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Mooi resultaat van werkgroep R.O.
Belangrijke bouwbepalingen in het nieuwe bestemmingsplan

De werkgroep Ruimtelijke Ordening
(Tieke Dedel, David Struik en Tim
Dike) heeft, samen met de voorzitter
van de bewonersorganisatie, weten te
bewerkstelligen dat de gemeenteraad
op 18 december jl. een nieuw
bestemmingsplan heeft aangenomen
waarin een aantal voor het karakter van
onze wijk nadelige bepalingen uit het
oorspronkelijke voorstel is aangepast.
Waar gaat het precies om?
Archipel en Willemspark zijn sinds 1996
aangewezen als ‘beschermd stadsgezicht’.
Het ‘oude’ bestemmingsplan uit 1982 regelde (mede) daarvoor een aantal belangrijke zaken. Bijvoorbeeld wat wel en niet
was toegestaan met betrekking tot gevels
en gevelindeling en de omvang van uit- en
opbouwen. Het bood de mogelijkheid woningen te splitsen, maar in de praktijk werd
er juist samengevoegd, zodat herenhuizen

weer één geheel werden. Dat plan functioneerde prima, zeker vóór de vastgoedcrisis,
maar was wel aan herziening toe. Er moest
een nieuw bestemmingsplan komen.

en gevelindeling gehandhaafd blijven. De
mogelijkheid tot dakopbouw werd sterk beperkt. Daarnaast is vergunningvrij bouwen
in de achtertuin onmogelijk geworden.

En dat was schrikken. In een eerste versie
werd de mogelijkheid geopend om woningen onbeperkt te splitsen, werden dakopbouwen op verschillende (cultuurhistorisch
interessante) plekken toegestaan en was de
bijgebouwenregeling sterk uitgebreid. Nog
afgezien van de (parkeer)overlast die deze
plannen zouden kunnen gaan betekenen:
wat zou er op deze manier overblijven van
het ‘beschermde stadsgezicht’? Men ging in
overleg met de gemeente. En met resultaat!
In het officiële ontwerpplan werd een aantal
zaken aangepast. Zo werd bepaald dat voor
panden met een woonbestemming woningsplitsing niet is toegestaan tenzij de woning
minimaal drie verdiepingen telt (kap en
souterrain niet meegerekend), er voldoende
parkeervoorzieningen zijn, de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende panden niet
worden beperkt en de cultuurhistorische
waarde van de woning niet wordt aangetast.
Een belangrijke bepaling vormt daarbij de
eis dat bij splitsing er per woonlaag maar
één wooneenheid zou mogen ontstaan.
Bij panden met gemengde bestemmingen
(wonen én werken) moet de woonruimte
ook minimaal één volledige bouwlaag
omvatten. Alleen wanneer heel grote (leegstaande) kantoren tot woonruimte worden
getransformeerd kan hiervan in uitzonderingsgevallen worden afgeweken. Voorts
moeten bij karakteristieke panden kapvorm

Het dreigde op het allerlaatst nog even
fout te gaan toen de ‘één woning per laagbepaling’ in het voorstel aan de gemeenteraad verdwenen bleek te zijn, maar in goed
overleg is deze regel weer opgenomen.

Archipel in theater PePijn
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Goed nieuws – zeker voor de aanwonenden
– is ook het besluit van de gemeenteraad
om de bestemming ‘hoofdverkeersweg ter
ontsluiting van de wijk en de stad’ voor de
Laan Copes van Cattenburch te wijzigen in
‘hoofdverkeersweg ter ontsluiting van de
wijk’. Dat scheelt wel even in de drukte!
Tot en met 12 maart a.s. kan door belanghebbenden tegen het besluit van de
gemeenteraad beroep worden ingesteld
bij de Voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het
plan treedt in werking op 13 maart 2015
tenzij naast dit beroep een beroep om een
voorlopige voorziening wordt gedaan en
toegewezen. In dat geval treedt het besluit
tot vaststelling niet in werking voordat op
dat verzoek is beslist.

Boek van een wijkgenoten
> pagina 5

Nieuwe Rubriek

Het bestemmingsplan ligt ter inzage bij
het Den Haag Informatiecentrum (Spui)
en is ook digitaal in te zien (o.m. www.
denhaag.nl/Bestemmingsplannen>stadsdeel Centrum>Archipelbuurt e.o.).

dl

Onbetaald en Onbetaalbaar
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Onze zon,
150 miljoen km
van onze planeet
Van schoonheid en schepper
van leven tot destructieve kracht
Een presentatie door Robert Clemens
> Wij zijn letterlijk sterrenstof, tot leven gekomen door
de energie van onze dichtstbijzijnde ster, de Zon.
> Zwaartekracht, de kracht die het ontstaan en het einde
van sterren dirigeert.
> Een presentatie welke onze verbintenis met het universum
en onze plaats daarin uiteenzet.
Datum en tijd dinsdag 3 maart 2015, 19.30-22.00 uur, zaal
open vanaf 19.15 uur. Locatie Wijkcentrum ‘Het Klokhuis’,
Celebesstraat 4, 2585 TJ Den Haag. De toegang is GRATIS,
bel voor reserveringen 070-3503511, tussen 09.00 en 15.00 uur.
Robert Clemens (B.Sc. Aerospace Engineering) is tot op
heden werkzaam geweest in verscheidene sectoren van de
lucht- en ruimtevaartindustrie in binnen-en buitenland.

Walking
Dinner
21 maart
2015
Dineren met
wijkgenoten
bij wijkgenoten

Dineren met wijkgenoten bij wijkgenoten in een – per gang – wisselende samenstelling. Dat is het idee van het Walking Dinner op
zaterdagavond 21 maart. Het Walking Dinner Team is aangevuld
met fris bloed en alweer in full swing om dit evenement voor de
derde keer te organiseren. Beide voorgaande edities leverden veel
enthousiaste reacties op. Vorig jaar was het helemaal volgeboekt
met in totaal 150 deelnemers. Wees er dus snel bij en meld je aan
als kok of als gast, de inschrijving is geopend. Zie de website.
anouk van den brink, edith buijs, ronald kloots,
reinette kortenhorst, cathrien ruoff, loek spruit
www.willemarchipel.nl

Fotograferen kun je leren
> pagina 12

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

Buurt in beweging

Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark

Klusjesman nodig?
Bel BBOZ!

Een hoofdrol voor de
Archipelbuurt

secretariaat
p/a Celebesstraat 4, 2585 tj Den Haag
Administratie: mw. Trudy Hollander
t. 404 95 80 (bij geen gehoor t. 350 35 11)
secretariaat@archipelwillemspark.nl

Hebt u binnenkort een grote of kleine klus in of rond uw huis (of bedrijf):
denk dan eens aan de mogelijkheid de klusjesmannen van BBOZ in te
schakelen. Die doen (en kunnen) van alles: technische en onderhoudsklussen, tuin- en straatwerk, ze timmeren en schilderen, ze ruimen op en
ze maken schoon.

Na een geslaagd evenement in de Vredeskapel, ontstaan
uit een samenwerkingsverband tussen de theaters
Diligentia/PePijn en de commissie cultuur van onze wijk,
komt er nu een vervolg.

