezocht

met het maken en gooien van de zaadbommen
kan zich melden op het volgende e-mailadres:
groen@archipelwillemspark.nl
isabelle hylkema

Park op dak
Verwacht geen park met ruisende bomen, kwetterende vogels, stille vijvers en groene weiden waar
je heerlijk languit in de zon kan gaan liggen. Hoewel de zon in dit verhaal wel een grote rol speelt.

Nee, dit park bevindt zich op de tweede verdieping
van een groot industrieel gebouw uit de jaren vijftig.
De Cabfab oftewel de Caballero fabriek. Waar vroeger,
zoals een grote foto uit die jaren laat zien, aan de
lopende band sigaretten werden gemaakt, zijn nu
prachtige grote eigentijdse werkruimten gecreëerd.
Het zindert hier van de bedrijvigheid.
Voor het park moet je de trappen op. Naar het dak. En
dan zie je het! Tussen de lichtstraten rijen met zonnepanelen. Nu nog niet zoveel maar als het straks klaar
is staan er duizend panelen die stuk voor stuk het
zonlicht gaan omzetten in stroom. Een zonnepark!
En het fraaie is dat wij er allemaal voor een klein
stukje eigenaar van kunnen worden.
Een korte geschiedenis
Twee mannen, in dit geval Stan Verheijen en Richard
Bevelander van Solar Green Point en een energiebedrijf, in dit geval Eneco, bedenken een plan om voor
mensen die geen eigen dak of geen geschikt dak hebben, toch de mogelijkheid te scheppen zonnepanelen

Waar houden jonge mensen in
de Archipelbuurt zich mee bezig?
En wat vinden zij ervan om in
onze wijk te wonen? Dat is het
thema van onze nieuwe rubriek!

aan te schaffen. Ze kloppen aan bij de gemeente Den
Haag en die heeft een dak. Op de CabFab. Er wordt
gekeken naar de vele, vele regels en naar de financiële
aspecten, er wordt een Coöperatie opgericht en er
wordt besloten te starten. Op 16 november 2012 worden de eerste panelen geplaatst.
Hoe werkt het?
Stel je wilt graag investeren in zonnepanelen. Je
koopt voor 500 euro een paneel, daarmee krijg je
een Solar certificaat, ben je lid van de coöperatie en
tevens deels eigenaar van het zonnepark. En dat voor
de komende 25 jaar.
En ga dan maar lekker achterover leunen. Het bestuur
van de coöperatie Solar Green Point regelt alles. De
installatie, het beheer en het onderhoud.
Alle stroom die je paneel of panelen opwekken, gaat
naar Eneco en die voegt het toe aan het publieke net.
Eén keer per jaar wordt de opbrengst van de zonnestroom op je rekening bijgeschreven.
Bij Eneco gaan ze ervan uit dat er verruimde mogelijkheden tot salderen komen. In het regeerakkoord
wordt dat reeds aangegeven.
En dan wordt de overeenkomst gunstiger. In ieder geval krijg je nu voor jouw opgewekte stroom hetzelfde
bedrag uitgekeerd als je zelf voor je stroom (zonder
de belasting) moet betalen.
Wat levert het op?
In de eerste plaats een goed gevoel. Het is een
prachtig initiatief en weer een stapje op weg naar een
grotere onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Voor mij persoonlijk dé grote drijfveer. Er gaat
bovendien jaarlijks 133 ton co2 minder de lucht in en
de opgewekte stroom is voldoende voor het verbruik
van 80 huishoudens.
De twee mannen van Solar Green Point zullen aanwezig zijn op ons eerstvolgende Lente-Energiecafé
op 8 maart. Daar kunt u al uw vragen stellen. Tot dan
vindt u veel info op hun site.
www.solargreenpoint.nl

Bouwtaal in de buurt

Lente-Energiecafé
Vrijdag 8 maart vanaf 19.00 uur

Mansardedak

Grand Café
Winkelman & van Hessen
Bankaplein 3

Dit is een dakvorm, waarbij het onderste deel van het zadeldak of schilddak steiler is dan het bovenste deel, waardoor
een geknikte vorm ontstaat. De naam is afgeleid van de 17e
eeuwse Franse architect Mansard. Vanaf de tweede helft van
de 19e eeuw veelvuldig toegepast bij kleine woningen ter
verkrijging van een grotere zolderverdieping, maar ook bij
veel grote huizen toegepast. Wellicht om het toen nog
inwonende personeel te kunnen huisvesten en hier deels
dienstbodekamers te maken.
epb

Moestuinhulp

Op naar de Binckhorst
om dat park te zien!

