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Walking Dinner
Op zaterdag 22 maart is er voor de
tweede keer een Walking Dinner voor
en door bewoners van Archipel en
Willemspark. Vorig jaar waren er 130
buurtbewoners betrokken bij dit evenement. De reacties waren lovend, het
was een groot succes. Het idee is dat je
je opgeeft als gast of als kok. Gasten
betalen € 27,50 per persoon. Koks krijgen de wijn voor die avond en een kookvergoeding. Het team van enthousiaste
wijkbewoners dat dit organiseert, heeft
wijnhandelaar Schutter wederom
bereid gevonden deelnemers voorafgaand aan het Walking Dinner én na
afloop te ontvangen in de Balistraat.

februari 2014
Een uitgave van Bewonersorganisatie
Archipel & Willemspark. Oplage 5000.

www.archipelwillemspark.nl

‘Zorgen over
Archipel-Willemspark
niet weggenomen’

De ster van de
nieuwjaarsreceptie
> pagina 3

Gesprek met
wethouder Smit
van verkeer

De Edelsteen 50 jaar
> pagina 5

Opgeven voor dit festijn kan tot
1 maart a.s. via de website. Wie verzekerd wil zijn van een plek, kan zich
beter tijdig aanmelden.

Walking Dinner
Archipel Willemspark

Zaterdagavond 22 maart 2014

Meld je aan vóór 1 maart
als gast of kok!
www.willemarchipel.nl

Politiek café
dinsdag 11 maart
Als voorbereiding op de Gemeenteraadsverkiezingen organiseert Bewonersorganisatie A&W op dinsdag 11 maart 2014 een Politiek café
in de Vredeskapel, Malakkastraat 1.
Aan de orde komt onder meer de
verkeerssituatie en de luchtkwaliteit in de wijk, woningsplitsing,
bestemmingsplan en de plannen
voor de Internationale zone. De
meeste raadsfracties zullen vertegenwoordigd zijn om hier met u
van gedachten over te wisselen.
zaal open: 19.30 uur
aanvang debat: 20.00 uur
gespreksleider: Jan Schinkelshoek

Ik sta in de smalle Javastraat. Het stoplicht staat op rood en ik tel 32 ronkende
auto’s. Bij groen blijkt maar een deel
door te kunnen, en na optrekken en
opnieuw stoppen is de rij alweer
onafzienbaar. Waar komt dat verkeer
vandaan en waar wil het naar toe?
Het heeft maar gedeeltelijk onze wijk als
bestemming. Met het verkeerscirculatieplan
(vcp) is een centrumring gecreëerd, die over
de Laan Copes van Cattenburg loopt. Volgens
de bewoners heeft die het verkeer ernstig
doen toenemen. Maar ook, wie uit zw komt
neemt gemakkelijk de Laan van Meerdervoort en die gaat regelrecht de Javastraat in.
Archipel en Willemspark zijn woonwijken,
niet gebouwd op een ringwegfunctie. Onze
zorgen over luchtvervuiling en veiligheid
zijn inmiddels bekend bij de lokale politici.
Maar wat doen ze eraan? We spraken uitgebreid met wethouder Peter Smit (vvd), en
ook met enkele politieke partijen.
Wethouder Smit: “De Archipel is een mooie
wijk, een pareltje, en dat is prettig voor de
bewoners zelf en belangrijk voor de stad als
geheel.” Over de vrees dat de verkeersoverlast nog zal toenemen zegt hij dat nieuwe
maatregelen de circulatie in de stad en naar de
wijken ten goede zullen komen. Verder is er
aandacht voor Openbaar Vervoer en de fiets,
er komen verschillende nieuwe p+r’s (parkeerplaatsen aan de rand, aansluitend op ov),
en er is een milieuzone die goed werkt. Maar:
“Door de ligging aan zee kan er geen rondweg
gemaakt worden zoals in andere grote steden.
De stad is niet van alle kanten benaderbaar.
De plannen
“Ik ontken het probleem van de luchtvervuiling niet. Ik ben voor het bevorderen

van de fiets en het Openbaar Vervoer.
We investeren veel. De komende 2 à 3 jaar
480 miljoen voor nieuwe trams en verbreding van de trambanen. Daarnaast jaarlijks
nog 200 miljoen. De aardgasbus is een
belangrijke stap geweest bij het terugdringen van de uitstoot. En aan de fietsinfrastructuur geven we 10 miljoen per
jaar uit.”
Toch zijn er bus- en tramlijnen geschrapt. In onze
wijk tram 10 en bus 20, en bus 24 rijdt ’s avonds
nog maar om het halfuur. De investeringen
voorzien geen uitbreidingen. Smit: “Dat klopt,
maar we zijn aan het eind van dat soort
bezuinigingen, er vallen geen lijnen meer
weg. We werken nu aan de kwaliteit van het
materieel. Bij lijn 9 gaat dat helemaal tot aan
de Uithof en Scheveningen.”
De Javastraat krijgt fietspaden in twee richtingen, en één baan voor de auto’s. Gaat dat werken? “We willen niet dat de doorstroming
minder wordt, maar we willen ook niet
méér verkeer in de Javastraat. De stoplichten zijn het knelpunt. Die kunnen beter
afgesteld worden.” Of we wel of niet boven
de luchtvervuilingnorm zitten is ingewikkeld. Volgens de wethouder zitten we er
sinds drie jaar onder, maar de metingen van
de werkgroep in de wijk en van Milieudefensie geven een ander beeld. “Zij meten bij
stoplichten en op uitlaathoogte, dat is alsof
je een thermometer op de verwarming legt.”
Toch neemt dit de bezorgdheid niet weg.
En het gevaarlijke ultrafijnstof wordt helemaal niet gemeten. Milieudefensie reageert:
“Het meetpunt in de Javastraat hangt 3 m
hoog en meer dan 25 m verwijderd van het
kruispunt. Het voldoet aan het Europese
meetvoorschrift.”
>> lees verder op pag 2

Energie-Café 7 maart
> pagina 7
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Poster Jet de Meester - jet.demeester@tele2.nl

www.willemarchipel.nl

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

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

wijkberaadsvergadering
donderdag 27 maart 2014
20.00 uur, ’t Klokhuis, Celebesstraat 4
wijkkrant
Sluiting kopij: 24 maart 2014
Sluiting advertenties: 27 januari 2014
p/a Celebesstraat 4, 2585 tj Den Haag,
t. 350 35 11, secretariaat@archipelwillemspark.nl
redactie
Lucia v. d. Bergh, Eva Drijver, Bianca Fieret,
Dymph van der Laan, Loes van Lakerveld,
Jet de Meester, Else Ponsen, Marjan Teesing,
Prescilla van Zoest
bijdragen
Ellis Mensinga, Derk Hazekamp

vervolg pagina 1

Gesprek met Wethouder Smit van verkeer

De Rotterdamse baan
“De andere grote investering is de Rotterdamse baan, voor het verkeer uit het
zuiden. Die moet de files op de Utrechtse baan verminderen, daar krijgen we veel
klachten over. De stad toegankelijk houden is belangrijk voor de economie en de
groei van Den Haag.”
De Rotterdamse baan kost ruim een half miljard en voert het verkeer rechtstreeks het
centrum in. Dat kan de oplossing toch niet zijn? Smit: “De bedoeling is dat wie in
Den Haag zw moet zijn, afbuigt naar de Neherkade, en niet door het centrum
komt. Dit is het project voor de jaren ’10. Het volgende, in de jaren ’20, wordt
een extra toegangsweg die auto’s rechtstreeks naar Den Haag zw leidt via de
Prinses Beatrixlaan. Er komen 200.000 auto’s per dag de stad in. Die moet je
de ruimte geven.”

Toegangswegen regio Den Haag
Rotterdamsebaan

vormgeving de ontwerpvloot
fotograaf Yuri van Geenen

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

eer

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

Kaartje met Centrumring en Buitenring.
Geplande Rotterdamse baan via knooppunt Ypenburg naar Malieveld (onderbroken lijn).

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

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

Politie Haaglanden

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

T. 0900 88 44
T. 112 b
 ij spoed & verdachte omstandigheden!
www.politie.nl/haaglanden/bureaus

Vredeskapel
Malakkastraat 1-5, info@vredeskapel.nl
www.vredeskapel.nl

Katten op

Oppassen geblazen!
Wanneer u een oppas zoekt kunt u onderstaande personen
benaderen. De voorwaarden dient u verder zelf te maken.
Laurens Bos
Malou Polak
Marijn Roelvink
Thijs van Schaik

t. 06 361 99 624
t. 350 61 16
t. 06 189 84 312
t. 06 121 08 703

mw. J van
Bee
t. 352 30 20 k

Aria Veen
Sophie Vlaar
Mw M. Vollema
Godert de Zoeten

pas!

t. 354 05 01
t. 362 82 70
t. 06 519 58 607
t. 06 335 61 295

Houd A&W schoon en prettig!
Huisvuil ophalen
Ophalen huisvuil wekelijks op vrijdag
Papier maandelijks op donderdag 06/03,
01/05, 05/06, 24/07, 21/08, 18/09, 16/10 en 13/11

Lantaarn kapot, afvalbakken vol
of een verzakte stoep?
Meld het aan de gemeente, bel 14070.
U krijgt een melding als het is opgelost.
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58 Wereldleiders, onder wie naar verluidt de presidenten Obama en Poetin, zijn op maandag 24 en dinsdag 25
maart samen met 5000 delegatieleden in Den Haag voor de
Nuclear Security Summit 2014, de grootste internationale
topconferentie die ooit in Nederland is gehouden.
Onderwerp van gesprek: het maken van afspraken om nucleair
terrorisme te voorkomen. Plaats van samenkomst: het World
Forum. Dat daarvoor in het gebied rondom dit congresgebouw
zeer uitgebreide veiligheids- en verkeersmaatregelen genomen
worden, moge duidelijk zijn. Er zijn 5 zones aangewezen met
in strengheid afnemende maatregelen. Een deel van het gebied
wordt helemaal afgezet en er worden verschillende omleidingen ingesteld. Hoewel er geen directe maatregelen gelden voor
onze wijk – de meeste maatregelen hebben betrekking op het
gebied aan de overkant van de Scheveningseweg – zal er toch
rekening gehouden moeten worden met extra verkeersdrukte,
onder meer door het afsluiten van wegen. Ook het groengebied
is vanaf maandagochtend 07.00 uur niet meer toegankelijk tot
na de top.