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

wijkkrant
Sluiting kopij: 17 maart 2015
Sluiting advertenties: 20 maart 2015
p/a Celebesstraat 4, 2585 tj Den Haag,
t. 350 35 11, secretariaat@archipelwillemspark.nl
redactie
Lucia v. d. Bergh, Bianca Fieret,
Therese Flemmings, Dymph van der Laan,
Loes van Lakerveld, Else Ponsen,
Marjan Teesing, Prescilla van Zoest
bijdragen
cartoon: Jet de Meester, Bert Bos, Hans Plat,
Michiel Ottolanden, Mieke Weterings, Derk
Hazekamp, Cathrien Ruoff, Rosalie Weijers
vormgeving de ontwerpvloot
foto's J. Fletterman, Pjotr Wiese, C. van der Laan
websiteredactie
Ank Beekman, Frits Hoorweg, Margreet
Meijer, Cristo Padmos, Danar Parmaki, Deniz
Pelsman, Josephine de Vijlder
nieuws voor de website
website@archipelwillemspark.nl
nieuwsbrief ontvangen?
Aanmelden via www.archipelwillemspark.nl
digitale muurkrant
in de Archipel in ’t Klokhuis, bij bakker Bornhijm, bij ah en in Willemspark bij Citronics

Klachten stadsb
eheer
bel 14 070

Wijk- en Dienstencentrum ’t Klokhuis
informatie zie pagina 12

Staedion
informatie 0900 14 24

Wijkcentrum 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
Geheugentraining
Carly Steijn t. 06 398 506 86
carly.steyn@florence.nl
woensdag 09.00 tot 16.00 uur
dinsdag & vrijdag 14.00 tot 16.00 uur
Gym op de stoel M.B.V.O.
dinsdag 11.00–12.00 uur
Aanmelden ter plekke
Maaltijd op woensdag
17.00–18.00 uur, info/aanmelden t. 350 35 11
Inloopspreekuur wijkverpleegkundige
Karina Kuipers, vrijdag 12.00 – 14.00 uur

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

Florence Thuiszorg
Verzorging en verpleging
maandag t/m donderdag tussen 9.00-12.00 uur
t. 754 13 10 (calamiteiten 413 10 00)
Stichting Terminale Zorg door vrijwilligers
t. 754 13 30, info@terminalezorg.nl

Burenhulp
Mevr. M. Simonis-van Harten (vanaf 11.00 uur)
t. 350 34 94
Vredeskapel
Malakkastraat 1-5, info@vredeskapel.nl
www.vredeskapel.nl
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

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

Kattenop

Wanneer u een oppas zoekt kunt u onderstaande personen
benaderen. De voorwaarden dient u verder zelf te maken.
t. 06 361 99 624
t. 350 61 16
t. 06 189 84 312
t. 06 121 08 703
t. 354 05 01

mw. J van
Bee
t. 352 30 20 k

Dido Graswinckel
Sophie Vlaar
Mw M. Vollema
Jonas van West
Godert de Zoeten

pas!

t. 06 295 640 60
t. 362 82 70
t. 06 519 58 607
t. 06 536 29 762
t. 06 335 61 295

Houd A&W schoon en prettig!
Huisvuil ophalen
Ophalen huisvuil wekelijks op vrijdag
Papier maandelijks op donderdag
5/3, 2/4, 28/5, 25/6, 27/7, 23/8, 17/9, 15/10, 12/11 en 10/12

Om dat werk goed te kunnen blijven doen is bboz dringend op zoek naar nieuwe
opdrachtgevers naast de huidige. Binnenkort krijgen alle bewoners van Archipel
en Willemspark daarom een folder in de bus waarin precies staat uitgelegd hoe je in
zee kunt gaan met de mannen van bboz. Maar u hoeft daar niet eens op te wachten.
Een telefoontje naar Jean Gieskens van bboz (070 3615990) of jean@bboz.nl volstaat
om te kijken of bboz ook u van dienst kan zijn en een offerte te vragen. Geld kost
het overal, maar via bboz dient u ook nog een ander doel. Misschien gewoon eens
proberen?
dl

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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De verdere samenwerking tussen de theaters en buurtbewoner
Bert Bos heeft geresulteerd in een cabaretvoorstelling met de
Archipelbuurt in de hoofdrol. De voorstelling zal plaatsvinden
in theater PePijn op woensdag15 april a.s..
Theaters Diligentia/PePijn:
‘Op woensdag 15 april staat Arno van der Heyden in Theater
PePijn met de voorstelling U bevindt zich hier. Een muzikale
cabaretvoorstelling waarin de Archipelbuurt een nadrukkelijke hoofdrol speelt en buurtbewoners direct of indirect mede
bepalen wat er in de voorstelling zal komen.
U bevindt zich hier is een sympathieke en relativerende aanklacht tegen de overregulering. De vicieuze cirkel van overregulering waar niet meer aan te ontkomen is, met op elke muur
een bordje met wat mag, moet of juist niet mag. Of zoals Arno
het zelf verwoordt “Het is als een rotonde, die zelfs het kleinste
dorp tegenwoordig al kent. Alleen heet het daar ringweg. Met
altijd een kunstwerk in het midden.”
Tijdens de voorstelling nemen Arno en zijn pianist Bas Mulder
het publiek mee naar vroeger, naar de tijd dat er nog niet in elk
dorp een rotonde lag. Met sprankelende nieuwe liedjes en verhalen over vroeger koppelt Arno het universele aan het actuele.

Samenstelling bestuur
bewonersorganisatie per
januari 2015
Per begin dit jaar is Folef Hooft Graafland teruggetreden uit het
bestuur van Bewonersorganisatie Archipel en Willemspark.
Tijdens de nieuwjaarsreceptie in het Klokhuis dankte voorzitter Arnout Offers
hem voor al zijn werk – en vooral ook nieuwe initiatieven – voor de wijk in de
afgelopen vier jaar. Katja Beekman is hem opgevolgd als secretaris van het
bestuur, dat verder werd aangevuld met een nieuw lid: Karin Hoogsteder.
Beide dames gaan zich ook actief opstellen voor de buurt waarin zij wonen.
Voor Karin is dat de Archipelbuurt; zij is al bestuurslid van de belangenvereniging
Surinamestraat. Daarnaast zet zij de contacten van Folef richting de awoc voort
en neemt zij de druk/distributie van a&w-flyers op zich.
Katja woont in de Frederikstraat en zal proberen meer activiteiten in of voor
Willemspark te ontwikkelen.
Ook neemt zij – met Tim Dike van de werkgroep verkeer – deel aan het ‘burenoverleg’ van de Gemeente over de verbouwingen van de Dr. Kuyperdam/Mauritsbrug
en zij gaat dat ook doen voor de komende werkzaamheden aan de Javastraat.
Samen zullen zij als ‘liaison’ van het bestuur richting de redacties van wijkkrant
en website optreden en het kerstdiner voor vrijwilligers organiseren.
katja beekman

Clubhuis te huur voor €60, Giro: 8160392

Oppassen geblazen!
Laurens Bos
Malou Polak
Marijn Roelvink
Thijs van Schaik
Aria Veen

Tot voor kort waren vooral de gemeente en bijvoorbeeld Verenigingen van Eigenaren en Huurders opdrachtgever voor wijkwerkzaamheden of onderhoud van
gebouwen, maar sinds kort kunt u ook als particulier of bedrijf bij bboz terecht.
bboz? Fuusje de Graaff, lid van het bestuur van bboz: ‘Ja, eerst die naam: bboz
stond ooit voor voor (Stichting) Buurtbeheer- en ontwikkelingsbedrijf Zeeheldenkwartier, maar wij werken al geruime tijd in alle centrumwijken, inclusief
Archipel en Willemspark. De naam is ingeburgerd dus die laten we voortbestaan
als afkorting. En wie wij zijn? Een organisatie op ideële grondslag, van en voor de
centrumwijken, waar enthousiaste klussers de gelegenheid krijgen door het uitvoeren van allerlei soorten werkzaamheden op het terrein van techniek en onderhoud, tuin en straat, timmer- en schilderwerk en opruim- en schoonmaakwerkzaamheden, praktische ervaring te blijven opdoen en op die manier te werken aan
terugkeer op de arbeidsmarkt. En of dat lukt? Zeker, we zijn er heel trots op dat we
er inmiddels in zijn geslaagd 20 mensen weer aan het werk te helpen.