mt

Een grensgeval…

E

en interview met de burgemeester van Madurodam. Waarom eigenlijk? Madurodam staat niet in de wijk, het ligt net op de grens.
De burgemeester woont ook niet in de wijk maar in een wijk die
eraan grenst. Toch straalt de glans van deze unieke wereldattractie een beetje af op de Archipelbuurt, waar de vorige burgemeester van Madurodam wel woonde. Reden genoeg voor een interview met Alexa
Kielstra (17), sinds november 2012 burgemeester van Madurodam.
Hoe ben je burgemeester geworden? Ik zat al een jaar in de
Jeugdgemeenteraad en het leek me superleuk om burgemeester te worden.
Madurodam roept bij mij echt een jeugdgevoel op. Ik moest het in een debat
opnemen tegen andere kandidaten en dat heb ik gewonnen. De eerste burgemeester was trouwens in 1952 toenmalig prinses Beatrix.
Wat doe je als burgemeester? Madurodam is een wereldattractie en ik
moet meehelpen om de bezoekersaantallen omhoog te krijgen. Dat is tot nu
toe erg goed gelukt, want de bezoekersaantallen zijn ten opzichte van vorige
jaar gestegen met 36%! Afgelopen jaar is Madurodam compleet verbouwd en
veranderd. Het is onderverdeeld in drie afdelingen: Stedenrijk, Waterrijk en
Vindingrijk. In Stedenrijk kan je beroemde gebouwen uit Nederland zien,
in Waterrijk gaat het over belangrijke Nederlandse prestaties op het gebied
van water, zoals de Oosterschelde en in Vindingrijk staat Nederland als land
van innovaties centraal. Je hoeft als bezoeker niet meer zoveel te lezen. In
plaats daarvan kan je filmpjes bekijken en luisteren naar de verhalen die
worden verteld door de kleine poppetjes, de ‘Madurodammertjes’. Maar het
belangrijkste is eigenlijk dat er nu veel doe-dingen zijn. Je mag veel zelf doen,
lekker aan de knoppen zitten! Alle opbrengsten van Madurodam gaan naar
de Stichting Madurodam Steunfonds. De burgemeester en de gemeenteraad
bepalen mede naar welk goed doel het geld gaat. Ik vergader dus regelmatig
met de gemeenteraad over hoe het geld besteed moet worden. De doelen zijn
altijd eenmalige projecten voor kinderen die ziek zijn of sociale problemen
hebben. Natuurlijk heb ik ook officiële taken. Doordat Madurodam helemaal
is opgeknapt hoef ik minder dan de vorige burgemeesters maquettes te
onthullen maar als er een beroemdheid in Madurodam komt leid ik die rond.
En eind januari wordt het boek ‘Leve de Koningin!’, een kinderboek over het
koningschap, aan mij uitgereikt.
Wat was je mooiste ervaring tot nu toe? De ontmoeting met de
koningin bij de opening van het nieuwe Madurodam in april 2012, vooral
ook omdat zij ook burgemeester is geweest. Ik was toen alleen nog geen
burgemeester maar gemeenteraadslid.
Wat zijn je plannen voor de toekomst? Ik wil graag basisscholen
bezoeken – wie weet ook de Archipelschool en de Willemsparkschool – en
in het algemeen meer pr activiteiten ondernemen.
Wat wil je als burgemeester meegeven aan de Archipelbuurt?
Madurodam is zo veranderd dat het voor iedereen geweldig is om er (weer)
naar toe te gaan. Doen!
lvl

Wie zou mij willen helpen met het opzetten, onderhouden
en oogsten van mijn tuintje (100m2) gelegen in Voorburg.
Ik ga dit jaar voor het eerst aan dit avontuur beginnen en kan zeker wat
extra handen gebruiken. Je zou kunnen meerijden en uiteraard delen in
de opbrengst. Graag je reactie naar jolanda@sosef.com
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Stappen naar onafhankelijkheid
van fossiele brandstoffen

1.	Stap over op een 100% duurzame energieleverancier.
2.	Bespaar! Dan hoeft er ook minder te worden opgewekt.
3.	Investeer in isolatiemaatregelen.
4.	Ga zelf opwekken met hulp van zon of investeer in wind.
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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

De tolhekken van de Scheveningseweg
Als bewoners van deze buurt passeren wij allemaal regelmatig de statige pilasters met de grote hekken aan de
rand van de Scheveningse Bosjes, pal tegenover de ingang
van de katholieke begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Het
lijkt alsof de hekken waken over de brede lindenlaan (de
Kapellaan) erachter, en dat doen ze ook, maar het zijn wel
merkwaardige hekken. Ze gaan namelijk nooit dicht! Ze
hebben geen functie meer, en staan hier als een aandenken
aan vroeger tijden.
Lastige zandpaden
In 1643 bedacht Constantijn Huygens dat het praktisch zou
zijn om een rechtstreekse weg aan te leggen van Den Haag naar
Scheveningen, een zelfstandig vissersplaatsje dat alleen te
bereiken was via slingerende zandpaden door de duinen. Lastig
voor de vissersvrouwen die met manden vis op hun hoofd van
de haven naar de markt (de Vismarkt bij de Grote Kerk) wilden,
en voor iedereen gevaarlijk vanwege landlopers en rovers.
Huygens’ plan werd met scepsis ontvangen. Onnodig, veel te
duur, en onpraktisch met al dat stuivende duinzand. (‘Op weg
scheen alleen maar weg, weg! te rijmen’, klaagde Huygens naar
aanleiding van de weerstand die hij ondervond.)

en was geheel bestraat.
Er waren vier miljoen
klinkers in verwerkt.
Om tegemoet te komen aan de hoge kosten van de aanleg werd
besloten tol te heffen. Er verrezen grote toegangshekken (de
‘Huygenspoort’) en er kwam een Tolhuis. Dit staat er voor een
deel nog steeds: het witte huis naast het tramspoor aan de
Scheveningseweg, waar de Burgemeester Patijnlaan eindigt.
De Scheveningse Zeestraat was zijn tijd ver vooruit met een
breedte van 7,5 meter waarop ruiters, voetgangers en rijtuigen
ruim baan hadden. De klinkers werden bijeen gehouden door
houten balken langs de zijkant. Aan weerszijden van de weg
werden op verhogingen bomen geplant, om de weggebruikers
te beschermen tegen het duinzand.
Scheveningse Zeestraet
Pas twintig jaar later, toen de bestuurders bedachten dat zo’n
weg ook door het Republikeinse leger gebruikt zou kunnen
worden ingeval van vijandelijke dreiging vanuit zee, mocht
het plan gerealiseerd worden. En zo werd de ‘Scheveningse Zeestraet’ aangelegd. De weg liep dwars door de duinen recht van
het Haagse Noordeinde naar de Oude Kerk in Scheveningen

Internationale Amnesty Groep

APOTHEEK
NAUTA
•Bankastraat 60, 2585 EP Den Haag
Telefoon (070) 354 00 70
• Javastraat 5
Telefoon (070) 365 60 62
Geopend maandag t/m vrijdag van
8.30–17.30 uur. Op zaterdag van
11.00–15.00 uur alleen Bankastraat.
Ook voor bezorging aan huis of op het
werk (op het voor u gewenste tijdstip
en kosteloos)

Celeste
parfums

Uniek in Nederland!