Ereprijs weer uitgereikt Archipel
ondernemersclub (AOC)
De gebruikelijke nieuwjaarsbijeenkomst in ’t Klokhuis
op 5 januari j.l. werd weer druk bezocht en was zeer
geanimeerd. Na een begroeting met thee of koffie waren
er diverse sprekers.

Na een inleidend woord van Ruud Klein was er als eerste de
voorzitter van de Bewonersorganisatie Archipel-Willemspark,
Arnoud Offers, die Derk Hazenkamp een Ereprijs opspelde
voor de bijzondere dingen die hij voor onze wijk heeft gedaan,
zoals werkzaamheden in de werkgroep Openbare Ruimte, in
de werkgroep Poëzie aan de muur en zo meer. Dit jaar is hij
penningmeester geworden van de Vereniging ’t Klokhuis. Ook
Ruth van Rossum sprak namens de werkgroep Poëzie aan de
Muur; ze vertelde dat er plannen zijn om in 2014 weer 4 gedichten op 4 muren te plaatsen.

Zesde
muurgedicht

nieuwsbrief ontvangen?
Aanmelden via www.archipelwillemspark.nl

sbeh
Klachten stad
bel 14 070

Den Haag wereldtop

Voor meer achtergrondinformatie en het laatste nieuws over de
bereikbaarheid van het gebied kunt u terecht op de website.
dl
www.denhaag.nl/nss2014

websiteredactie
Ank Beekman, Frits Hoorweg, Margreet
Meijer, Cristo Padmos, Deniz Pelsman,
Josephine de Vijlder
nieuws voor de website
website@archipelwillemspark.nl

Buurt in beweging

Ruimte geven betekent ergens anders ruimte afnemen. Amsterdam en Londen voeren een
ontmoedigingsbeleid voor auto's naar het centrum. Dat helpt, en geeft ruimte én geld
voor alternatieven. Waarom doet Den Haag dat niet? “Er is een beleid om ambtenaren
zoveel mogelijk met het ov te laten komen. Maar ik geloof niet dat je mensen
uit de auto moet jagen. Uit alle onderzoeken blijkt dat het autoverkeer nog altijd
toeneemt, daar kun je beter reëel over zijn. En je kunt ruimte creëren in een stad,
maar dat zijn altijd afwegingen. Je zou bijvoorbeeld de bomen aan de Raamweg
kunnen kappen, dat zou een verbetering van de luchtkwaliteit zijn en frisse wind
geven. Maar dat doe we niet, want daar wegen andere belangen zwaarder.”
Lossen deze maatregelen het probleem op? “Nee, zeggen de wijkorganisaties, en nee,
zeggen de oppositiepartijen. Er verandert niets in de verkeersstroom door onze
wijken. Ze zijn niet tegen de auto, natuurlijk niet. Maar hoeveel opvangcapaciteit
hebben we? Hoeveel ruimte, geld en gezondheid zijn we bereid in te leveren, en
waarvoor? Kan het ook anders?”
De verkiezingen
De komende gemeenteraadsverkiezingen geven kans voor beleidsbeïnvloeding.
Daarom spraken we ook met Arjen Kapteijns (GroenLinks), Gerwen van Vulpen
(Stadspartij) en Tobias Dander (D66). Verkeer anders de stad binnen laten komen,
anders spreiden, en autogebruik van bezoekers ontmoedigen zijn genoemde
alternatieven. Gerwen van Vulpen: “Doorgaand verkeer zou niet door de stad moeten rijden. Je moet mensen verleiden om de buitenring te nemen. En verkeer uit
zw zou aan die kant de stad in en uit moeten, maar gaat nu door de stad.” Volgens
GroenLinks en de Stadspartij doet de Rotterdamse baan het tegendeel.
Hij leidt extra verkeersstromen aan de verkeerde kant de stad in, regelrecht naar
en door het Centrum. D66 stemde voor de Rotterdamse baan. “Je krijgt niet altijd
je zin,” zegt Tobias Dander. “In ons verkiezingsprogramma waren we tegen, maar
in de coalitiegesprekken hebben we dat verloren.” D66 stelt voor de milieuzone uit
te breiden, betere meetpunten te maken langs drukke wegen en de centrumring
om te leiden via de hoofdroute over de Teldersweg, zodat de Laan Copes wordt
ontlast. Arjen Kapteijns: “We moeten stoppen met het uitgeven van honderden
miljoenen voor het verder ondersteunen van de auto. In het Laakkwartier komen
er 300 parkeerplaatsen bij voor 20 miljoen. Reken uit hoeveel dat per parkeerplaats
is. Daar kun je de bewoners bijna elektrische fietsen voor geven.” De noodzaak van
vervoersalternatieven wordt door allen genoemd: fijnmazig en betaalbaar ov en
veilige fietspaden. Ook geen verdere bomen kappen, parkjes opofferen en stoepen
nog smaller maken, het gaat om leefbaarheid. “Teveel nieuwe parkeerplaatsen
en in het centrum te goedkoop,” zegt ook Van Vulpen. “Wie in Amsterdam naar
het theater wil gaat niet met de auto. Je laat het wel uit je hoofd, je kunt je auto
nergens kwijt.”
Creëren van distributiecentra aan de rand van de stad kan vervuilend vrachtverkeer indammen. Kapteijns: “Nu moet een vrachtwagen soms de hele stad
door voor het afleveren van een paar schoenendozen.”
Hoe weeg je de belangen? En hoe de besteding van ruimte en geld?
Onze wijken blijven voorlopig nog te vuil.

Op vrijdag 21 maart a.s. wordt het zesde muurgedicht
in onze wijk onthuld. De muur, op de hoek van de
Javastraat en het Alexanderplein, zal worden voorzien van een Engelstalig gedicht van Derek Walcott:
‘Midsummer, Tobago’. Deze winnaar van de Nobelprijs
voor Literatuur uit St. Lucia (Caraïbisch gebied) heeft
een gedicht geschreven dat goed past bij de warme
uitstraling van de muur. De Stichting ArchipelpoëZie,
verantwoordelijk voor het aanbrengen van de gedichten, kiest bij iedere muur ook voor een letterontwerper
die een verbinding met Den Haag heeft. Dit keer zal het
gedicht worden gezet in een gloednieuwe letter van de
jonge ontwerper Joost Dekker. Zoals bij de vorige onthullingen zal ook nu weer aandacht worden gegeven
aan het buurtbindende karakter van de muurgedichten. Iedereen is dan ook van harte uitgenodigd om op
21 maart de feestelijkheden bij te wonen en te genieten
van de nieuwe culturele aanwinst van onze buurt.
Voor meer (actuele) informatie, kijk op de website.
www.archipelpoezie.nl

wijkagenda
28 februari vrijdag

Happy Hour

Het Schakelpunt | 16.30 – 18.00 uur
6 maart donderdag		

bijeenkomst Archipel Ondernemers Club
Brasserie, Bankastraat | 18.00 – 20.00 uur
7 maart vrijdag		

Milieucafé Groene Buurt Soep

Vredeskapel | 19.30 uur
11 maart dinsdag		

Politiek Café i.v.m. Gemeenteraadsverkiezing
Vredeskapel, Malakkastraat 1 | 20.00 uur
21 maart vrijdag		

Onthulling van het zesde muurgedicht door
de stichting ArchipelpoëZie

Waar? Op de hoek Javastraat/Alexanderplein
n
Hoe laat? Kijk voor het tijdstip op www.archipelpoezie.nl
27 maart donderdag		

Wijkberaad
lvdb & mt

8 jun

’t Klokhuis | 20.00 uur

>>
v.l.n.r. Germaine van
Bannisseht, Roland
van der Velde, Marten
van Harmelen,
Annemarie Wiesmeier,
Annelies van der Ende,
Bert Bos, Julie Ann
Tollenaar, Nikol Rakic.
Dirk van Starkenburg
was er wel, staat er
niet op.