foto Pjotr Wiese

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
Katja Beekman t. 06 222 062 35
katja@archipelwillemspark.nl
penningmeester
dhr. mr. R. Klein t. 362 57 44
ruud@archipelwillemspark.nl
lid dhr. ir. A. Bloembergen
auke@archipelwillemspark.nl
lid Karin Hoogsteden
karin@archipelwillemspark.nl

wijkberaadsvergadering
donderdag 19 maart 2015
20.00 uur, ’t Klokhuis, Celebesstraat 4

Politiebureau
Karnebeek
gesloten vanaf
begin dit jaar
Het politiebureau Karnebeek, gevestigd aan de Burg. Patijnlaan 35,
is per 1 januari 2015 gesloten.
De wijkagenten Hans Plat en Marianne Hoogerbrugge blijven in de wijk
Archipelbuurt/Willemspark werkzaam, maar vertrekken nu vanaf het
politiebureau Jan Hendrikstraat 85 in het centrum van Den Haag.
Aangifte kunt u voortaan doen bij de omliggende bureaus aan de Jan Hendrikstraat, de Hoefkade, de Fahrenheitstraat of in Scheveningen. Alleen op
afspraak kunt u nog terecht bij het bureau Karnebeek. In de loop van 2015 zal
het mogelijk worden om een 3D-aangifte te doen bij het politiebureau aan
de Burg. Patijnlaan 35. Als dat zover is, melden wij het u.
hans plat en marianne hoogerbrugge

De Haagse Archipelbuurt speelt nadrukkelijk een hoofdrol.
Overdag trekt Arno er zelf op uit om foto’s en filmpjes te maken en om buurtbewoners te ontmoeten. Dat maakt U bevindt
zich hier tot een feest der herkenning. Ook al is de gezamenlijke
conclusie dat wat in de Archipelbuurt gebeurt, waarschijnlijk
overal gebeurt.’
Kaartjes voor de voorstelling in Theater PePijn kosten € 14,50
en zijn te verkrijgen via de site. Theater PePijn is niet zo groot,
dus wil je verzekerd zijn van een plaats, wees er dan snel bij!
dl
www.diligentia-pepijn.nl

Concert Es-Groot
Zaterdagavond 7 maart 2015 is weer het jaarlijkse concert
van Es-Groot. Onder de titel ‘Honrar la Vida’ zingen we
liederen die het leven eren. Zowel de donkere als de lichte
kanten daarvan.
In 2015 is voor Nederland de Tweede Wereldoorlog 75 jaar
geleden begonnen. Voor ons een aanleiding om te zoeken naar
muziek die onder de zwaarst denkbare omstandigheden tot
stand kwam, namelijk in de kampen. We zingen deze avond
de Nederlandse première van de Holocaust Cantate, met een
aantal jonge solisten.
In 2015 vieren we ook 70 jaar bevrijding. Een aanleiding
voor vreugdevolle muziek, zoals u van ons gewend bent
op Hebreeuwse en Zuid-Amerikaanse teksten.
Graag nodig ik u uit om deze niet alledaagse muziekbelevenis
met ons mee te maken.
wanneer – 7 maart 2015, 20.15 uur
waar – Nieuwe Badkapel, Scheveningen
kaarten – voorverkoop € 12,50, inclusief programma en een
drankje na afloop. Kaarten bij aanvang concert € 14,-.
Reserveren
U kunt reserveren bij Michiel Ottolander via:
070 350 55 42 of m.ottolander@tiscali.nl

25 jaar ‘Wijkbus Stap In’ Onthulling achtste
krijgt de Ereprijs 2015
muurgedicht
Zaterdag 28 maart onthult de Stichting ArchipelpoëZie
haar inmiddels al weer achtste muurgedicht in onze buurt.

Op de Nieuwjaarsreceptie in ’t Klokhuis op 4 januari jl. heeft de
voorzitter van Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark,
Arnout Offers, de jaarlijkse Ereprijs uitgereikt aan de voorzitter van de Stichting Wijkbus Stap In, Hans van Gent. Zeer
verrast nam deze de oorkonde in ontvangst en alle chauffeurs
en meldpuntvrijwilligers kregen later ook een kopie hiervan.
Het applaus uit de zaal bewees dat de keuze voor de wijkbus
van harte ondersteund werd. De ‘gele kanarie’ zoals deze bus
liefkozend wordt genoemd is een vertrouwd beeld in Archipel/
Willemspark/Zeeheldenkwartier en een gedeelte van Duindorp.
Ook bij een nieuwe bus wordt weer gekozen voor geel, want
voor de wachtende abonnees is dit het sein dat hún bus er is.
Wat betreft de klantvriendelijkheid van de wijkbusvrijwilligers:
hier kunnen veel andere vervoerders een voorbeeld aan nemen.
Hulde!

Na het vorige gedicht in de Riouwstraat is dit keer de Atjehstraat aan de beurt. Op de hoek met de Bankastraat zal de gevel
boven het reisbureau worden getooid met een klassiek gedicht
van een bekende Nederlandse (Haagse) dichter uit de Gouden
Eeuw, in een modern tintje. Welk gedicht precies wordt nog
even geheim gehouden. Iedereen is vanaf 16.30 uur van harte
welkom om bij de feestelijkheden rond de onthulling aanwezig
te zijn. In de loop van dit jaar zullen er nog meer gedichten
onthuld worden; houdt daarvoor de website of sociale media
van ArchipelpoëZie in de gaten. En: heeft u een mooie muur
dan wel een suggestie voor een geschikt gedicht? De stichting
hoort graag van u.
derk hazekamp

Het
Haagse
Lied
van
de ziel

Bekijk het volgende filmpje over de wijkbus, dat Mark Drenth
gemaakt heeft op Youtube. 				
							 epb
www.youtube.com/watch?v=O27kDKYkCYs

Wilt u ook abonnee worden? Voor slechts €20,- (€10,- met ooievaarspas)
p.p. per 3 maanden staat hij voor u klaar (een rollator kan mee en er zit nog
een liftje in ook). Voor (echt)paren zijn de kosten €25,- per 3 maanden.
Een begeleider betaalt €10,- per kwartaal. Meer info nodig? Haal een folder
in wijkcentrum ’t Klokhuis of bel het wijkbusmeldpunt op werkdagen tussen
9.00 – 10.00 uur, tel 070 352 04 16.

Lucht Javastraat
een jaar lang gemeten
Aan een woonhuis in de Javastraat is op 15 januari een cilinder
met buisjes opgehangen waarin de luchtvervuiling gemeten
wordt. Een rij auto’s staat ernaast te ronken voor het stoplicht.
Anne Quaedvlieg, coördinator voor de wijk: ‘Ik haal iedere
maand het oude buisje weg en plaats een nieuw. Het buisje
stuur ik naar bureau Blauw, een onafhankelijk laboratorium
in Wageningen, dat ook metingen van de overheid analyseert’.
In 50 ‘risicoplaatsen’ in Nederland gingen metingen van start,
binnen de 'gezonde lucht' campagne van Milieudefensie.
l.v.d.b

Mantra’s
en meer
Wil je een ongedwongen zangavond, waar je heerlijk kunt
meezingen met eenvoudige liederen onder begeleiding van
gitarist Rik Fennis en de Haagse Stembevrijders? Met af en toe
meerstemmig proberen en heel misschien een kleine improvisatie? Kom dan ook meezingen in De Zalen, Riouwstraat 1.
We zingen van 20.00 tot 21.30 uur en daarna is er thee.
Elke laatste vrijdag van de maand: 27 februari, 27 maart,
24 april, 29 mei en 26 juni. Eigen bijdrage € 10,-.
www.dehaagsestembevrijders.nl

Beelden en
bijzonderheden
Wandelen door Archipel
en Willemspark
Voor de Kunstloper van afgelopen september is een
wandeling gemaakt langs beelden en bijzonderheden
in Archipel en Willemspark.
Er bleek veel vraag naar deze wandeling, ook na afloop van de
Kunstloper. Daarom is de tekst ontdaan van alle tijdgebonden
elementen van toen. Zo is bijvoorbeeld met de Engelse kerk een
speciale bezoekregeling gemaakt.
De volledige tekst (in het Nederlands en het Engels) met bijbehorende foto’s is terug te vinden op de site www.archipelwillemspark.nl. Ook worden fondsen gezocht om de wandeling
opnieuw in druk te kunnen laten verschijnen, (onder meer)
als welkomstgeschenk voor nieuwe inwoners.
dl
www.archipelwillemspark.nl
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Nieuwe Rubriek

Onbetaald en onbetaalbaar
Een wereld aan diversiteit in verse groente en fruit

Nieuwe rubriek: Onbetaald en onbetaalbaar.
Bijzondere vrijwilligers in de buurt.