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

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.

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.

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

U heeftbij
bijons
onseen
eenruime
ruime keuze
U heeft
keuze
uit
belegde
broodjes,
uitsmijuitdiverse
diverse
belegde
broodjes,
ters, soepen
etc. etc.
uitsmijters,
soepen,

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

il profvmo

parfums d’orsay (e.a.)

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)

Lucardie & De Visser
Advocaten
Burg. Marijnenlaan 123
2585 dv ’s-Gravenhage
Tel. 070-3630076

•Huurrecht
•Arbeidsrecht
•Echtscheidingen/Omgang/Alimentatie
•Strafrecht

www.lucardie-advocaten.nl

•Bestuursrecht
•Ondernemingsrecht
•Verblijf in Nederland/Gezinshereniging
•Mediation

Maggie vertelt dat de groep ruim twintig jaar geleden
is gestart als een van de fondsenwervingsgroepen van
Amnesty International. Enkele expats met grote huizen in Wassenaar nodigden destijds geïnteresseerde
mensen uit om in hun huis muziek te komen maken.
Dat kon van alles zijn: piano, viool, enzovoorts. Mensen uit de buurt en verder konden naar de muziek
komen luisteren. Men hoefde hiervoor geen entreegeld te betalen. Uiteraard stond er wel een collectebus
bij de uitgang voor Amnesty-donaties.
Later pakte dezelfde internationale groep Amnestyschrijfactiviteiten op. Leden van de groep kwamen
bij elkaar om het werk van Amnesty te ondersteunen.
Door het soms korte verblijf van de groepsleden in
Nederland – het waren meestal expats met tijdelijke contracten bij de Verenigde Naties of andere
internationale instellingen hier in Den Haag – was
de continuïteit van de groep niet altijd even goed
gewaarborgd.
‘Adoptie’
Normaal gesproken ‘adopteren’ de vrijwilligersgroepen van Amnesty een slachtoffer van mensenrechtenschendingen ergens op de wereld, vooral gewetens-

gevangenen. De groep schrijft briefkaarten naar deze
persoon gedurende langere tijd, net zolang totdat hij
of zij wordt vrijgelaten. Omdat de expats niet jarenlang in Den Haag verbleven, werkte de internationale
groep niet met dergelijke ‘adoptiecases’, maar met
‘Regional Action Networks’ (RANs). Om een voorbeeld te noemen: in Guatemala ‘verdwenen’ destijds
veel mensen. Hierover schreef de internationale
Amnesty-groep dan protestbrieven naar de overheid.
Ook komt de groep regelmatig bijeen om samen films
of documentaires te kijken die met mensenrechten
te maken hebben. En de groep is traditioneel elk jaar
aanwezig bij de The Hague Model United Nations, die
in Den Haag wordt georganiseerd.
Voornamelijk voor expats
Sinds het vertrek uit Nederland van een aantal vaste
kernleden is de internationale groep wat klein geworden. Eigenlijk is de groep momenteel té klein om veel
zaken op te pakken. Er zijn momenteel maar vijf vaste
leden. Verder is er een steeds wisselende aanloop van
voornamelijk studenten van het Institute for Social
Studies (ISS) die op één van de filmbijeenkomsten
afkomen, die meestal in het gebouw van het ISS georganiseerd worden.
De groep is voornamelijk bestemd voor expats. Iedere
expat of internationaal geïnteresseerde uit de Archipelbuurt die aan Amnestywerk wil doen is welkom.
Als mensen na het lezen van dit stukje geïnteresseerd
zijn om een keertje bij de groep te komen kijken,
of als men meer informatie wil, kan men contact
opnemen met de redactie van de Archipelkrant:
otto@archipelwillemspark.nl.
os

Koninklijke
onderscheiding voor
Liesbeth de Bles
25 Jaar bezig in en mét het
Klokhuis, dat kunnen niet
veel mensen zeggen. Maar
dat geldt wel degelijk voor
Liesbeth de Bles, die als
een altijd-bezige bij in 1988
begon als vrijwilliger in het
Klokhuis.
Daarvoor was ze natuurlijk
al lang bezig met van alles:
vrijwilliger op de Willemspark(toen nog St. Michael)school, waar haar kinderen op school zaten. Daarnaast
werd ze in 1975 vrijwilliger in Speelpark De Cantaloup, een jeugdclub met
eigen pand in Willemspark, waar ze uiteindelijk 32 jaar gebleven is. Ook in
Het Schakelpunt werden 19 (vrijwilligers)jaren van Liesbeth besteed.
Geen goed beleid
Tot aan 2006 was er in het Klokhuis een professionele centrumleiding. De
laatste, Paul, redde het niet, en dat gold voor het Klokhuis eigenlijk ook: het
was er rommelig en liep slecht. De Vereniging Het Klokhuis en de Bewoners
Organisatie werden min of meer gedwongen het Klokhuis los te koppelen van
de welzijnsorganisatie van de gemeente; men besloot er een vrijwilligersproject van te maken. Liesbeth was onmisbaar in deze opzet want ‘zij wist alles!’
Zij was op dat moment lid van het bestuur van de Stichting het Klokhuis, en
ook van de Vereniging het Klokhuis. In samenspraak met de gemeente en met
name met Jetta Klijnsma, waar Liesbeth veel contact mee had, werd het plan
ten uitvoer gebracht. Van lieverlee werd Liesbeth de spil waar het Klokhuis
om draaide, de vrijwillige centrumleidster, want ‘zij wist alles’, en dat is nodig
om zo’n dienstencentrum goed te laten lopen. En dat doet het nu: het loopt
goed, bezoekers zijn tevreden, er gebeurt van alles en Liesbeth houdt het allemaal heel goed in de gaten.
Geen wonder dat men vond dat haar enorme inzet op een speciale manier
onderstreept moest worden. Op de Nieuwjaarsreceptie werd zij geheel verrast
door Burgemeester Van Aartsen, die haar uit naam van de Koningin de versierselen opspelde van Lid in de Orde van Oranje Nassau. Liesbeth zelf vond
dat natuurlijk eigenlijk niet nodig, maar ze vond het wel héél eervol. ‘Vrijwilligerswerk geeft je zoveel terug aan voldoening en blije mensen, daar doe ik
het graag voor. Ik hoop dat ik het nog heel lang kan doen, maar als een mens
boven de 80 jaar komt dan kan er tenslotte van alles gebeuren. Daar moet je
reëel in zijn.’
Het Klokhuis en al zijn bezoekers wensen Liesbeth nog vele actieve jaren toe!