Op initiatief van een aantal enthousiaste jonge ondernemers,
winkeliers en de Bewonersorganisatie A&W is een nieuwe
Ondernemersclub opgericht in de Archipelbuurt. Het doel is
om in ontspannen en vrijblijvende sfeer elkaar te ontmoeten
tijdens maandelijkse bijeenkomsten en om één keer in de twee
maanden een themabijeenkomst te houden met een gastspreker. De aoc heeft een eigen website (thans in aanbouw) en
e-mail adres: info@AOC.nl .
De eerste bijeenkomst zal plaatsvinden op donderdag 6 maart
van 18.00-20.00 uur in Brasserie Archipel, Bankastraat 32.
Alle ondernemers en belangstellenden zijn van harte welkom.
U kunt zich aanmelden voor dinsdag 4 maart a.s. op bovenstaand e-mail adres.
folef hooft graafland
secretaris Bewonersorganisatie A&W

Het koor Archicapella zong en het strijkorkest Otto Voci bracht
muziek ten gehore, terwijl het verzamelde gezelschap genoot
van een glaasje en een heerlijk hapje. Het was een gezellige
bijeenkomst. De Bewonersorganisatie hoopt dat komend jaar
nog veel meer wijkbewoners naar de Nieuwjaarsreceptie zullen
komen, want iedereen is van harte welkom!
ed

Herinrichting
Bankastraat
Dinsdag 14 januari heeft de gemeente haar plannen voor
de herinrichting van de Bankastraat gepresenteerd in
Brasserie Archipel. Na de eerdere presentatie van projectleider André Vos (tijdens het wijkberaad afgelopen juni)
zijn er nog wat kleine puntjes in het ontwerp aangepast.
De inzet van het plan is dat de veiligheid voor fietsers
voorop staat.
De Bankastraat is aangewezen als een sterroute voor de fiets en
dat brengt automatisch enkele voorwaarden voor de inrichting
van de straat met zich mee. Zo zouden er eigenlijk over de hele
straat vrijliggende fietspaden moeten komen. Omdat dat in
het smalle deel niet haalbaar is, is daar gekozen voor fietssuggestiestroken, die waar nodig ook door het overige verkeer
gebruikt mogen worden. Ook heeft de gemeente het kruispunt
bij de Laan Copes, mede gelet op enkele recente incidenten,
nogmaals geheel doorgerekend en zo aangepast dat de fietsers
zo veilig mogelijk de kruising kunnen passeren.
Tijdens de inloopbijeenkomst kregen buurtbewoners en
belanghebbenden de gelegenheid om kennis te nemen van het
voorontwerp zoals dat er nu ligt. De reacties en suggesties van
de bezoekers zullen worden meegenomen bij het definitief
vaststellen van het ontwerp. Over het algemeen werd er, net als
destijds in het wijkberaad, positief gereageerd op de plannen. Er
zijn een paar punten die nog aandacht van de gemeente vergen.

Jaarverslag
Bewonersorganisatie
Het jaarverslag 2013 van de Bewonersorganisatie
Archipel & Willemspark ligt ter inzage voor u in de
ontmoetingsruimte van ’t Klokhuis of is te lezen op
www.archipelwillemspark.nl

Het belangrijkste punt van kritiek dat werd aangedragen betreft
de bevoorrading van de winkeliers in de brede Bankastraat.
Doordat er minder asfalt beschikbaar komt voor het autoverkeer is de verwachting van een aantal winkeliers dat de vrachtwagens die de goederen voor de winkels komen brengen minder
goed kunnen lossen. In het ontwerp is geen laad- en loszone
meer opgenomen. De vrachtwagens moeten in de nieuwe situatie dan midden op de rijbaan staan, wat al snel een opstopping
kan opleveren is de gedachte. Dat zal met name het geval zijn
als er meerdere vrachtwagens tegelijkertijd komen leveren. Ook
betekent het moeten passeren van het vrijliggende fietspad een
extra obstakel bij het rijden met palletwagens en rolcontainers.
Vanuit de gemeente werd op de inloopavond toegezegd nog
eens te kijken naar het punt van het laden en lossen. De winkeliers in het brede gedeelte krijgen binnenkort een uitnodiging
om hierover met de gemeente van gedachten te wisselen.
Bewoners van de Soendastraat maken zich zorgen over het mogelijke gebruik van hun straat als uitwijkroute, mocht de Bankastraat vol komen te staan. Voorts zijn er wat kleinere punten
genoemd zoals het wel of niet doortrekken van zebrapaden
over de fietspaden, het gebruik van schuine of rechte stoepranden op het Bankaplein en de verplichte rijrichting van fietsers,
rechtsaf naar de Burgemeester Patijnlaan, komende vanuit de
Bankastraat. Als alle fietsers zich aan de beoogde wegindeling
houden zal de veiligheid zeker toenemen. Maar we weten allemaal hoe eigenwijs we soms kunnen zijn op de fiets…
We zijn benieuwd wat de gemeente met de inbreng vanuit de
wijk gaat doen en volgen de ontwikkelingen op de voet.
dh — Werkgroep Openbare Ruimte
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Gedreven
Drijver

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

Bankastraat 78g
2585 EP Den Haag

T 070 350 52 50
F 070 331 90 71

Eva Drijver, redactielid
van deze wijkkrant
wil na 18 jaar plaats
maken voor ‘vers bloed’.
Zij vindt het hoog tijd,
maar met alle begrip
voor haar besluit wordt
dit door de andere
leden tóch betreurd!

Taco Risselada

info@exotenhof.nl
www.exotenhof.nl

Hier had
uw advertentie
kunnen staan.

Hotel
Beau
Séjour

www.archipelwillemspark.nl

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!

Het laatste pand van de rij huizen aan de oostkant van de ‘hoge’
Bankastraat, nummer 151, staat momenteel in de steigers. Hier komt
‘Résidence Beau Séjour’: acht gloednieuwe appartementen.

Moderne les door
Louise Frank
Voor dansliefhebbers
vanaf 40 jaar
In samenwerking met
DeDDDD

De nieuwe woningen hadden allang bewoners moeten hebben, maar de
bouw heeft een tijd stilgelegen en is pas recentelijk weer hervat.
De sierlijke naam ‘Beau Séjour’ verwijst naar de oorspronkelijke functie
van dit gebouw én naar de periode waarin het gebouwd werd: ooit was het
een hotel, in een tijd dat de gegoede Haagsche burgerij zich graag van de
Franse taal bediende.
We schrijven eind van de negentiende eeuw. Middenin het duinlandschap verrijst de Archipelbuurt. De (lage) Bankastraat bestaat net, het
Bankaplein heeft al wel zijn naam maar is verder een zandvlakte, net als de
hoge Bankastraat waar ook nog geen enkel huis staat. En daar, op de hoek
met de Kerkhoflaan, verrijst middenin het duinzand, als een oase in de
woestijn, in 1882 Hotel Beau Séjour. Een groot bouwsel met versieringen,
veranda’s, trappen, een serre en een belvédère – een uitkijktoren. Het hotel
probeert klanten te werven door te wijzen op moderniteiten als telefoon en
telegraaf en biedt vermaak met een bierhal, koffiekamer, biljartzalen, een
kinderspeeltuin en een kegelbaan. Een overnachting kost 2 à 3 gulden per
persoon.
Vanaf de belvédère kon je 30 meter boven het waterpeil van Delfland
uitkijken over de zee en de duinen, en bij helder weer de kerktoren van
Wassenaar zien. Hiervoor moesten wel eerst de 98 treden beklommen
worden van de bijzondere trap die eigenlijk uit twee delen bestond: een
opgaande en een neerwaartse wenteltrap die als kurkentrekkers in elkaar
draaiden. Klimmers en dalers konden elkaar niet zien. Om het uitzicht op
de Bankastraat en de stad vrij te houden, werd bepaald dat de huizen die in
het tussenliggende stuk naar het Bankaplein nog gebouwd gingen worden,
een voortuin moesten hebben zodat hun gevels naar achteren weken.

Madoerastraat 17
2585 VA Den Haag
070 - 3505149
elsa.vreken@planet.nl

www.heemskerk-bloeminsten.nl
info@heemskerk-bloemisten.nl
bankastraat 70
2582 ep den haag
telefoon 070 – 355 85 44
fax 070 – 352 42 33

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

Doormodderen
Beau Séjour werd als café/restaurant een trekpleister voor de Haagse beau
monde en de buurtbewoners. De leden van de club van oud-Indiëgangers
hadden er hun stamlokaal.
De ligging van het pand was zeker uniek maar voor bezoekers van buiten
minder aantrekkelijk. Het Bankaplein was vooralsnog het eind van de
beschaafde wereld: de paardentram ging er niet verder en rijtuigen liepen
vast in het mulle en soms modderige zand. Gasten moesten dan ook
meestal vanaf het Bankaplein te voet verder. Dit zal vast een reden zijn
geweest voor de achteruitgang en de uiteindelijke sluiting van het hotel
– al in 1889. De serre werd afgebroken en in de tuin kwam bebouwing. Binnenkort zal Beau Séjour nieuwe bewoners hebben. Het uitzicht vanaf de
hoogste verdieping is vast nog steeds indrukwekkend. Maar de 98 treden
hoeven daarvoor niet meer beklommen te worden. En dan te bedenken dat
de negentiende-eeuwse hoteldirectie destijds het modernistische idee van
een ‘ascenseur’ had verworpen als zijnde te duur en te gevaarlijk…
pvz

uitgereikt in 2007 voor al het vrijwilligerswerk dat ze
in de buurt had gedaan.
Vele jaren zong zij in twee koren, deed hiervoor ook
secretariaatswerk, maar moest stoppen met zingen
in verband met haar slechter wordend gehoor.
Drie jaar zat zij als vrijwilliger in de gemeentelijke
commissie Leesbaarheid voor het kritisch lezen van
brochures op helder taalgebruik en beoordelen op
aantrekkelijke uitstraling. Deze commissie is inmiddels opgeheven.
Eva heeft behalve artikelen schrijven voor de wijkkrant over zzp of v/h Straat aan het Woord ook vele
jaren de eindredactie gedaan met ondergetekende.
Het toenemend gebruik van de computer en digitale
fotografie maakte dit werk steeds minder tijdrovend.
Het nieuwe logo van de krant en het deels verschijnen
in kleur in 2006 maakte de krant aantrekkelijker. De
samenwerking met het professionele grafisch bureau
‘de ontwerpvloot’ is altijd prima geweest (heel fijn,
vooral bij last minute stukjes of wijzigingen). Nu Eva
de leeftijd bereikt, die zo mooi rijmt op ‘prachtig’ en
‘krachtig’ gaat ze het rustiger aan doen: wat wereldreizen of kamperen met haar familie? Hoewel … ze is pas
gastvrouw geworden bij het Museum Meermanno.
Letters blijven trekken, toch?
Bedankt, Eva
epb