Bezoek eens onze website.
Ons hele assortiment thuis op een presenteerblaadje.
Bestelgemak voor iedereen.
Bankastraat 78g
2585 EP Den Haag

T 070 350 52 50
F 070 331 90 71

Hart voor de zaak, dat is
de drijfveer bij buurtgenoten
die zich vrijwillig voor iets
inzetten. Evert Jan Jansen
Schoonhoven is zo’n buurtgenoot. Al meer dan 15 jaar is
hij de onbezoldigde penningmeester in het bestuur van de
Stichting Kamermuziek.

info@exotenhof.nl
www.exotenhof.nl

Het begon met de uitnodiging van zijn schoonouders om mee te gaan naar een concert van een
strijkkwartet. Van het een kwam het ander. Evert
Jan werd niet alleen een trouwe bezoeker van
de concerten die georganiseerd werden door de
Stichting Kamermuziek, hij werd al snel gevraagd
als penningmeester, een functie die hij inmiddels al
ruim vijftien jaar met veel inzet vervult.

Kofﬁehuis De Prinsevink
Koffiehuis
De Prinsevink
Kerkhoflaan (t.o. Prinsevinkenpark)
Kerkhoflaan (t.o. Prinsenvinkenpark)
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De Stichting Kamermuziek organiseert zonder
enige vorm van geldelijke ondersteuning zes
concerten per jaar in theater Diligentia. Kamermuziek, een muziekvorm die oorspronkelijk bedoeld
is voor uitvoering in de huiselijke kring, kenmerkt
zich door optredens van kleine ensembles. Bij de
Stichting Kamermuziek gaat het altijd om een
strijkkwartet of pianotrio, af en toe aangevuld door
een ander instrument. Wereldberoemde ensembles
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zoals het trio Wanderer (Frankrijk), het Takács
kwartet (usa) en het Borodin kwartet (Rusland)
worden aangetrokken om hier te komen spelen,
maar ook met enige regelmaat Nederlandse muziekgezelschappen, want Nederlandse strijkkwartetten zitten in de lift; in Amsterdam is er zelfs een
strijkkwartetacademie.
Bij de programmering van de concerten wordt
ernaar gestreefd zowel het klassieke als het meer
avontuurlijke repertoire aan bod te laten komen.
Het bestuur vergadert vier keer per jaar maar er
is voortdurend aandacht nodig om alles goed te
laten verlopen. Het meeste werk gaat zitten in het
samenstellen van het programma. De penningmeester moet scherp op het geld letten. Het aantal
vaste abonnementen is teruggelopen maar daar
staat een toename van de losse kaartverkoop tegenover. Voor jong publiek is de lage toegangsprijs van
€5,- extra aantrekkelijk. Veel wijkbewoners hebben
een seizoensabonnement van de Stichting voor
Kamermuziek en wijkvoorzitter Arnout Offers is
zelfs de voorzitter. Maar natuurlijk
is er ruimte voor nieuwe bezoekers. De concerten
vinden altijd plaats op dinsdagavond, het eerstvolgende op dinsdag 3 maart. Het Danel kwartet,
afkomstig uit België, verzorgt dan een optreden
met werk van Mendelssohn, Weinberg en Schubert.
Kijk voor meer informatie op de website.
lvl
www.stichtingkamermuziekdenhaag.nl

Over cantaloupen gesproken…
Eind november 2014 is de volledig opgeknapte
speeltuin van de Cantaloup weer in gebruik
genomen met een daverend feest voor groot en
klein. In de speeltuin, bijna veertig jaar geleden
ingericht, zijn alle speeltoestellen vernieuwd, is
kunstgras aangelegd en is het zwembad van een
nieuwe ‘binnenvoering’ voorzien.

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

Hulde voor de gemeente die in goed overleg met het
bestuur van clubhuis Cantaloup deze klus in recordtijd voltooide, ondanks de tegenslag van de vondst
van asbest. De locatie is nu gelukkig weer volledig
schoon.

voor kenners van smaak!

Waar zou toch die naam ‘Cantaloup’ vandaan
komen?
Tine Heijstraten dook in de geschiedenisboeken.*
En vond daar dat op 1 november 1851 in een Haags
dagblad een ‘warmoezierstuin’ ofwel groententuin
in de Frederikstraat bij de Mallemolen, te huur werd
aangeboden, genaamd Kantaloepenburg. De tuin

kende diverse eigenaren waaronder Henri Eugène Fortune
graaf Duchastel de la Hovarderie. Na
diens dood lieten zijn erfgenamen hier drie straten
aanleggen die in 1874 de namen kregen van Schelpkade, Schelpstraat en Cantaloepenburg. De naam zou
verwijzen naar de cantaloup (een meloensoort) die
in de warmoezierstuin werden gekweekt. Tot zover
Janson.
Beweerd wordt – maar dat is onbewezen – dat die
cantaloupen werden verbouwd voor de Franse soldaten die in de Napoleontische tijd vlakbij gelegerd
waren. Men zegt dat zij niet alleen erg van deze cantaloupen hielden maar ook van een cantaloupensoep
die zij met veel plezier degusteerden met de dames
van plezier die ze op de Cantaloup bezochten… Qui
sait…
th/dl
*	
Janson, E.M.Ch.M.: De Archipelbuurt
en het Willemspark (1977)

open podium in de Archipel
wanneer:	za 14 februari
15.00 – 17.00 uur
waar:
Rode Zaal, Riouwstraat 1
entree: € 5 euro
programma:
•	Chris Bernart uit Durgerdam (onlangs
winnaar ex aequo van het Groninger
Theaterfestival) met De doos van
Pandora.

 it het juryrapport: ‘Curieuze cocktail
U
van Drents en Grunnings.’ ‘Charisma,
chaos en een overdosis zelfvertrouwen
vechten om voorrang.’
•	Geen Valentijnsdag zonder liefdes
liedjes: Liesbeth Reijerkerk en Marijke
Franken zingen begeleid door Winfried
Verweij klassieken modern repertoire
(o.a. Brahms: Hüt du dich; de Haban
era (uit Carmen) van Bizet, Bernsteins

– advertentie –

de tegelkunst
Ambachtelijke
wand- & vloertegels
— natuursteen —
Verkoop en uitvoering
vakmanschap voor
restauratie, reparatie en
onderhoudsadvies op maat

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

Lunch
Diner
Party
Borrel
Buffet
Catering

I feel pretty (uit West Side Story) en
The man I love van George Gershwin).
•	Het Mauritskwartet zingt de
liedercyclus Klänge aus Mähren
van Dvorák.
•	Het Dubbelkwartet Decibelle verzorgt
de zangfinale.
Om 14.30 uur gaat de zaal open en
staan koffie en thee klaar. Na het
concert is de bar open.