advocaten:
Mr. C.A. Lucardie
Mr. drs. J. de Visser
Mr. T.Y. Tsang

Met een heldere visie op het recht staan de medewerkers van Lucardie & De Visser
Advocaten hun cliënten terzijde. Vanuit ons kleine, maar gedreven team van advocaten,
juristen en medewerkers bieden wij u een aanpak die gekenmerkt wordt door
deskundigheid, betrouwbaarheid, maar vooral: een heldere en voor u herkenbare
visie op onder andere de volgende gebieden:

Maggie Bourgonje leidt op het moment, samen
met Carol Wooley, een internationale groep
vrijwilligers van Amnesty International. Omdat
er in de Archipelbuurt veel mensen wonen met
een internationale achtergrond, en omdat veel
van deze mensen zich met mensenrechten en
(internationaal) recht bezighouden, leek het ons
wel interessant Maggie eens wat vragen te stellen
over deze groep.

In 1889 werd de tol naar Scheveningen afgeschaft. De hekken
bleven voorlopig werkeloos open staan. Door de toename van
het verkeer stonden ze steeds meer in de weg. Een pilaster werd
omver gereden. Alle drie pilasters werden samen met de hekken in 1924 verplaatst naar de Kerkhoflaan. Daar bieden ze nu
gastvrij toegang aan een ieder die verpozing zoekt in het bos.
Ze hoeven nooit meer dicht.
pvz

ed

Chr. Th. JEHEE
Steenhouwerij en
Natuursteenhandel
Gevelbekleding - Schouwbekleding
Trapbekleding - Vloeren
Vensterbanken - Grafmonumenten
Sumatrastraat 30 2585 CS Den Haag
Telefoon 070 - 350 44 80 Telefax 070 - 352 08 06

Nawoord van Liesbeth
Langs deze weg wil ik iedereen nogmaals heel hartelijk bedanken voor alle
belangstelling, bloemen, cadeau’s en felicitaties! Maar een ‘stukje van het lintje’
is zeker voor alle vrijwilligers, want ik heb het niet alleen gedaan!
Liesbeth de Bles
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* Of zoekt u gewoon een luisterend oor?

Thuisafgehaald.nl is een non-profit initiatief bedacht door buurtbewoners die het leuk vinden om af en toe voor elkaar te koken
en zo de buurt te leren kennen. Je kunt gerechten aanbieden,
maar ook alleen maaltijden afhalen. Op de website is te zien welke
thuiskoks er in de buurt zijn en welke maaltijden ze aanbieden.
Die maaltijden kun je vervolgens voor een klein bedrag, zo rond
de €5, afhalen.

* Zorgt u regelmatig voor iemand die
(licht) vergeetachtig is?
* Valt die zorg u soms zwaar?
Vergeetachtigheid is niet altijd ernstig, maar kan
wel reden zijn voor ongerustheid bij u zelf of uw
omgeving. Het kan moeilijk zijn om antwoord te
vinden op vragen of mogelijke praktische oplossingen.

Pavlova
Fay Verbrugh begint met het aanbieden van een dessert, een
Pavlova. Die is meteen een daverend succes en ze besluit om meer
gerechten aan te bieden. Binnen een paar maanden verkoopt ze
meer dan 500 maaltijden en dringt door tot de landelijke top5 van
thuisafgehaald.nl. De thuiskok blijkt een topkok.
Wat vindt onze buurt eigenlijk lekker?
‘Grappig genoeg zijn in de Archipelbuurt Indonesische gerechten
populair. Maar ik krijg ook regelmatig speciale verzoeken. Het
is zo’n succes dat ik nu een cateringbedrijf heb opgericht: Fay’s
Foodies. Je kunt maaltijden afhalen, maar ook een kookworkshop
krijgen of een 3-gangenmenu op een feestje.’
Is het moeilijk om zelf te beginnen met koken voor de buurt? ‘Je
moet het zeker een keer proberen! Zorg voor een goede foto erbij.
Het is enorm leuk en er komen allemaal verschillende mensen
langs. Tweeverdieners, gezinnen, noem het maar op. Ik heb zelfs
een afhaler die met de scooter uit Delft komt! En de rekensom
is simpel. Als je bijvoorbeeld voor twee mensen kookt en je verkoopt daarnaast ook twee porties, dan verdien je je eigen maaltijd
direct terug!’