In 1995 kwamen Eva en haar man Jaap door een huizenruil vanuit het Statenkwartier in de Celebesstraat
terecht. Hun vier kinderen waren het huis uit en
daarom was kleiner wonen een slim besluit. Aan het
eind van dat jaar stond er een oproep voor een lid van
de wijkkrantredactie en leek het Eva een leuke manier
om zo ook de buurt beter te leren kennen.
Dat ze dit nog uitbreidde door het secretariaat van het
wijkfeestcomité te doen kwam haar buurtkennis nog
meer ten goede. In 1997, ’98, ’99, 2001, 2002 en 2005
kwamen alle feestplannen door haar goed op papier
en mede door de goede voorbereiding werden het ook
geslaagde feesten. Zelfs de tropische storm- en regenvlagen midden op het eerste feest verstoorden slechts
even de feestvreugde.
Bezige bij blijft bezig
Haar organisatietalent heeft ze vroeg kunnen ontwikkelen op haar baan bij uitgeverij de Bezige Bij en met
vier kinderen leer je hierna ook wel (crisis)managen.
Tot haar vut werkte ze bij Fiom, een organisatie voor
o.a.hulp aan ongehuwde moeders. Inmiddels is zij
tevens een verdienstelijk amateur-zilversmeedster
bij MiTuVi en heeft zij ook het ontwerp en uitvoering
gedaan van onze eigen wijkprijs ‘de Ereprijs’. Dit zilveren bloemetje kreeg ze tot haar grote verrassing zelf

De Edelsteen

50 jaar in de Balistraat
Veel wijkgenoten, hebben vast weleens met hun
neuzen tegen de etalageruit gedrukt gestaan
van Kunsthandel De Edelsteen in de Balistraat.
Binnenin de winkel is het een ware schatkamer.
Vol bijzondere gesteenten, edelstenen, sieraden
en … verhalen.
Huub Broekarts, ook wel Opa Edelsteen genoemd, heeft
een enorme voorraad anekdotes, geschiedenissen en filosofieen tot zijn beschikking. Het is zijn lust en leven om
dat te delen. Zijn ‘lijfverhaal’ is
de metafoor over Jonathan Livingston Zeemeeuw.
Een zeemeeuw die geboren
wordt, voorzichtig de wereld
gaat verkennen, en wegvliegt
in een volkomen gevoel van
vrijheid. Een ontwikkeling
zoals ieder mens die kan doorlopen. Eens vond Huub Broekarts op een parkeerterrein
een onooglijk kiezelsteentje.
Hij raapte het op, en met zijn
edelsmidvaardigheid veranderde hij het in een schitterend ‘Jonathan Zeemeeuw
sieraad’.
Huub (85) bestierde vele jaren De Edelsteen samen met
Loeki, zijn echtgenote. Zij trouwden in De Edelsteen!
Loeki was een breiwonder, en maakte veel van de kabouters en engeltjes die de seizoenetalages bevolken. Ook
niet te vergeten René Brus, die hen met raad en daad terzijde stond. Tenminste als hij niet in het buitenland was
om onderzoek te doen naar ceremonien rond kroningen.

Zo is eigenlijk wel over de meeste bezoekers van De Edelsteen een speciaal verhaal te vertellen. De serre achter de
winkel, uitkijkend op een sprookjesachtig tuintje, is de
zoete inval. Verzamelaars, kunstenaars, handwerkslieden, poppenspelers, wetenschappers. Je kan het zo gek
niet bedenken, of ze waren te gast bij Huub en Loeki.
Geen wonder dat, toen in november een feestje werd georganiseerd rond De Edelsteen, het een komen en gaan
was van een rijk scala aan mensen. Ook de familie gaf acte
de présence. Helaas lag zoon Pierre onverwacht in het ziekenhuis, maar zijn zoons namen de honneurs waar als barkeepers. Dit alles op de stoep
plus een stukje straat pal voor
De Edelsteen. Het meer dan 50
zangers tellende Popkoor Rebound (met Marijke, zus van
Huub) bracht een swingend
concert van meer dan een uur.
Dit leverde verbaasde gezichten op van fietsers en automobilisten, die stapvoets gingen
rijden om zo veel mogelijk ervan mee te pikken. Een goede
methode om de auto-snelheid te reduceren … Ook kwamen medewerksters van het Museon, waarmee De Edelsteen al sinds lang een band heeft, een workshop ‘steentjes slijpen’ geven. Het is onmogelijk om zo’n rijk leven in
dit kleine artikeltje te vangen. Wie het grote fotoboek over
het feest in wil zien, verhalen wil horen, bijzondere stenen
wil bekijken of kopen; kom langs in De Edelsteen!
Opa Edelsteen heeft voor jong en oud een kleine verrassing …
ellis mensinga

– advertenties –

PC LOOPT NIET
LEKKER?

06 2458 7672
www.advieseninzicht.nl

Erna de

Advies & inzicht
in geldzaken

voorlichting
planning
advies
budgetcoaching

Tijd voor PC Refresh!

Wij hebben voor elke PC of laptop een oplossing

s
vie
ad is!
e
t
1 ra
g

REPARATIE

(HER)INSTALLATIE

VERVANGING

HULP OP LOCATIE

Voor particulier, ZZP en MKB

Uw PC ook weer als nieuw?

070 220 00 01 - www.pcrefresh.NU
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b e r i c h t e n va n d e g r o e n e b u u r t
In deze nieuwe rubriek gaan we wijkgenoten aan u voorstellen die,
opererend in betrekkelijke anonimiteit, met veel passie en inzet bezig
zijn om onze directe woonomgeving groener en duurzamer te maken.

Is uw huis geschikt
voor zonnepanelen?

‘Wat we niet nodig hebben,
hoeven we ook niet op te wekken’
Michel Chatelin woont sinds 1998 met zijn gezin in de
wijk. Eerst in de Balistraat en sinds tien jaar in de Celebesstraat. Hij was een van de pioniers van de Werkgroep
Duurzaamheid. Voor dit gesprek maken we een rondje in
zijn gloednieuwe elektrische auto.

Michel
Chatelin

Wat betekent duurzaamheid voor jou? “Allereerst in de professionele betekenis van het
woord: de verduurzaming van de maatschappij.
Als advocaat en partner bij het advocatenkantoor
Eversheds ben ik betrokken bij zaken rondom
energietransities, zoals grootschalige projecten
op het gebied van zonne-energie, warmte en
besparing. Een van die projecten is bijvoorbeeld het ontwikkelen van het grootste zonnepark van ons land op het Waddeneiland Ameland. Op 10 ha zullen zonnepanelen komen die
gezamenlijk 6 mw stroom gaan opwekken en dat is twintig
procent van de energiebehoefte van het eiland. Daarna zullen
projecten volgen die vraag en aanbod van opgewekte stroom
beter op elkaar afstemmen, door intelligentie aan het net toe
te voegen (smart grid) en via opslag van lokaal opgewekte
stroom.”