boek van wijkgenoten

Kinderen die de wereld
hebben veranderd
In onze mooie buurt is het voor kinderen de normaalste zaak van
de wereld dat ze met zorgzame ouders in een gezellig huis wonen,
meer dan genoeg te eten hebben, in een warm bed slapen en elke dag
naar school gaan. Een schrijnend verschil met het leven van kinderen
die vanaf hun jongste jaren niets anders kennen dan armoede,
honger, ontbering en onderdrukking.
Dankzij buurtbewoners Peter de Ruiter (uitgever, schrijver, fotograaf ) en
Floris van Straaten (journalist, voormalig correspondent, nrc-redacteur)
verscheen enkele maanden geleden het boek Kinderen die de wereld hebben
veranderd. De verschijning viel samen met de 25e verjaardag van het
vn Kinderrechtenverdrag.
In het boek worden de levens geportretteerd van 22 kinderen die de moed
hadden zich te verzetten tegen hun lot. Ze liepen weg van brute bazen en
onverschillige ouders en vroegen aandacht voor hun mensonterende leef
omstandigheden. Met hulp van buitenaf groeide hun eigen ontsnapping
vaak uit tot een bevrijdingsbeweging voor andere kinderen.
Floris van Straaten vertelt hoe hij bij het boek betrokken raakte. ‘Het initiatief
kwam van Peter. Hij heeft een eigen uitgeverij en is net als ik een Azië-fan.
Samen met historica Els Kloek heb ik de redactie gedaan. Een mooi project.
Diverse schrijvers, verslaggevers, fotografen en vertalers hebben meegewerkt.
De bijdragen zijn een bewuste mix van journalistiek en persoonlijke verhalen.’
Het merendeel van de kinderen komt uit ontwikkelingslanden.
Maar er zijn ook een paar stukken opgenomen over westerse jongeren.
‘Ja, we wilden laten zien dat ook dichter bij huis voorbeelden te vinden
zijn van dappere kinderen die de wereld met hun actie tot nadenken
hebben aangezet.’
Is er een bepaald verhaal dat u bijzonder ter harte gaat?
‘Ach, het zijn allemaal heftige en ontroerende geschiedenissen. Wat te denken
van Iqbal Masih uit Pakistan, die op vierjarige leeftijd in de tapijtfabriek
moest gaan werken om de schulden van zijn vader af te lossen…
Op zijn tiende wist hij zich aan zijn slavenleven te ontworstelen en ging hij
zich inzetten voor de bevrijding van andere kinderen uit de handen van de
‘tapijtmaffia’. Een paar jaar later werd hij vermoord. Of het meisje Nujood Ali
uit Jemen, dat op tienjarige leeftijd werd uitgehuwelijkt aan een veel oudere
man, die haar sloeg en verkrachtte. Het lukte haar weg te lopen, en met hulp
van een mensenrechtenadvocate vroeg ze met succes echtscheiding aan.’
Kinderen die de wereld hebben veranderd is een origineel en belangwekkend
boek. Het is voorzien van vele foto’s en telt 288 bladzijden. Uitgave Pixel
Perfect Publications, prijs € 17,95. Verkrijgbaar in de boekhandel maar ook
te bestellen via de uitgeverij. In dat geval wordt € 2,50 gedoneerd aan de organisatie van Urmila Chaudhary, die kinderen behoedt voor slavernij in Nepal.

pvz
www.pixelperfectpublications.com

Aanleg
Groene Buurttuin
Archipelschool
gestart
Op donderdag 15 januari is de aanleg
van het groene schoolplein gestart!
De start werd ceremonieel ingeleid
door Jan van Schaik, de ontwerper
en bouwer van de tuin, die met alle
kinderen van de school én enkele
buurtbewoners de ‘wilgendans’
heeft gedaan.
Eerst zijn de oude speeltoestellen
en de tegels weggehaald, waarna de
opbouw kan beginnen. De gehele
aanleg zal ongeveer drie maanden in
beslag nemen. Tijdens deze periode
is de noordkant van het schoolplein
afgesloten en kan er hier tijdens en
na schooltijd niet gespeeld worden.
Bent u benieuwd naar het ontwerp
of wilt u op de hoogte blijven van

ontwikkelingen rondom de Groene
Buurttuin? Ga dan naar de Facebookpagina van Groene Buurttuin
Archipel en ‘like’ ons, dan blijft
u automatisch geïnformeerd.
We zoeken nog vrijwilligers uit de
buurt die het leuk vinden om af en
toe mee te doen aan het onderhoud
van de tuin. Heeft u ook interesse om
deel te nemen aan het buurtcomité
van de buurttuin? Meld u zich dan
via info@archipelschool.nl.
Doneren kan ook nog steeds op
rekening nl94 ingb 0004 3480 99
t.n.v. de Archipelschool o.v.v.
Donatie Groene Buurttuin.


rosalie weijers

Atjehstraat 66
2585 vl Den Haag
Telefoon 070 352 39 98
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Studiegroep
zonnestroom
voor VvE ’s

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 rubriek stellen wij wijkgenoten aan u voor die, opererend in
betrekkelijke anonimiteit, met veel passie en inzet bezig zijn om onze
directe woonomgeving groener en duurzamer te maken.

Een ledlampje gebruikt ook stroom!
Hoe lang woon je al in de wijk?
‘Wij wonen sinds 1998 in deze wijk. Met heel veel plezier.’
Wat waren je beweegredenen om je aan te sluiten
bij de werkgroep duurzaamheid ‘Groene Buurt’?
‘Ik vind de huidige globale ontwikkelingen van groei
behoorlijk negatief. Ik geef om de natuur, maar we plegen
echt roofbouw als samenleving. De snelheid waarmee het
regenwoud verdwijnt is schrikbarend...
Ik kan dat natuurlijk in mijn eentje niet stoppen, maar alle
kleine beetjes helpen en ik probeer mijn steentje bij te dragen.
Zo vind ik het heel belangrijk dat ik een voorbeeld ben voor
mijn kinderen en dat zij daar profijt van hebben. Mijn gedrag
gaat dan in hun dna zitten, hoop ik. Zij moeten straks verder
met de wereld die ik achterlaat.’
Wat betekent duurzaamheid voor jou?
Duurzaamheid heeft te maken met verantwoord omgaan
met wat de Aarde ons geeft. Verspilling moeten we tegengaan
en zoveel mogelijk grondstoffen hergebruiken. Zorgvuldig
omgaan met ons afval in het algemeen, dus niet zo maar snoeppapiertjes op straat gooien maar wél zoveel mogelijk afval
scheiden en recyclen. Dat zijn de kleine dingen die we
zelf kunnen doen.
Ik let op het stroomgebruik, de verwarming staat laag en als we
het koud hebben dan trekken we een trui aan. Ik heb ook heel

We moeten echt zuinig zijn op onze Aarde. Het nadenken
over je eigen gedrag moet een soort tweede natuur worden.

Evert Jan
van Hellenberg
Hubar

Evert Jan let op stroomverbruik. Zijn slogan is:
een ledlampje gebruikt ook stroom!

goed nagedacht over het instellen van de thermostaat en die
heel zorgvuldig geprogrammeerd. Laag als we niet thuis zijn
en iets hoger als we er wel zijn.