Het enthousiasme van Fay Verbrugh werkt aanstekelijk. We zijn
nog niet uitgepraat of de deurbel gaat. Een buurtbewoner komt
een aantal maaltijden voor zijn gezin afhalen. En hij is niet de
enige, want ook vanavond staat de buurt weer in de rij voor Fay’s
Foodies.
david struik
www.thuisafgehaald.nl
www.faysfoodies.nl

Groei Nieuwsbriefabonnees
De actie om het afgelopen jaar via flyers en persoonlijke
gesprekken het aantal abonnees op onze tweewekelijkse
digitale nieuwsbrief fors te laten groeien is een mooi succes
geworden. Een groei van 65 procent!
De website werd 136.191 maal aangeklikt. Dat was in 2011 nog 86.875
keer. Ook dit jaar zetten wij ons weer in voor een verdere uitbreiding van het aantal abonnees; en wij doen een beroep op U, trouwe
lezer van onze wijkkrant, om nieuwe abonnees aan te brengen.

751

gingen
u
al voor
!

Het is zo eenvoudig: ga naar www.ArchipelWillemspark.nl en
klik in de linker boven hoek op het icoontje (enveloppe). Vul uw
e-mail adres in en u bent aangemeld.
folef hooft graafland

Lees het laatste nieuws uit onze wijk
Word abonnee van de Nieuwsbrief!

– advertentie –

uit te spreken of in een kleine groep geheugentrainingen te doen. Een CIZ indicatie is niet nodig.

Schakelsoos
In het Schakelpunt op de Burg. Patijnlaan 1900, start
per 27 februari a.s. Sociëteit de Schakel.

Open huis
Op woensdagmiddag 27 februari is er ‘open huis’
van 14.00 tot 16.00 uur. U bent van harte welkom om
kennis te komen maken met wat de sociëteit u kan
bieden onder het genot van een hapje en een drankje!
Komt u eens kijken?

De sociëteit is elke woensdag van 13.00 tot 16.00 uur
geopend en biedt u gelegenheid om contact te leggen
met mensen in dezelfde situatie, om uw ongerustheid

Meer informatie? Neem dan gerust contact op met
de coördinator Schakelsoos, Yvonne Jansen, t. 06 39
85 01 99 of per mail yvonne.jansenHHG@florence.nl.

n

Nb. wijkgenoot Bart Brouwer is als zoon van de architect
H. Brouwer betrokken bij het behoud van de Arnhemse AKUfontein (1962) met de eerste sculptuur in de openbare ruimte
van Tajiri. Het beeld ‘De explosieve krachten van de natuur’
was een geschenk aan de stad na de ‘Slag om Arnhem’

* Of zoekt u naar praktische adviezen en
geheugenoefeningen?

to

De Wachter als brenger van vrede
De wachter was een geschenk van de VVDM bij het
einde van de opkomstplicht voor de militaire dienst.
De leden besloten indertijd het geld dat zij nog te goed
hadden van de vereniging te besteden aan een herinneringsbeeld. Tajiri werd gevraagd dit beeld te maken
vanwege zijn bijzondere band met het brengen van de
vrede in Europa. Hij zag het als een eer. De sculpturen
(Ronins, gebaseerd op oude Japanse volksverhalen)
en knopen (knots) zoals die in de Paleistuin, zijn voor
Tajiri brengers van de vrede. Voor de kunstenaar zelf
was het maken van zijn sculpturen een manier om zijn
heftige persoonlijke oorlogservaringen te verwerken en een persoonlijke bijdrage te leveren aan het
werken aan vrede. Direct na de Japanse aanval op Pearl
Harbour werden alle Japans-Amerikaanse staatsburgers geïnterneerd in een concentratiekamp. De
enige uitweg was deelname in het Amerikaanse leger.
Tajiri nam vrijwillig dienst in een Japans-Amerikaans
bataljon in het Amerikaanse leger en werd ingezet voor
het zware werk in de frontlinie. Na gewond geraakt
te zijn in Italië, vestigde hij zich na de oorlog eerst in
Chicago en Parijs en uiteindelijk in Amsterdam. Als
Cobra-kunstenaar van het eerste uur kreeg hij door de
tentoonstelling in het Stedelijk Museum bekendheid
in Nederland en ver daarbuiten. Tajiri werd ook bekend
door zijn ‘One day’ sculptures die hij maakte in Parijs.
Deze zijn te zien in het boekje ‘De Wachters van Tajiri’.
Op donderdag 29 nov. 2012 is het beeld met sokkel
teruggeplaatst in aanwezigheid van de beide dochters
van Tajiri, een emotioneel moment na het overlijden
van de kunstenaar. Met de terugkeer van het beeld
is dit symbool van de vrede nu weer in onze buurt
aanwezig.
bart brouwer

* Heeft u soms behoefte aan contact
met mensen in dezelfde situatie?

le

Reparatie
Na eerdere tegenstrijdige berichten vanuit de gemeente over het lot van het beeld bleek het werk bij Andries
Sprinkhuizen namens de gemeentelijke dienst
Onderwijs, Cultuur en Welzijn, afdeling Vastgoed in
goede handen te zijn. Binder Art Services uit Haarlem
repareerde het beeld en herstelde de patinalaag. De reparatie gebeurde in nauw overleg met de erfgenamen
van de in 2009 overleden kunstenaar Schinkichi Tajiri.
De dochters van Tajiri, Giotta en Ryu, hebben veel
waardering voor het werk dat is gedaan. Alleen
de verlichting is op dit moment nog niet hersteld.
Op verzoek van de bewonersorganisatie A&W staat de
Wachter nu precies in de as van het plein.
De Wachter heeft een bijzondere betekenis voor de
‘Stad van recht en vrede’. Eveneens op het Nassauplein
staat de sculptuur van Hildo Krop voor de gevallenen
van de PTT tijdens de Tweede Wereldoorlog. Recent,
op 5 oktober 2012, verleende de Amerikaanse president
Obama de ‘Gold medal of honour’ voor de Japans-Amerikaanse militairen waaronder (postuum) Tajiri die
zich vrijwillig inzetten voor de bevrijding van Europa.