Michel laadt zijn elektrisch auto op

Hoe duurzaam ben je zelf? “Zelf probeer ik bewust te leven
door ons energieverbruik te reduceren. We hebben vloerisolatie, de tussendeur in onze hal is weer teruggebracht (dat
scheelt veel kou), er komen binnenkort zonnepanelen op ons
dak en we scheiden ons afval. Sinds kort hebben we een elek-

Energie-Café
vrijdag 7 maart
19.30 – 22.30 uur
Vredeskapel
‘Groene Buurt’ nodigt alle milieubewuste wijkgenoten en hen die het willen worden uit voor ons
speciale Energie-Café met een …

trische auto. De Gemeente Den Haag ondersteunt elektrisch
vervoer en zorgt voor een oplaadpaal in de buurt. Onze buren
zijn ook al aangestoken en hebben nu ook een elektrische
auto. Het zou mooi zijn als de Archipel koploper wordt voor
elektrisch vervoer. Er staat inmiddels al een aantal laadpalen
in de buurt en dat aantal zal dit jaar flink toenemen.”
Wat was je motivatie om je bij de werkgroep duurzaamheid aan te sluiten? “In mijn professionele leven adviseer ik
veel over energievraagstukken en help decentrale energie-initiatieven in hun contacten met de overheid. In mijn dagelijks
leven wil ik ook mijn bijdrage aan de energietransitie leveren.
Bovendien is het heel goed om ook te ervaren hoe het is als
je zelf deelneemt aan een burgerinitiatief. Het verandert je
perspectief over hoe je naar de markt kijkt.
Mijn kennis, netwerk en ervaring zijn mijn bijdrage aan de
werkgroep. Ik hoop dat we onze mooie wijk op weg kunnen
helpen om energieneutraal te worden, dat wil zeggen dat zelf
opwekken en het verbruik met elkaar in evenwicht zijn. Ik
voorzie een rol voor een door buurtbewoners op te richten
energiecoöperatie als we besluiten om grootschaliger collectief energie te gaan opwekken. Maar heel belangrijk is ook
dat we onze huizen gaan isoleren, want wat we niet nodig
hebben, hoeven we ook niet op te wekken. Ook dat proces
van verduurzaming zouden we gezamenlijk kunnen gaan
organiseren.
Laten we hopen dat we veel mensen kunnen inspireren op ons
volgende Energie-café op 7 maart a.s. in de Vredeskapel.”
mt

ui tn o di gi n g

Thema-avond
Op weg naar een energie-neutrale wijk
Met …
Z.K.H. Prins Carlos de Bourbon de Parme
directeur duurzaamheidsstichting INSID, voorzitter
Stichting Nederland Krijgt Nieuwe Energie én bovenal
buurtgenoot.
Rabin Baldewsingh
wethouder volksgezondheid en duurzaamheid
Den Haag

In onze wijk
staan 3.204
panden.

en inspirerende tafelgesprekken.

Van deze panden
is 60% geschikt
voor zonnepanelen...

– advertentie –

Archipelbuurt

Willemspark

De centrale vraag tijdens deze themabijeenkomst
is: hoe kunnen we gezamenlijk onze wijk op termijn
co2-neutraal maken. Welke maatregelen gaan we
nemen om minder energie te verbruiken en hoe
worden we minder afhankelijk van fossiele brandstoffen? De noodzaak om stappen te zetten is nu ook
weer eens benadrukt door het vorig jaar afgesloten
SER-Energieakkoord. Een pleidooi voor lange-termijn
beslissingen op het gebied van duurzame groei. Dat
bevordert het vertrouwen in het overheidsbeleid.
Wij laten ons inspireren door Carlos prins de Bourbon de Parme, wiens stichting Nederland Krijgt Nieuwe Energie, initiatiefnemer is van het nationale SER
Energie-akkoord over het belang van energietransitie
en de rol van ons allen daarin: "Duurzaamheid is niet
links, het is ook niet rechts. Het is niet eens politiek.
Het is je kinderen kunnen uitleggen dat je aan hun
toekomst denkt. Het is oplossingen vinden en werken
aan iets waar je trots op kunt zijn. Het is ambacht, het
is denken, het is vooruitzien, het is uitdagend, het is
innovatief. En het is gezond verstand.”
Vervolgens gaat wethouder Rabin Baldewsingh in op
de plannen en de ambities van de gemeente Den Haag
om burgerinitiatieven, zoals het onze, te ondersteunen.
U krijgt uitgebreid informatie over:

groenebuurtaw.wordpress.com

...dat zijn
40.400
zonnepanelen...

...die leveren in
totaal
8 miljoen KwH
op...

• zelf stroom opwekken
• onze www.zonatlas.nl/archipel-willemspark
• meer zonnepanelen op eigen
en op andermans dak
• elektrisch rijden en oplaadpalen
• de plannen voor de Houtrust Energie Centrale
• minder energie verbruiken door je huis
beter te isoleren

...voor 5387
bewoners...

...daarmee kan
76% van de
buurt zelf in
hun eigen
stroom
voorzien.

Kijk op www.zonatlas.nl/archipel-willemspark
of uw dak ook geschikt is voor zonnepanelen.
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Zoals u van ons gewend bent kunt u inspirerende
tafelgesprekken voeren met diverse deskundigen en
leveranciers en is er ruimschoots de gelegenheid voor
napraten en het verder uitwisselen van ideeën, kennis
en ervaringen op de ‘duurzame informatiemarkt’.
Koffie, thee, een hapje en een drankje staan klaar!

Voor meer informatie en aanmelden:

duurzaam@archipelwillemspark.nl
Energie-Café
vrijdag 7 maart
19.30 – 22.30 uur
Vredeskapel
Malakkastraat 1
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Internationale Zone

Internationale Zone: plattegrond gebied

De Internationale Zone van Den Haag ligt in het gebied
tussen de Landscheidingsweg en de Sportlaan enerzijds en tussen het Statenkwartier en onze wijk: de
Archipelbuurt en het Willemspark anderzijds. Het is
de buurt waar internationale instellingen en organisaties op het gebied van Vrede en Recht zich hebben
gevestigd. En het is een groene buurt.
De gemeente Den Haag wil dit gebied verder versterken en
er het hart van de Internationale Stad van Vrede en Recht
van maken. De kwaliteiten ervan moeten beter zichtbaar
worden en het wonen, werken, winkelen en recreëren voor
bewoners én expats nog aantrekkelijker. De gemeente heeft

daarom een gebiedsvisie ontwikkeld die op 8 januari j.l. in
Madurodam is gepresenteerd. Er is de afgelopen jaren al
veel gebeurd (denk o.a. aan het opknappen van het gebied
rondom het Vredespaleis), maar er moet de komende
jaren nog veel meer gebeuren. En daarbij zullen zaken als
veiligheid, duurzaamheid en het behoud van het grote
cultuurhistorische karakter van dit gebied een grote rol
gaan spelen.
De komende vier jaar worden de Scheveningse Bosjes,
de Nieuwe Scheveningse Bosjes, het Hubertusduin, het
Westbroekpark, Zorgvliet en Klein Zwitserland zodanig
verbonden dat er een aangesloten groengebied ontstaat: de
zgn. Archipel van Binnenduinparken. Daarnaast worden
er drie gebieden nader ontwikkeld: het gebied rondom het
World Forum, het Hubertusduingebied en het kazernegebied (waar het Internationaal Strafhof zich vestigt).
Alle plannen en de bijbehorende gebiedstekeningen zijn te
vinden op www.denhaag.nl/internationale zone.
Er bleek enorm veel belangstelling voor deze presentatie.
Aan de verschillende thematafels laaiden de discussies
op en de ideeënbomen hingen vol. Des te teleurstellender
was dan ook de plenaire discussiebijeenkomst die door
een onbeholpen aanpak veel van het enthousiasme van de
aanwezigen voortijdig smoorde. Jammer.
www.denhaag.nl/internationale zone

dl

Het Familiebedrijf – Bakkerij Bornhijm
APOTHEEK
NAUTA

René Bornhijm is bakker in hart en nieren. Hij heeft er
nooit serieus aan gedacht een ander beroep te kiezen. Ooit
leek kok worden hem wel leuk, maar dat idee verdween al
snel naar de achtergrond toen hij hoorde dat je daar een
talenknobbel voor nodig had. In 1991 deed hij zijn intrede
in de zaak van zijn vader. Het was de bedoeling dat hij een
half jaar zou bijspringen vanwege ziekte van zijn moeder:
hij is nooit meer weggegaan.

•Bankastraat 60, 2585 EP Den Haag
Telefoon (070) 354 00 70
• Javastraat 5
Telefoon (070) 365 60 62
E-mail: archipelzonwering@gmail.com
Fax: 070-362 29 66

Gespecialiseerd in zonweringen en rolluiken sinds 1949

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)

Thuiszorg die bij u past
Er kan een moment komen dat u thuis
hulp of zorg nodig heeft voor u zelf of

Kofﬁehuis De Prinsevink
Koffiehuis
De Prinsevink

Kerkhoflaan (t.o. Prinsevinkenpark)

een dierbare. Het is dan prettig dat u

EenEen
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koffiehuis met
waar
vander
derValk
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waarFrank
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en laten
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vanvan
diverse
specialiteiten.
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specialiteiten.

volgens uw wensen. Evita biedt zorg die

Kerkhoflaan (t.o. Prinsenvinkenpark)

U heeftbij
bijons
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eenruime
ruime keuze
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keuze
uit
belegde
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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)

een organisatie treft die deze zorg levert
bij u past. Een vertrouwde medewerker op
vaste tijden en dagen. Het zorgaanbod van
Evita bestaat uit huishoudelijke verzorging,
persoonlijke

verzorging,

begeleiding,

verpleging en zorg in de laatste levensfase.
Afhankelijk van de zorgvraag kan de zorg binnen 24 uur starten.
Evita Zorg

Van Alkemadelaan 315 info@evitazorg.nl

T 070 - 314 16 00

2597 AJ Den Haag

www.evitazorg.nl

De bakkerij is een echt familiebedrijf. Het draagt de
familienaam en wordt gedragen door René en zijn vrouw
Bianca. Zij is ook vanaf het begin bij de zaak betrokken.
Doorgaans staat zij met twee personeelsleden in de winkel.
Dit is haar domein: zij kent de producten van haver tot
gort, houdt zich met de inrichting bezig
en kent een hele hoop klanten bij naam.
René bestiert met twee medewerkers de
bakkerij. Wie op een drukke zaterdag
binnenloopt, kan duidelijk zien dat hier
een goed geoliede machine in werking is.
Er is altijd clientèle, maar als het even wat
drukker wordt loopt de bakker zelf naar
voren om te helpen. Maar weinigen weten
dat de voorbereiding voor die dag voor
hem al om twaalf uur ‘s nachts begonnen
is! De zaterdagmiddag eindigt altijd met
een voldaan gevoel, als de gezamenlijke
klus weer geklaard is.