Ik ben niet roomser dan de paus, ik vlieg regelmatig en permitteer mezelf de nodige luxe. Onze generatie is een gouden generatie. Wij zijn opgevoed met zoveel mogelijkheden en hadden
zo veel keuzes. Groeien kon ongebreideld. De tijd zat ons mee.
Maar er komt nu ongetwijfeld een omslag. Ik heb nog geen
elektrische auto, maar dat zou zo maar kunnen gebeuren. Maar
helemaal overtuigd van het nut ben ik nog niet, want de stroom
die nodig is voor elektrisch rijden wordt nog steeds voor een
groot deel met behulp van kolen opgewekt. De co2-uitstoot van
elektrisch vervoer is weliswaar minder, maar we zouden veel
meer duurzame groene stroom moeten hebben.’
Let je op je eigen energieverbruik?
‘Ik probeer zoveel mogelijk de fiets te pakken in plaats van de
auto. Voor mijn werk heb wel ik een auto nodig. En op mijn
werk – ik zit in de ict business – zou er nog wel wel wat verbeterd kunnen worden wat betreft het energieverbruik.
Door mijn deelname aan de werkgroep ‘Groene Buurt’ en het
bedenken van collectieve duurzame plannen voor de wijk word
ik wel scherp gehouden, ook wat betreft mijn eigen gedrag. Het
groene moet in je systeem gaan zitten!’
mt

Actie zonnepanelen wegens
groot succes verlengd
Het in oktober vorig jaar gestarte project ‘collectief
zonnepanelen’ is een groot succes. Inmiddels zijn er al
11 huishoudens in de wijk met behulp van dit initiatief
overgestapt op duurzame energie via zonnepanelen.
De lente staat voor de deur en daarmee zien we weer vele heerlijke zonuren tegemoet en bovendien bezorgt de zon ons een
beter humeur en meer energie, helemaal gratis en voor niets.
Wilt u ook voor uw woonomgeving gebruik maken van de
eindeloze gratis hoeveelheid zonne-energie direct via uw eigen
dak in en om uw huis?
En wist u trouwens dat het oogstseizoen voor zonnestroom al
in maart begint? Op initiatief van de werkgroep duurzaamheid
a&w ‘Groene Buurt’ is in oktober vorig jaar het zonnepanelen
collectief van start gegaan met als doel het voor wijkbewoners
makkelijker te maken deze aan te schaffen. Uit de wirwar van
aanbieders hebben wij een aanbieder uitgekozen op basis van
de criteria: betrouwbaarheid, scherpe prijzen, bewezen kwaliteit en het vermogen maatwerk te leveren voor lastige daken.
Het bedrijf Energy Guards zal onze wijk helpen een blijvend

ENERGIE CAFÉ
DINSDAG 24 MAART
vanaf 19.30 uur

Op 24 maart vindt er weer een Energiecafé plaats en wel in het
Grand Café van Winkelman & van Hessen aan het Bankaplein.
Tijdens de bijeenkomst komen de zonnepanelen weer volop in beeld.
Aan bod komen: zonnepanelen op eigen dak, zonnepanelen op andermans dak en zonnepanelen op VvE-daken. Ook zullen wij aandacht
besteden aan het sinds 1 januari verplichte energielabel. Het bedrijf
Energy Guards zal aanwezig zijn om al uw vragen te beantwoorden.
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Wilt u meer informatie
over zonnepanelen?
Kijk op de site van milieu centraal. Hierop staat veel zinvolle en
onafhankelijke informatie over zonnepanelen:
www.milieucentraal.nl/themas/energie-besparen/zonnepanelen
Wilt u in één oogopslag zien of uw dak geschikt is voor het plaatsen
van zonnepanelen en wat een investering hierin u kan opleveren?
In 2013 lanceerde de werkgroep duurzaamheid A&W ‘Groene Buurt’
de Zonatlas, een speciaal voor onze wijk gemaakt programma.

www.zonatlas.nl/archipel-willemspark

Uitnodiging
De gemeente Den Haag nodigt Verenigingen van Eigenaren
(VvE’s) uit zich aan te melden voor de studiegroepen Zonne
stroom voor VvE’s, die in het voorjaar van 2015 starten.
Deze zijn bedoeld voor VvE's die serieuze interesse hebben
in de toepassing van zonnepanelen. Dat mag zijn op basis van
een breder plan voor verduurzaming, maar ook op basis van
persoonlijk enthousiasme van enkele leden (liefst bekend
bij de buren).

Eigen plan
In een studiegroep werken de deelnemers voor hun eigen VvE
of voor een specifiek complex een plan uit: collectief, individueel of een tussenvorm. Alle kennis en afwegingen die hiervoor
nodig zijn, worden verzameld en op een rij gezet. Na vier
bijeenkomsten overziet u wat er allemaal komt kijken bij de
realisatie van een zonnestroominstallatie in uw complex,
en waarop u moet letten bij de besluitvorming, het zakendoen,
de uitvoering en het beheer. Zo kunt u binnen en voor uw VvE
een deskundige en kritische rol spelen.

Zonnepanelen op VvE-daken
Een zonnestroom installatie in een VvE-complex kan zeker
zinnig zijn, zowel voor het milieu als voor de portemonnee.
Zonnepanelen op het dak zullen ook positief bijdragen aan het
imago van de VvE of de afzonderlijke leden. Echter, de rekensommen zijn wat anders dan bij individuele woningen en het
is niet altijd gemakkelijk om het ontwerp, de besluitvorming,
de realisatie en het beheer voor elkaar te krijgen. Bovendien
kan een VvE er niet omheen met alle leden de aanpak en
investering af te wegen ten opzichte van andere maatregelen
voor onderhoud en verduurzaming en moet er altijd degelijk

Deelnemers
Per studiegroep is ruimte voor 10-15 personen; per VvE kunnen
twee mensen meedoen. Ook VvE-beheerders of verhuurders/
vastgoedeigenaren kunnen zich aanmelden. Er worden enkele
plekken vrijgehouden voor gemeenteambtenaren en externe
adviseurs die meewerken aan gemeentelijke projecten. Het is
uitdrukkelijk níet de bedoeling dat leveranciers of installateurs
meedoen, zodat de informatie in de studiegroep belangeloos
blijft. Er is geen kennis vooraf nodig. Wie al veel weet, kan zeker
meedoen, maar dan is het wel de bedoeling dat hij/zij kennis en
ervaringen deelt. Van alle deelnemers wordt zelfwerkzaamheid
verwacht: tussen de bijeenkomsten zijn er zaken om uit te zoeken, waarbij het werk binnen de studiegroep verdeeld wordt.
In de buurt
Het zou natuurlijk fantastisch zijn als uit Archipelbuurt/
Willemspark meerdere VvE’s meedoen aan deze studiegroepen.
Dat zou goed aansluiten bij alle duurzaamheidsactiviteiten
die al plaatsvinden, in het bijzonder bij de lopende actie voor
zonnepanelen. Want juist op de wat grotere VvE-daken kunnen
veel meters gemaakt worden. Als er veel aanmeldingen vanuit
de wijk komen, dan zal de gemeente een nabije locatie voor
de studiegroep kiezen.
mt
Meer info en aanmelding
Voor toelichting, vragen of aanmelding kunt u terecht
bij Mieke Weterings van de gemeente Den Haag,
telefoon 06 83 64 22 16 of mail mieke.weterings@denhaag.nl