* Weet u niet zo goed wat daarmee te doen?

Na de Hogere hotelschool in Den Haag werkt Fay Verbrugh
jarenlang in hotels in Nederland en België. Na de geboorte
van haar zoon in 2012 besluit ze om haar droom, om van
koken haar werk te maken, te realiseren: ze biedt haar eerste
gerecht aan op thuisafgehaald.nl.

il

Sinds kort staat de ‘Wachter van Tajiri’ weer op
zijn vertrouwde plaats midden op het Nassauplein
alsof er niets is gebeurd. Niets is minder waar. Na
de voltooiing van de geslaagde nieuwe aanleg van
het plein werd de sculptuur, een geschenk van de
Vereniging van Dienstplichtige Militairen (VVDM),
per ongeluk door een sproeiwagen van het aannemersbedrijf dat door de gemeente was ingehuurd,
met sokkel en al omver gereden. Het bronzen
beeld brak daarbij in tweeën en een reparatie was
noodzakelijk geworden.

* Vergeet u zelf vaak iets en maakt u
zich daar zorgen over?

u

Wachter van Tajiri
heeft zijn plaats
weer ingenomen

Open huis Sociëteit de Schakel
27 februari 2013

fe

Thuiskok
blijkt topkok

o op het eerste gezicht
leek het een romantische dag
te worden.
De man in de blauwe jas staat niets vermoedend voor de deur van “zijn geliefde”
met een fonkelende ring in zijn jaszak. Hij
belt aan maar krijgt geen gehoor. Hij probeert het opnieuw en staat daar wel 5 minuten in de regen. Hij hoort
gestommel achter de deur en zodra de deur opengaat
staat hij oog in oog met de voormalige uitbater van een
van onze restaurants in de Archipel.
Wat een toestand, wat doet die vent hier, die ring is
niet voor hem bedoeld, maar voor de enigszins mollige vrouw die daar achter hem staat. De vrouw, in roze
ochtendjas, slaat haar handen voor haar gezicht om niet
herkend te worden, of wellicht omdat zij niet goed raad
weet met de situatie.
De uitbater, of moet ik zeggen uitsmijter,
verspert de deur met zijn brede postuur,
maar de man met de blauwe jas, die daar
nu al zo lang heeft gestaan, laat zich niet
van zijn stuk brengen en duikt onder
de arm van de uitbater door. Wat
nu volgt is niet te beschrijven, zie
ik het nu goed? Een roze been of een
ontblote boezem…
jdm …wordt vervolgd

Aardige gastvrouw of -heer
gezocht voor Het Schakelpunt
Voor de woensdag zoeken we nu een vrijwilliger,
die tussen 9.30-12.30 uur de gasten welkom wil heten, koffie en thee wil schenken, mede zorgt voor
een prettige sfeer en als afsluiting de consumpties
wil afrekenen en de kopjes wil afwassen.

waar tot dusver vooral de wat oudere bewoners van de
Borneoflat gebruik van maken.
Iedere ochtend heeft zijn eigen gastvrouw/heer, maar
er is regelmatig een vrijwilligersoverleg (ca 1x per 8
weken) waar de gang van zaken besproken wordt.

In Het Schakelpunt is van maandagmorgen t/m
vrijdagmorgen de Ontmoetingsruimte beschikbaar
gesteld voor 55+ uit de wijk tussen 10.00-12.00 uur,

Heb je belangstelling: kom eens een ochtend – vrijblijvend – kijken of neem contact op met Else Ponsen,
tel 350 57 38 of mail naar else@archipelwillemspark.nl

De parochie 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 9.00, 10.15 (Latijnse Hoogmis) en
om 12.00 uur (gezinsviering). Voor overige vieringen en activiteiten in de week zie
www.stjacobs.nl

Bezoekgroep de St. Jacobsstaf

Bloemschikken in Het Schakelpunt
Vanaf 13 februari jl. worden er maandelijks
bijeenkomsten bloemschikken georganiseerd in
Het Schakelpunt, Burg. Patijnlaan 1900.
Het bloemschikken vindt plaats op de woensdag van
10.30 tot 12.00 uur. Voor de bloemen wordt gezorgd.

Mevr. T. van Leeuwen verzorgt de bijeenkomsten.
Tot de zomer zijn de data: 13 maart, 10 april, 8 mei en
12 juni. De kosten bedragen € 5,00, inclusief bloemen
en koffie/thee. Aanmelden voor de bijeenkomsten kan
circa 3 weken tevoren bij ’t Klokhuis, Celebesstraat 4,
tel. 350 35 11.

•sneeuwruimen•
•
•eenPoudePplichtPofPaanstekelijk?•

In onze wijk is de bezoekgroep van de Jacobusparochie de St. Jacobsstaf actief.
Zij bezoeken mensen die aan huis gebonden zijn door ziekte of ouderdom, begeleiden bij dokters- of ziekenhuisbezoek en organiseren uitstapjes. Iedereen
kan een beroep op ons doen. Ook voor begeleiding en vervoer bij kerkbezoek.
Belt u ons gerust: Lore Olgers t. 070 324 41 18 of Astrid Cohen 070 785 16 51

Voorjaarsuitstapjes ouderen

dinsdag 5 maart Uitstapje naar het tuincentrum de Bosrand in Wassenaar.
dinsdag 23 april Bollentocht. Met auto’s maken we een tocht door de bollenstreek, met natuurlijk een koffiestop in restaurant de Nachtegaal in Lisse.
Voor beide uitstapjes geldt: vertrek 13.45 uur vanaf het Schakelpunt.
Voor informatie en opgave: Lore Olgers t. 070 324 41 18 of Astrid Cohen
t. 070 785 16 51. Alle ouderen uit de wijk kunnen hieraan mee doen. Rolstoel
of rollator geen bezwaar.