Uitleenpunt

– advertentie –

Problemen met de VVE, huurgeschillen, burenruzies over
geluidsoverlast of vochtschade, alle problemen met koop
of (ver)bouw van woningen, voor al dit soort zaken kan je
terecht bij Annemarie Wiesmeier-van der Brugge, advocaat, sinds kort met het kantoor ‘Brugrecht’ gevestigd in de
Riouwstraat 171. Aan de grote ruwhouten tafel in de achterkamer van haar nieuwe, sfeervol ingerichte kantoor vertelt
Annemarie over haar werk als advocaat in ‘alles wat er mis
kan gaan met stenen’. Haar specialisatie is huurrecht, bouwrecht en vastgoed.
Al lang had Annemarie de wens om voor zichzelf te beginnen en
nu, met meer dan 10 jaar ervaring in het adviseren en procederen
op zak, is het zover. Als eigen baas kan ze beter haar beroep invullen op de manier die ze wil.

‘Goed luisteren, persoonlijke
aandacht geven en in samenwerking
met de cliënt vaststellen wat de
beste aanpak is, tegen een aantrekkelijk tarief. Ik geef eerlijk advies,
soms adviseer ik dan ook wel eens
om geen rechtszaak te beginnen’
Een beginnend zzp’er moet hard werken. Annemarie moet haar
lopende zaken doen, soms onder grote tijdsdruk, en haar klantenkring verder opbouwen. Bovendien moet ze het hele kantoor zelf
runnen, van de koffie tot het weer aan de praat krijgen van een
weigerende printer. ‘Maar’, zegt ze, ‘het is niet de bedoeling altijd
ZZP’er te blijven. Mijn streven is om op den duur mensen aan te
nemen’.
De klantenkring van Annemarie bestaat uit het mkb, diverse
partijen uit de vastgoedsector en particulieren. Ze breidt haar clientèle verder voornamelijk uit door te netwerken. Men weet haar
te vinden via internet, via vaste doorverwijzers, door haar functie
als vaste adviseur bij de Wetswinkel en via het Juridisch Loket.
Daar kunnen Hagenaars terecht voor rechtsbijstandadviezen.
Anders dan vaak gedacht wordt, vertelt Annemarie, zijn mensen
met een rechtsbijstandsverzekering niet afhankelijk van hun
verzekering. Ze kunnen zelf besluiten een zaak aan te spannen en
hebben in het geval van een procedure altijd vrije advocaatkeuze.
Ook zij kunnen dus bij haar terecht.
De locatie bevalt Annemarie uitstekend. Het is prettig en handig
om een kantoor in de mooie Archipelbuurt te hebben. Er was
al samenwerking met een paar bedrijven in de buurt, zoals de
deurwaarder. Nu is ze bezig, samen met andere ondernemers, de
Archipel Ondernemersclub op te richten waar bedrijven en winkeliers uit de buurt zich bij aan kunnen sluiten. En wie weet, kan
Annemarie doordat ze in de Verenigde Staten en in Parijs heeft
gestudeerd ook nog iets betekenen voor de expats in de buurt.
www.brugrecht.nl

Steenhouwerij en
Natuursteenhandel

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

In het assortiment zitten een aantal ‘gouwe ouwe’: de
saucijzenbroodjes en sneeuwballen liggen al sinds 1965
in de vitrine en de hazelnootgebakjes zijn onlangs in ere
hersteld. Een tijdlang liep dit product wat minder goed.
Tot het moment waarop vader Bornhijm zijn zoon een met
de hand volgeschreven schriftje in de hand drukte. Het
originele recept bleek een succes!
De kracht van het bedrijf is behalve passie voor het vak
eigenzinnigheid. Producten waar ze zelf niet achter staan,
komen er bij Bornhijm niet in. “Wat je zelf niet zo lekker
vindt, kun je moeilijk verbeteren.”
bf

De invloed op het familieleven is aanzienlijk. Ten eerste de zorg voor een zaak die
zes dagen per week open is. Daarnaast zijn
er geen gezamenlijke familievakanties.

Chr. Th. JEHEE

Gevelbekleding - Schouwbekleding
Trapbekleding - Vloeren
Vensterbanken - Grafmonumenten

Als een van beiden met de kinderen op vakantie is, wordt
die door de ander afgelost. Bij het wisselen van de wacht zijn
er altijd wel een paar dagen dat het gezin in volle samenstelling door kan brengen, maar bij voorkeur is er altijd iemand
van hen beiden in de zaak aanwezig: “voor als er wat is”. Het
hoort erbij.

foto Yuri van Geenen

De eerste ‘Bakkerij Bornhijm’ sloot zijn deuren in
Amsterdam in 1956. Een kleine tien jaar later opende
de bekende Haagse vestiging: de eigenaar was de vader
van ‘onze’ bakker, René Bornhijm.

ANNEMARIE
WIESMEIER-VAN DER BRUGGE
BRUGRECHT ADVOCATUUR

070 326 32 81

lvl

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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Belangrijke mededeling:
De Vredeskapel gaat definitief
door als Centrum voor Bezinning,
Cultuur en Ontmoeting.
v.l.n.r. penningmeesters van Vredeskapel en 't Klokhuis

www.nelkars.nl

www.vredeskapel.nl

dl

ed

– advertenties –

Bent u al abonnee van de nieuwsbrief A&W?

Ambachtelijke
wand- & vloertegels
— natuursteen —

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.

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

—

Elke zondag zijn er drie Eucharistievieringen om 9.00, 10.15 (Latijnse Hoogmis) en
om 12.00 uur (gezinsviering).

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

Bezoekgroep de St. Jacobsstaf In de Archipel/Willemspark is de be-

Kataklò Athletic Dance
Theatre - Puzzle
Zaterdag 1 maart 20.15 uur
Lucent Danstheater

Crazy Piano’s

Let’s Go Crazy
Zaterdag 1 maart 20.15 uur
Dr Anton Philipszaal

The Gents
Heaven

Zaterdag 1 maart 20.15 uur
Nieuwe Kerk

@TheaterDenHaag
aanhetspuiplein

Huisbezoeken

www.archipelbuurt.nl

de tegelkunst

070 88 00 333
www.ldt.nl

LEZER

SAC

taklò’s TIE
Puzzle
€ 7,50
:
korting
op
eestera
ngskaa
rten
o.v.v. A
rchipel

bij Ka

zoekgroep van de Jacobusparochie ‘de St.Jacobsstaf ’ actief. Zij bezoekt mensen die aan huis gebonden zijn, begeleiden bij dokters- of ziekenhuisbezoek
en organiseert uitstapjes. Ook voor begeleiding en vervoer bij kerkbezoek.
Belt u ons gerust: Lore Olgers tel. 070 – 324 41 18. Iedereen kan een beroep op
ons doen die begeleiding nodig heeft.

Uitstapje voor ouderen Op dinsdag 25 februari uitstapje voor ouderen
naar de Bosrand Wassenaar. Het voorjaar tegemoet! Vertrek om 13.45 uur vanaf het Schakelpunt. Voor informatie en opgave: Lore Olgers tel. 070 – 324 41 18.
Iedereen kan hieraan meedoen! We gaan met particuliere auto’s en u wordt
tegen 17.00 uur weer thuisgebracht.
KISIkids ‘God’s singing kids’ workshop en gezinsmis

Op zondag 23 maart is er voor de 4e keer een workshop voor alle kinderen
en tieners. In de voorbereiding op Pasen zal er catechese met spel en gezelligheid zijn. Er zullen enkele liedjes ingestudeerd worden en in de eucharistieviering om 12.15 uur zullen de kinderen deze liederen laten horen
en zien. Gezinnen zijn van harte welkom op deze dag!
Programma
09.15 uur Ontvangst in de Maria ten Hovezaal (buitendeur, Willemstraat 60a)
09.30 uur Workshop en aansluitend de gezinsmis om 12.15 uur. Aanmelden en
informatie bij Annemieke Lubach: palubach@online.nl. Zie ook www.kisi.nl .
		