Glasvezel in Archipel en Willemspark?
In de najaarsvergadering van de bewonersorganisatie meldde Derk Hazekamp dat
er momenteel een inventarisatie wordt
uitgevoerd naar de behoefte aan glasvezel
in onze wijk. We gaan langs bij Derk.
‘Inderdaad, er wordt een onderzoek uitgevoerd
naar de behoefte aan glasvezelverbindingen.
Het initiatief komt vanuit de awoc: de ondernemersclub in onze buurt. Er is momenteel
nog geen aanbod. De gemeente Den Haag wil
glasvezel wel in elke wijk beschikbaar maken,
maar we staan (nog) niet hoog op de prioriteitenlijst. Misschien kunnen we zo een zetje
geven. Overigens legt de gemeente niet zelf

aan, dat is uitbesteed aan marktpartijen, maar
die werken uiteraard ook op basis van vraag en
aanbod. Ik heb in mijn dagelijks werk veel met
IT te maken, reden waarom ik dit initiatief
voor de wijk ben gaan trekken.
Het grote voordeel van glasvezel is dat het
meestal sneller werkt dan wat er nu via andere
aanbieders beschikbaar is. We hebben al
behoorlijk snelle verbindingen via de kabel
in onze wijk maar wil je grote bestanden versturen of gebruik maken van online back-up
of andere clouddiensten, dan is glasvezel echt
veel sneller dan kabel. En dat zit hem in het
ontbreken van verschil tussen enerzijds de uploadsnelheid (de snelheid waarmee gegevens

vanuit je computer naar het internet worden
gestuurd) en de downloadsnelheid (waarmee
je gegevens ontvangt vanaf het internet). Bij
glasvezel zijn die snelheden gelijk.
Zoals gezegd, de gemeente Den Haag wil op
den duur glasvezel voor elke wijk beschikbaar
maken. Maar als we daar niet al te lang op willen hoeven wachten is het verstandig duidelijk
te maken dat er behoefte is. Dat kan via Reggefiber, de organisatie die glasvezel aanlegt (geen
internetaanbieder dus). Hoe meer meldingen,
hoe eerder een wijk bij hen in de planning kan
komen. Op de website www.eindelijkglasvezel.
nl kun je je aanmelden voor hun nieuwsbrief (“Blijf op de hoogte”). Op basis van de

postcode die je invult wordt de interesse per
wijk gepeild. Stel dat er voldoende interesse
is, en Reggefiber besluit in onze wijk glasvezel
aan te leggen, dan krijg je als particulier of
bedrijf een extra keuze bij je internetverbinding: telefoon, kabel of glasvezel. Wat we in
veel andere steden bij de aanleg van glasvezel
zien gebeuren is dat er snel een flink aantal
internetaanbieders actief wordt waardoor de
prijzen onder druk komen te staan en je veel
voordeliger dan nu over een snelle internetlijn
kunt beschikken. Kortom: iets om over na te
denken, toch?’

dl
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duurzaam karakter te ontwikkelen. ‘Sinds de start van dit
initiatief in oktober hebben we 50 offertes de deur uitgedaan,
waarmee nu (noot redactie: op 20 januari 2015) 11 huishoudens
akkoord zijn gegaan. Natuurlijk spreken we van een groot
succes in zo’n korte tijd! En dit is nog maar het begin,’ aldus
contactpersoon Tom Groos van Energy Guards.
Volop voordeel met zonnepanelen
Zonnepanelen worden steeds goedkoper en leveren steeds
meer energie op. De prijs is de afgelopen vijf jaar gehalveerd en
sinds vorig jaar kunnen ook particulieren de btw op materiaal
kosten terugvragen van de Belastingdienst. Bovendien: het
rendement van een investering in zonnepanelen is vergelijkbaar met een rente van zes procent op een spaarrekening, zo
heeft Stichting Milieu Centraal berekend. De gemeente Den
Haag blijft ondertussen de aanleg van zonnepanelen op andere
manieren stimuleren.
Zo kunnen verenigingen van eigenaren (VvE) terecht bij de
VvE-balie voor informatie over de technische, financiële en
organisatorische kanten van het plaatsen van panelen.

en veilig gewerkt worden. Om een positieve maar realistische
kijk op zonne-installaties op VvE-daken te bevorderen, besloot
de gemeente in 2014 studiegroepen te organiseren. Vanwege
enthousiasme en positieve resultaten starten er ook in 2015
weer studiegroepen.

Zie ook het artikel ‘Studiegroep Zonnestroom voor VvE’s’
op pagina 7. Alle zonnepanelen in Den Haag produceren samen
nu ruim 6 megawattpiek aan zonne-energie. In onze wijk
dragen we met behulp van de inmiddels 11 via het collectief
overgestapte huishoudens met 92 zonnepanelen met maar
liefst 24.740 wattpiek hieraan bij! 			
							 tmf

Actie tot eind april

KORTING

Wilt u ook graag een lagere energierekening, een duurzaam steentje
bijdragen en de zon altijd in huis laten schijnen? Motiveer uw huis
genoten en buren en doe mee met de collectieve inkoop! Hoe meer
mensen meedoen hoe voordeliger het wordt.
Buurtbewoners krijgen bij meer dan vijf deelnemers maar liefst vijf
procent korting op de materiaalkosten. Vanaf 35 deelnemers loopt
de korting op tot 7,5 procent (voor alle deelnemers).
Deze actie loopt in ieder geval door tot eind april.
Voor meer informatie en aanvragen offerte zonnepanelen kunt u contact
opnemen met Tom Groos van Energy Guards. Zie ook de website.

www.energyguards.nl/archipel-willemspark
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party animals en ik zorgde voor twee meisjes van zeven en
tien. Ik werd wel een beetje uitgebuit maar mijn Engels is
wel erg vooruitgegaan.

B

Al sinds haar
vijfde woont Annis
Marquenie (21) in
de Archipelbuurt.
Lang zal het niet
meer duren want
nog voor de zomer
wil ze graag op
kamers.

ijna m’n hele schooltijd heb ik hier in de
buurt gewoond. Ideaal was dat. Ik zat op
de Archipelschool – daar zat ik trouwens al
voordat we hier naartoe verhuisden – en had al mijn
vriendinnetjes vlakbij.
Nu wil ik wel weg. De buurman maakt bezwaar als we
teveel lawaai maken. We hebben een vrouwenhuishouden,
m’n moeder, twee zussen en ik. Op school boeide het me
niet zo wat ik erna zou gaan doen. Daarom ben ik eerst
maar een jaartje au pair geweest. Ik woonde bij een superrijk gezin in de buurt van Londen. Die ouders waren echte

Toen ik terugkwam heb ik eerst een driedaagse studie
cursus gedaan om te kijken wat ik wou. Het is Accoun
tancy geworden, aan de Haagse Hogeschool, maar de keuze
was eigenlijk op weinig gebaseerd. Het eerste jaar heb ik
gehaald. Het ging eerst best goed maar nu wordt het veel
moeilijker en vakken als belastingrecht en vermogensrecht
vind ik soms ook wel saai. De wiskundige kant is aantrekkelijker maar ook dat wordt lastiger. Gelukkig woont mijn
oude wiskundedocent aan de overkant. Hij wil me vast
nog wel eens helpen!

Ik loop ook graag hard. Nu ben ik drie keer per week aan
het trainen voor de halve marathon bij de cpc. Met nog
hardere muziek op mijn hoofd!
Voor mij hoeft er niet veel anders in de wijk. Ik vind het wel
lekker rustig zo. Fijn voor oudere mensen en kinderen. En
heel goed dat het schoolplein openbaar is. Alleen ah mag
wel wat groter van mij.

lvl

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)

‘Dat klopt, ik ga er binnenkort mee stoppen. Officieel
op 1 maart as. Al zal ik in het begin nog wel even blijven
meedraaien als huidig medewerkster Karin Winkel en
haar man het bedrijf gaan overnemen. En daarna? Eerst
een jaartje niks doen en dan iets heel anders. Ik kan er
nog niks over zeggen.’

Er kan een moment komen dat u thuis
hulp of zorg nodig heeft voor u zelf of
een dierbare. Het is dan prettig dat u
een organisatie treft die deze zorg levert
volgens uw wensen. Evita biedt zorg die
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

‘Al vanaf mijn dertiende
was ik dag en nacht
tussen de bloemen en
planten te vinden’

In 1923 werd deze foto buiten voor de voormalige meisjesschool in de Atjehstraat gemaakt. Met 16 keuriggeklede
meisjes, waarvan velen met strik in het haar en zeker geen
lange broek aan, laat staan een spijkerbroek.