Inzameling voor Voedselbank Haaglanden in Vastentijd

Tijdens de Vastentijd zullen weer houdbare voedingsmiddelen worden ingezameld voor de Voedselbank in Den Haag, zodat men met Pasen wat extra’s
aan de voedselpakketten zal kunnen meegeven. U kunt uw bijdragen (van 14
februari t/m 18 maart achter in de kerk afleveren. Ook in het Schakelpunt zal
weer worden ingezameld. (tussen 10.00 en 12.00 uur).

Concerten op de zaterdagmiddag

Passieconcert zaterdag 16 maart om 16.00 uur passieconcert door de
Capella Sancti Jacobi. (o.a. Via Crucis – Fr. Liszt).
Orgelconcert zaterdag 6 april om 16.00 uur. Organist Lara Chaffner (ch).
Chemin de la croix – Marcel Dupré. Deze concerten zijn vrij toegankelijk.

Feestelijke viering en lunch ouderen
Een wijkbewoonster ergerde zich in de sneeuwrijke januarimaand aan hele stukken stoep, die niet
geveegd of schoongebikt waren. Zij vroeg ons hier
aandacht aan te besteden. Wordt er uit
onverschilligheid of geen tijd niets gedaan of is men
zeer mobiel (geen probleem) of juist niet mobiel
(niet in staat)? In de zijstraten viel mij op dat vaak
aaneengesloten stukken er goed bijlagen. Zien vegen

doet vegen? Gevaarlijke stukken waren ook vooral
lekkende goten aan de straatzijde, waar siepelend water voor ijsbanen zorgde. Misschien te laat voor een
oproep en gaat het niet meer sneeuwen, maar denk
aan de mensen die met botbreuken dankzij al deze
gladheid slachtoffer werden. Op tijd sneeuwruimen
is acute burenhulp: wees een goede buur en voorkom
narigheid.
epb

Zondag 14 april zijn ouderen weer van harte welkom in de Hoogmis en bij de
paaslunch in de Maria ten Hovezaal. Iedereen (ook niet katholieke wijkbewoners) is van harte welkom. U wordt thuis opgehaald om 9.45 uur en om 14.00
uur weer thuisgebracht. Voor informatie en opgave: Lore Olgers, t. 3244118
informatie Pastorie H. Jacobus de Meerdere
Pastoor: Dr A.J.M. van der Helm | t 360 55 92 | e secretariaat@stjacobus.nl
www.stjacobus.nl
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Winterweekend
In februari en maart zijn er 3 zondagmiddagactiviteiten gepland in het
kader van het ‘Winterweekendprogramma’. De eerste zondagmiddag
vindt plaats op 24 februari a.s. in wijk- en dienstencentrum De Heldenhoek. Dan treedt ‘Duo No Smoking’ op.

Heeft u een werkeloze
computer thuis?
Dan is het tijd om op donderdagmorgen de
computercursus voor beginners te gaan doen:
u kunt voor 8 lessen terecht voor slechts €50
(inclusief lesboek).
Indien gewenst kunt u uw eigen laptop meenemen.
Ook kunt u – desgewenst – op andere momenten met
de lesstof oefenen op de PC in de ontmoetingsruimte
van ’t Klokhuis als u (nog) geen computer thuis hebt.
Er wordt gestart bij minimaal 6 personen en er
kunnen maximaal 8 personen meedoen.

Wijk- en Dienstencentrum
’t Klokhuis
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.
Bestuur Stichting Het Klokhuis
De heer R. Klein voorzitter
ruudklein@stichtinghetklokhuis.nl
Mevrouw E. de Bles bestuurslid
liesbethdebles@hotmail.c0m
De heer W. Oostdam penningmeester
ienwoostdam@ziggo.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

Zondag 24 februari is er in wijk- en dienstencentrum De Heldenhoek een
optreden van ‘Duo No Smoking’. Dit duo bestaat uit twee heren met gitaar, die
Nederlandse liedjes en ‘evergreens’ ten gehore brengen. Aansluitend wordt er
een warme maaltijd geserveerd. Op het menu staan zuurkoolstamppot met
worst en een nagerecht. De zaal is open vanaf 14.00 uur. Het programma
begint om 14.30 uur en is, na het nuttigen van de maaltijd, om 17.45 uur
afgelopen. Toegangskaarten à € 6,00, 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.
Bij het ter perse gaan van deze krant, waren de programma’s in De Heldenhoek en
Het Klokhuis voor 24 maart en 14 april nog niet bekend.

Expositie
Marianne
Damen-Bruinsma
Natuur als inspiratie
13 januari tot 17 maart

In 2004 na mijn prepensioen ben ik
aquarellessen gaan volgen bij Jenny
v.d. Marel. Sindsdien blijft het voor
mij een verrassing en een uitdaging
hoe pigmenten zich binnen een plas
water gedragen.De heldere kleuren
en transparantie van dat medium
blijven mij boeien. Een paar jaar geleden heb ik me aangesloten bij een
groepje buitenschilders. De natuur,
duinen, strand, zee en wolken zijn
voor mij een inspiratiebron. Sinds
2011 werk ik in het open atelier van
het Koorenhuis in Den Haag en leg
me nu ook toe op andere technieken, zoals pastel en acryl.
Kom beslist een keer kijken, maar
neem dan eerst contact op met:
’t Klokhuis telefoon 070 3503511