		
		

www.stjacobus.nl

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

In 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 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.

n

Heb je ideeën over wat de buurt verder
zou kunnen doen?
Het liefste zou ik een goeie oefenruimte voor de
band hebben, een geluidsdichte studio, en een goed
podium om op te treden. De Vredeskapel? Dat zou
mooi zijn!
lvl

Komt u vooral naar het eerstvolgende ‘open p-odium’ op
5 april a.s. (het open podium op 1 februari is helaas al voorbij).
Verder stel ik u voor om uzelf te abonneren op de Nieuwsbrief
Vredeskapel.nl, waardoor u op de hoogte gehouden wordt van
alle ontwikkelingen rond de Vredeskapel, zoals bv. het oprichten
van een groep ‘Vrienden van de Vredeskapel’.
Ook kunt u kijken op de website www.vredeskapel.nl wat er
allemaal voor nieuws is, of om uzelf op te geven als vrijwilliger
voor hand- en spandiensten.

to

Wat doe je verder zoal? Mijn grote hobby is
muziek. Ik ben drummer in de ‘Psychedelische Progressieve Blues Rockband’. Die naam is zo omvangrijk
omdat we ons dan niet op een stijl hoeven vast te
leggen. Het is wel een progressieve band hoor, maar
we gaan terug naar jaren ’70 groepen zoals Pink Floyd
en Led Zeppelin. Ik hou helemaal niet van metal en
technomuziek. Geef mij maar oude vinylplaten. Die
zijn trouwens weer helemaal in. Met oefenen dacht ik
soms wel: ‘Oei, wat doe ik de buren aan.’ Daarom heb
ik nu een elektronisch drumstel. Later wil ik graag
iets met film gaan doen. In de kaaswinkel ben ik met
cineast Bram Schouw, die ook uit de buurt komt, in
contact gekomen. Hij heeft een keer een Gouden Kalf
gewonnen. Misschien kan ik wel stage bij hem lopen,
of zoiets. Zo zie je maar hoe goed de buurt is voor je
netwerk.

De solo-actrice Nel Kars heeft Indië en Oranje bij elkaar gebracht in een
nieuwe produktie: Buigen voor Oranje. De tekst is van Ton Vorstenbosch, de
regie van René Retel.
Het is 30 april 1927. In Paleis Noordeinde is alles in gereedheid gebracht voor
het galadiner ter gelegenheid van Juliana’s 18e verjaardag. De hele dag is de
verjaardag in het land uitbundig gevierd. Dit diner gaat het stralende sluitstuk vormen. Maar dan verandert er opeens wat. Razendsnel verspreidt zich
het gerucht dat één van de genodigden wel eens voor problemen zou kunnen
gaan zorgen: een Indische prins, de zoon van een Javaanse sultan. In Indië
smeult al een hele tijd het streven naar onafhankelijkheid. Deze sultanszoon
zou, volgens de inlichtingendienst, zeer sympathiek staan tegenover deze
beweging. Zou hij vanavond de gelegenheid aangrijpen…? Men houdt de
adem in..
Nel Kars speelt, zoals altijd, alle personages die zij ten tonele voert, zelf. Ze
zijn vrijwel alle verbonden door de vraag: buigt ie of buigt ie niet? Koningin
Wilhelmina heeft het laatste (verrassende en onverwachte) woord.
Buigen voor Oranje markeert het vijftigjarig toneeljubileum van Kars die
hiervoor, eveneens in solovoorstellingen, vier Oranjevorstinnen op het toneel
bracht: koningin Sophie, de eerste echtgenote van koning Willem I, prinses Marianne, zijn jongste dochter, de Russische Oranje (Anna Paulowna, echtgenote
van koning Willem ii) en koningin Emma, de tweede vrouw van Willem iii.
Buigen voor Oranje is in het hele land te zien. De eerstvolgende voorstelling in
de buurt is die op donderdag 20 maart om 20.30 uur in de Stadsschouwburg
van Zoetermeer.

De Initiatiefgroep Vredeskapel 2014 had een aantal (vrijwillige!)
sprekers uitgenodigd die o.a. vertelden over de plannen, zoals het
oprichten van een Stichting Vredeskapel, het oprichten van een
donateursclub Vrienden van de Vredeskapel, en – heel belangrijk
– het werven van vrijwilligers die voor de diverse werkzaamheden
inzetbaar zijn. Op de informatiemarkt konden
mensen zich opgeven als vrijwilliger bij de verschillende commissies (zoals Beheer, Ontvangst, Financiën, Activiteiten en
Communicatie). Op alle vragen kon men antwoord krijgen bij de
verschillende tafeltjes, hetgeen ook een goed beeld gaf van wat er
zoal te doen viel. En natuurlijk is er nog heel veel te doen!
Men werkt aan het hoofddoel: een 'Huis in de buurt' zijn waar
van alles en nog wat gebeurt. Als de kapel 2x per week verhuurd
wordt, dan speelt men ‘quitte’ qua financiën. Uiteraard zal het
nog een hele opgaaf zijn om dat doel ook te verwezenlijken, maar
als je niet ergens begint, gebeurt er nooit wat!
Als Rijksmonument ontvangt men een bedrag als subsidie waarmee het onderhoud voorlopig kan worden gefinancierd;

verder is de commissie in gesprek met allerlei instanties om te
kijken wat er verder mogelijk is. De geanimeerde middag werd besloten door Martijn Breeman, die een werkelijk prachtig ‘Vrijwilligerslied’ ten gehore bracht, en een slokje en een hapje tot slot.
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Hoe kwam je in de kaaswinkel terecht?
Puur toeval. Ik was een keer in de winkel en vroeg
aan Annelies of ze niet iemand nodig had. Nou, dat
was zo. Ik moest me wel echt voorbereiden. Niet in
mijn skaterskleren komen, dikke boeken lezen over
verschillende kazen en leren met klanten omgaan. Je
mag bijvoorbeeld niet met een klant praten als je met
je gezicht boven de kaas hangt. Het meeste heb ik in de
praktijk geleerd, zoals kaasplankjes samenstellen. Het
is interessant om de andere kant van het winkelleven
te zien. En de Bankastraat is de leukste dorpsstraat

van Nederland, is een keer uit een onderzoek gebleken. En dat voor een straat in de stad!

Indië en Oranje horen bij Den Haag en zeker bij onze buurt, Archipel en
Willemspark. Buurt- en straatnamen herinneren er ons dagelijks aan.
En wie goed kijkt (en luistert) hoort en ziet dat het verleden nooit ver
weg is.

Op zaterdagmiddag 18 januari j.l. was er een middag speciaal
georganiseerd voor iedereen die belangstelling heeft voor
het wel en wee, met name het voortbestaan van de Vredeskapel. Deze middag werd goed bezocht door mensen uit de
wijk.

il

Hoe was het om in deze buurt op te groeien?
Geweldig. Ik woon vlak bij het Delibosje dus je kon
altijd buiten spelen: hutten bouwen, in bomen klimmen, maar ‘wel tussen de lantarenpalen blijven’, zei
mijn moeder. Dan kon ze me nog zien. En ook altijd
handig dicht bij school.

De toekomst
van de Vredeskapel

Buigen
voor
Oranje

o op het eerste
gezicht leek het
een romantische
avond te worden dacht
ik, terwijl de schilder
mijn in het energiecafé veroverde
date in de iets te strakke ‘doublebreasted’ blauwe jas een vette knipoog gaf, nadat hij de Israëls van ons
had overgenomen. Had die knipoog
betrekking op mij of, wat meer waarschijnlijk was, op het schilderij … ?
‘Wat een verrassing dat je bent
meegekomen,’ zei hij, alsof hij mij
al jaren kende. ‘Mijn “Osso Buco” is
bijna klaar, en ik heb net wat flessen
“Primitivo” bij ons aller wijnhandel
in de Balistraat gehaald. Als jij met
mijn lieve vriendin alvast een glas
proeft beneden in de keuken gaan
wij heren nog even serieus aan de
slag.’ Voor ik het wist, en tegen mijn
zin in, stond ik alleen in de koude
gang en gleed mijn blik langs een
aantal stillevens: een bord met vijgen
voor een zilveren suikerstrooier, een
groene roemer met daarnaast een
verkruimeld stuk Friese Nagelkaas,
en ga zo maar door, alle voorzien
van de signatuur van onze gastheer. Ik klopte op de deur van de
zitkamer, die iets op een kier stond,
hoorde niets en stapte langzaam
en vooral nieuwsgierig naar binnen.
Er stond een grote zwarte vleugel
en daarachter hing een Klimt. Het
schilderij had althans iets van wat
ik rond mijn jaarlijkse bezoek aan
het ‘Neujahrskonzert’ in Wenen in
het museum ‘Belvédère’ had gezien.
Dat was toevallig! Alleen het was
niet Alma Mahler … nu ik beter keek.
‘Hoe vind je het?’, hoorde ik plotseling achter mij en draaide mij enigszins geschrokken om, en zag in de
deuropening de pseudo Alma staan.
Zij wachtte niet op mijn antwoord,
maar nodigde mij uit mee naar
beneden te gaan. Tot mijn vreugde
was het in de keuken heerlijk warm
door de Aga, en dartelden er diverse
puppy dalmatiërs of iets wat daar
op leek rond. ‘Wij zullen het voorlopig even met elkaars gezelschap
moeten doen, want ik ontving net
een berichtje dat de heren naar de
Koninginnegracht zijn om daar
van gedachten te wisselen
met een of andere
advocaat, als
ik het geloven
mag,’ zei mijn
gastvrouw met
een peinzende
glimlach …
u
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ui op de bank hangen is er voor
Sybren Ypma (16 jaar) niet bij.
Altijd druk met school, hobbies
en werk. Hij woont zijn hele leven
al in de Archipelbuurt, is leerling
van het Haags Montessori Lyceum (HML)
en werkt op zaterdag in de kaaswinkel van
Annelies van den Ende.

‘
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Waar houden jonge mensen in de Archipelbuurt
zich mee bezig? En wat vinden zij ervan om in
onze wijk te wonen?

wordt
vervolgd
jdm
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Cultureel programma
Winterweekend
In februari en maart 2014 zijn er drie zondagmiddagen waarop een
optreden in combinatie met een warme maaltijd (twee-gangen-menu)
wordt aangeboden. Het programma vindt plaats in de wijkcentra ‘t
Klokhuis en De Heldenhoek. Het programma ziet er als volgt uit.
Zondag 23 februari in De Heldenhoek Optreden van het koor ‘Archicapella’
met een gevarieerd muzikaal programma. Veel liederen worden a capella gezongen. Aansluitend maaltijd: andijviestamppot met gehaktbal. Nagerecht:
applecrumble.

Optreden
Archicapella-koor

Zondag 9 maart in het Klokhuis Optreden van ‘Listen’, een muziekgezelschap dat bestaat uit een drietal muzikanten met originele eigen Nederlandstalige muziek. Aansluitend maaltijd: stoofpotje rundvlees, sperziebonen,
aardappelen. Nagerecht: vlaflip.

Het koor Archicapella treedt zondag 23 februari
a.s. van 14.30 tot 16.00 uur op in De Heldenhoek,
Elandstraat 88. Het koor bruist van enthousiasme en
liefde voor het zingen. De meeste liederen worden
a capella gezongen en tevens heeft zich een aardig
repertoire met pianobegeleiding gevormd. De entree
bedraagt € 2,50. Er is gelegenheid om aansluitend
deel te nemen aan een maaltijd. Het menu is: andijviestamppot met een gehaktbal en applecrumble
als nagerecht. Voor het bijwonen van het optreden
kan bij de entree betaald worden. Wanneer u aan de
maaltijd wilt deelnemen, dan kunt u van te voren
een kaartje kopen bij de Heldenhoek of ‘t Klokhuis,
Celebesstraat 4, tel. 350 35 11.

Zondag 23 maart in De Heldenhoek Toneelvereniging dvv voert ‘De vogelaar’ op, een klucht door Peter Daamen. Aansluitend maaltijd: macaroni à la
Vivian, salade. Nagerecht: ijs met warm fruit.
De zaal is open vanaf 14.00 uur. Het programma begint om 14.30 uur en is, na
het nuttigen van de maaltijd, doorgaans om 17.45 uur afgelopen.
Toegangskaarten à € 6, inclusief de maaltijd, zijn vanaf twee weken tevoren,
verkrijgbaar bij ‘t Klokhuis, Celebesstraat 4, tel. 350 35 11 en De Heldenhoek,
Elandstraat 88, tel. 205 22 79.

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

Burenhulpcentrale?
Burenhulp is iemand uit de eigen straat of buurt een handje helpen.
Een keer een boodschap doen of de hond uitlaten, een kastje naar boven
sjouwen of een tv programmeren. De Burenhulpcentrale zorgt er voor
dat mensen die iets nodig hebben, op een makkelijke manier in contact
komen met mensen uit de buurt die weleens iets voor een ander willen
doen. Dat kan via de telefoon, maar ook via de website.
Voor kleine en kortdurende hulpvragen kan de Burenhulpcentrale ingeschakeld worden, bijvoorbeeld als u een keer zelf geen boodschappen kunt doen,
de hond niet kunt uitlaten, een klein klusje in huis of tuin heeft, ergens
naartoe moet en vervoer nodig heeft of voor een wandeling.
Om de bovenstaande burenhulp te kunnen bieden hebben, zijn er deelnemers
nodig. Als u zich opgeeft als deelnemer kunt u af en toe gebeld worden door
de centrale met de vraag of u iets voor iemand in de buurt kunt doen, of dat
iemand iets voor u kan doen. U bepaalt zelf wanneer u iets voor uw buurtgenoten wilt betekenen en zit dus nergens aan vast.
Voor meer informatie kunt u bellen naar 070 262 99 99 of de website bezoeken.
Tevens bent u van harte welkom bij wdc de Heldenhoek, Elandstraat 88.
www.burenhulpcentrale.nl

Mevrouw E. de Bles bestuurslid
liesbethdebles@hotmail.c0m

koempoelan

De heer W. Oostdam penningmeester
ienwoostdam@ziggo.nl

Iedere 2e woensdag van de maand in ’t Klokhuis

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
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 Lien Duran, t 211 04 59
mw M. Simonis-van Harten, t 350 34 94

Bloedafname en Trombosedienst
De Trombosedienst neemt, in samenwerking
met het Bronovo Ziekenhuis, drie keer per
week bloed af in het Klokhuis.
Men kan terecht op de volgende tijdstippen:
dinsdag		
10.00 – 11.00 uur
woensdag		
08.45 – 09.45 uur
vrijdag		
08.45 – 09.45 uur

12 archipel & willemspark februari 2014

Het programma loopt van 13.30 tot 15.30 uur. Er zijn ook heerlijke
Indische hapjes te koop (djadjans). Iedereen is op de koempoelans
van harte welkom, ook mensen zonder Indische achtergrond.
12 maart geeft dhr. J. van Dullemen een lezing over architectuur in
het voormalige Nederlands-Indië.
9 april geeft historicus en neerlandicus dhr. Termorshuijzen een
lezing over de schrijver P.A. Daum, die o.a. over goena goena,
‘de stille kracht’ heeft geschreven.
14 mei komt Wieteke van Dort als ‘tante Lien’. De toegangsprijs
bedraagt 3,50 euro incl. een kopje thee of koffie. De kaartverkoop
is bij de entree in ’t Klokhuis, Celebesstraat 4, tel. 350 35 11.

I-shop De Heldenhoek
De I-shop is de plek voor gratis advies en informatie. Wij denken met u
mee en zoeken samen met u naar een antwoord op uw vraag. Kunt u het
zelf oplossen? Wilt u iets leren? Is er andere hulp nodig? En waar kunt
u dan terecht?
In een gesprek kijken we naar de kansen en mogelijkheden die u heeft.
U doet zelf wat u kunt. Als u het niet zelf kunt doen we het samen.
Bij de I-shop kunt u vragen stellen over: wonen, gezondheid, vervoer, administratie en financiën, ondersteuning bij het ordenen van post en administratie, Opleiding, (vrijwilligers)werk, solliciteren, ontspanning en sociale
contacten.
Neem contact met op ons op via 070 205 22 79, of kom op maandag of dinsdag
tussen 09.00 en 15.00 uur langs bij wdc de Heldenhoek, Elandstraat 88.

expositie

dhr. Van Maarseveen
Een oude bekende exposeert weer in ons Klokhuis: de Heer van Maarseveen! Hij toont zijn
prachtige schilderijtjes van Indonesië tot en met
29 april. Hij is niet alleen bekend bij ons, maar ook
in bredere kring als ‘de bekende kransengooier’
(u kunt het nazoeken). Wilt u komen kijken bel dan
eerst ’t Klokhuis, tel. 3503511.

activiteiten in het klokhuis

Computercursus
Bij voldoende belangstelling zullen we weer een
cursus starten voor beginners (donderdagmorgen).
Bij voldoende vraag kunnen we wellicht met een
avondcursus voor gevorderden starten.
Belt u ’s morgens tussen 9 en 13 uur, tel. 350 35 11.

Bibliotheek
Elke vrijdag om 10.00 uur Iedereen kan lid worden
van de bibliotheek voor €5 per jaar, voor de mensen
met een ooievaarspas is het zelfs gratis. Er is een
ruime en leuke collectie boeken aanwezig, deels
afkomstig van de Openbare Bibliotheek. Openingstijden: elke vrijdagmorgen tussen 10 uur en half 12,
Celebesstraat 4, biljartzaal 1e verdieping; tel. 350 35 11.

Verzamelpunt olie & vet
Voor olie en vet van huishoudelijk gebruik
De restanten kunnen, verpakt in afgesloten plastic
dozen of flessen, worden ingeleverd in het Klokhuis,
op werkdagen tussen 09.00 en 13.00 uur. Het verzamelpunt is niet bedoeld voor afgewerkte olie van auto
of bromfiets!

Pannenkoeken
Ouderwetse pannenkoeken (naturel of met spek)
worden gebakken op maandag zo tussen 12.00 en
13.00 uur. Reserveren is niet nodig en de kosten zijn
ongeveer €1 per pannenkoek. Kinderen, ouders en
grootouders, maar ook alleenstaanden zijn welkom.

Maaltijden in ’t Klokhuis
en het Schakelpunt
In ’t Klokhuis, Celebesstraat 4, en in het Schakelpunt,
Burgemeester Patijnlaan 1900, worden resp. op de
dinsdag en woensdag om 17.30 warme maaltijden
(drie-gangen-menu’s) geserveerd. De kosten bedragen €6, met Ooievaarspas €4. U wordt van harte
uitgenodigd om te komen eten. Voor beide maaltijden
kunt u tot dinsdag 12 uur reserveren, tel. 350 35 11.

Een nieuw Koersbal seizoen
Elke vrijdagmorgen van 10.00-13.00 uur Er wordt
niet alleen serieus maar ook gezellig koersbal gespeeld
op de groene mat in de benedenzaal van het Klokhuis.
Er is wekelijks een vaste groep spelers (m/v), maar er
is altijd plaats voor nieuwe leden of voor belangstellenden die eens willen komen kijken of meespelen.
Aanmelden bij ’t Klokhuis, tel. 350 35 11.