Koempoelan
woensdag 13 februari Historicus drs. W. Manuhutu geeft een lezing
over ‘Molukkers in beeld’.
woensdag 13 maart Conservator van het Multatulihuis mevr. K. Groot
vertelt over Multatuli en zijn nalatenschap.
woensdag 10 april Mevrouw Zee-Hilal vertelt over geweven doeken (ikats).
Ze neemt ook een danseres mee, die gehuld in de geweven doeken traditionele dansen uitvoert.
woensdag 8 mei Dhr. M. van Dijk geeft een lezing ‘De oostenwind waait
naar het westen’. De invloed van Indische muziek op componisten. Lezing
met piano, zang, geluidsvoorbeelden en fraaie foto’s uit Tempo Doeloe.
De Koempoelans zijn op de 2e woensdag van de maand. Het programma
loopt van 14.00 tot 16.00 uur. De toegangsprijs bedraagt €3,50, incl. een
kopje thee of koffie. Ook zijn er heerlijke hapjes te koop. Kaartverkoop bij
de entree in het Klokhuis, Celebesstraat 4, tel. 350 35 11.

Ouderenconsulent Matthias Wenzel,
spreekuur tussen 11.00 - 12.00 uur op afspraak
via ’t Klokhuis, t. 350 35 11
Afspraak maatschappelijk werk
Corrie v.d. Velden, ma, di en do, t 424 80 00
Wijkbus ‘STAP IN’
aanmelden/info: tussen 9 - 10 uur, t 352 04 16
Telefooncirkel A/W/Z
Info coördinator
mw P. Jansen, t 350 70 58
mw M. Simonis-van Harten, t 350 34 94

Bloedafname en Trombosedienst
De Trombosedienst neemt, in samenwerking
met het Bronovo Ziekenhuis, drie keer per
week bloed af in het Klokhuis.
Men kan terecht op de volgende tijdstippen:
Dinsdag		
10.00 – 11.00 uur
Woensdag		
08.15 – 09.15 uur
Vrijdag		
08.15 – 09.15 uur
Op woensdag en vrijdag is het Klokhuis open
vanaf 08.00 uur.
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Huisbezoeken
In maart/april 2013 start welzijnsorganisatie Zebra in de Archipelbuurt
en Willemspark 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 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.
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 maandag en woensdag tussen 10.00
en 13.00 uur in het Klokhuis, Celebesstraat 4, tel. 350 35 11.

activiteiten in het klokhuis

Bridge voor 50+
Iedere dinsdagmiddag tussen 13.00-16.30 uur.
Nieuwe leden/belangstellenden zijn welkom.
Voor informatie bel Wijnand Punt, tel 392 04 02.

Bingo
De 3e woensdag v.d. maand tussen 13.45-15.45 uur.
Kosten 1e kaart € 2,50 (incl. 1 thee/koffie), 2e kaart of
meer €2. Voor informatie bel Liesbeth tel 350 35 11.

Bibliotheek Het Klokhuis
Iedere vrijdagmorgen van 10.00-11.30 uur
Iedereen kan van deze bieb lid worden voor €5 per
jaar, voor mensen met Ooievaarspas gratis.
Was voorheen ook een collectie van de Openbare
Bibliotheek aanwezig, nu is er een eigen (en ook
actuele) collectie voorradig. U kunt ons vinden aan
de Celebesstraat 4, op de 1e verdieping (lift aanwezig).
Voor meer informatie bel 350 35 11.

Een mooi boek, maar u heeft het uit?

Schenk het aan de wisselbieb voor de extra boekenkast. Vooral recente romans/thrillers zijn van harte
welkom om extra service te kunnen bieden.
U kunt ze afgeven bij ’t Klokhuis, Celebesstraat 4
Bij voorbaat dank.

Koersbal voor senioren
Op vrijdagmorgen wordt in ’t Klokhuis de grote
mat uitgerold en wordt er gespeeld door een groepje
oudere wijkbewoners van 10.30 uur – 12.00 uur. Spelleider Piet Damen houdt de punten bij en zorgt (met
hulp van de spelers) dat de zaal opgeruimd achter
blijft. Koersbal lijkt enigszins op jeu de boules, maar
wordt altijd binnen gespeeld. De maandelijkse bijdrage aan deze activiteit is een paar euro’s per maand.
Info: Piet Damen, tel 350 56 15.

Dichtbij toch uit eten
Ouderwetse pannenkoeken (naturel of met spek)
worden in het Klokhuis gebakken op maandag tussen
12.00 en 13.00 uur.
Reserveren is niet nodig
en de kosten zijn €1 per
pannenkoek, met spek
is €1,20. Bel voor
informatie 350 35 11.

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

Sociale media?
Sociale media: wat zijn de verschillen tussen mailen,
chatten, tweeten, skypen en sms-en of wat is het nut
van facebook, hyves of linked-in. We zoeken voldoende cursisten voor een cursus van 2-3 bijeenkomsten.
Locatie: in ’t Klokhuis, Celebesstraat 4. Computers
aanwezig maar u mag uw eigen computer meenemen.
Reacties en aanmelding naar stichtinghetklokhuis@
live.nl of tel 350 35 11.

Vreemde talen leren
Volksuniversiteit Den Haag geeft verschillende
talencursussen o.a in ’t Klokhuis, zoals Engels, Frans,
Italiaans en (nieuw)Grieks. Info hierover kunt u
vinden op website www.volksuniversiteitdenhaag.nl
of bellen met het secretariaat van ma t/m vrij tussen
10.00-13.00 uur tel 328 03 41.

Tafeltennis
Elke maandagmiddag is er tafeltennis in de grote
zaal van het Klokhuis. De kosten zijn €1 per middag.
Aanmelden tel 350 35 11, of kom gewoon langs.