Thuiszorg die bij u past

Twee verbouwingen (in 1986 en 2004) later kreeg de winkel
het huidige aanzicht. En al die jaren al levert Heemskerk niet
alleen aan vele particulieren binnen en buiten de Archipel,
maar ook aan tal van bedrijven en instellingen.
‘Het was nooit mijn vaders bedoeling mij de zaak te laten
overnemen, dat vond hij maar niks. Maar ik wilde het per se.
Al vanaf mijn dertiende was ik dag en nacht tussen de bloemen en planten te vinden en na mijn vakopleiding bloemsierkunst wist ik het helemaal zeker. Dit wilde ik!’

Op de foto in de klas, die iets ouder is, hebben veel
meisjes ook nog een wit schort aan en zijn ze in de oude
schoolbanken druk aan het schrijven, terwijl ‘juf ’ achter in
de klas toekijkt. Menige juf zou nu 16 kinderen in de klas
wel een heel klein klasje vinden.
Dit oude schoolgebouw uit 1885 is in 1994 gesloopt; het
nieuwe schoolgebouw is in 1995 neergezet en is een ontwerp van architectenbureau Scala.
In 2013 werd deze foto achter de nieuwe Archipelschool
genomen, waarbij jongens en meisjes niet te onderscheiden zijn door broek of rok. De haren van de meisjes zijn
echter nog steeds lang…

In maart as. viert de school haar 125e verjaardag, maar Aap,
Noot en Mies zijn er niet meer bij.
epb

Uitleenpunt

– advertenties –

‘Ik ben blij met mijn huidige beslissing. Ik merkte dat de
echte scherpte er na al die jaren af begon te raken en je wilt
je klanten toch altijd het beste geven. Nu ben ik nog jong genoeg om iets anders te gaan doen en ik heb prima opvolgers
gevonden in Karin Winkel en haar man. Karin is, net zoals ik,
geboren en getogen in de bloemisterij. Ze kent onze klanten
al enigszins omdat ze al een tijdje bij ons werkt. Ik ben heel
blij dat zij en haar man ook dezelfde leveranciers houden,
want ook die gaan al met ‘Heemskerk’ mee vanaf de tijden
van mijn opa. Van vader op zoon.’
Bloemisterij Heemskerk, Arjan, maar ook zijn herdershond
Geisha. Een vertrouwd beeld in de Bankastraat. ‘Kinderen
kwamen vaak voor school even langs om Geisha te knuffelen
en ik durf geen schatting te maken van de kilo’s koekjes die
haar in de loop der jaren gevoerd zijn… De meeste mensen
moesten er even aan wennen, zo’n grote hond voor de deur,
maar al snel werd het voor iedereen duidelijk dat het een hele
lieve hond was.’ Geisha werd ziek en overleed vorig jaar.

Chr. Th. JEHEE
Steenhouwerij en
Natuursteenhandel

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

Na bijna tachtig jaar
in andere handen

Bloemisterij Heemskerk heeft vele generaties Archipel
bewoners voorbij zien komen. Vader Jac. startte het bedrijf
op 10 januari 1936. En zoon Arjan nam het over in 1983.
‘Het pand was toen wel vergane glorie hoor! Om niet door
de houten vloer (aangetast door het vele vocht) te zakken
stonden overal schalen zodat klanten ‘zich niet konden
vergissen’.

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

Gevelbekleding - Schouwbekleding
Trapbekleding - Vloeren
Vensterbanken - Grafmonumenten

bloemisterij

Maar de oogjes van Arjan Heemskerk, eigenaar van
bloemisterij Heemskerk in de Bankastraat, glimmen al
bij de gedachte eraan… het moet vast iets leuks zijn…

APOTHEEK
NAUTA

Gespecialiseerd in zonweringen en rolluiken sinds 1949

Heemskerk

Ik hou erg van uitgaan, het liefst naar festivalletjes. Techno
is mijn muziek, en de beste dj is Joseph Capriati. Hij draait
heel goed, mooie mix van liedjes, beatje eronder en dan
soms wel zes uur achter elkaar. Eerst danste iedereen de
konijnendans, ja zo heet het! En nu is er weer de anti
konijnendans. Meestal ga ik naar Amsterdam. In Den Haag
is er wel Pip, in de Binck 36, daar ga ik ook wel eens heen.
De kledingstijl? Daar doe ik niet aan mee.

Schoolfoto toen en nu

E-mail: archipelzonwering@gmail.com
Fax: 070-362 29 66

Het Familiebedrijf

Arjan: ‘Mag ik tot slot mijn klanten bedanken voor al die fijne
jaren met al die leuke gesprekken en gebeurtenissen? Het
zullen even zoveel dierbare herinneringen worden.’

dvdl
Bankastraat 103 A
2585 EJ DenHaag
tfn+tfx 070 35 44 812
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ITALIAANSE LES
IN DE ARCHIPELBUURT
Individuele Italiaanse lessen
door Italiaanse moedertaal
alle niveaus
Op aanvraag kunnen we ons richten op:
grammatica, uitspraak, conversatie
gratis intakegesprek

LEARN ITALIAN
IN THE ARCHIPELBUURT
Italian native speaker teaches Italian
one-to-one at all levels
On request we can focus on:
grammar, pronunciation, conversation
the first lesson is free

Emilia Vancini
( I speak Dutch, English and German )
06 40 039 922 // aries3@versatel.nl

Dagelijks geopend
voor lunch en diner

ma t/m vr van 08.30 uur tot 23.30 uur
zaterdag van 9.00 uur tot 23.30 uur
zondag van 12.00 uur tot 23.00 uur
keuken geopend tot 21.30 uur
Bankastraat 32
2585 EN Den Haag
T 070 350 38 16

Elke laatste zondag van de maand
live muziek vanaf 16.00 uur

Zorg over de zorg
Het is gezellig in de
dagopvang voor
ouderen in de
Soendastraat.
Het zijn
ouderen met
een licht
verstandelijke handicap. De vrouw
die naast mij
aan de koffie zit,
vraagt: ‘Kunt u breien? En haken?’ Zij
wel. En Arie, bekend omdat hij ’s zomers
altijd buiten op het bankje zit, wil best op
de foto. Indicatie wie voor dagopvang in
aanmerking komt ligt nu bij de gemeente,
net als andere taken uit de voormalige
awbz. Hoe dat moet weet de aanwezige
staf ook nog niet. Er is in totaal 11 miljard
minder beschikbaar. ‘Je bent je zekerheid
kwijt,’ zegt staflid Anneke Roose, ‘komend
jaar lijken er geen extra ontslagen te vallen, maar je weet niets zeker.’ Ze hebben
al flink moeten bezuinigen. Staflid Edwin
van den Berg vult aan: ‘Op personeel,
materiaal, budget, vervoer.’ Geen uitstapjes meer, dat is te duur. Vrijwilligers
worden ingeroosterd, terwijl ze vroeger
gewoon hielpen. ‘We hebben te weinig
vrijwilligers, en je kunt ook niet alles van
ze vragen.’ Dat laatste is waar, hier zitten
mensen die een opleiding hebben, waar de
samenleving in geïnvesteerd heeft, maar
door ontslagen vallen kennis en ervaring
weg. ‘We moeten ook steeds meer andere
taken op ons nemen, bij voorbeeld administratief,’ zegt Anneke. ‘Maar je wordt er
wel creatiever van.’

Opheffing
Belangenvereniging
Willemspark II
In december jl. is in de Cantaloup de laatste Algemene Ledenvergadering gehouden
van de Belangenvereniging Willemspark
II. Het bestuur heeft hier voorgesteld om
de Belangenvereniging op te heffen. De
Belangenvereniging werd zes en een half
jaar geleden opgericht toen bekend werd
dat de Bouwonderneming Woonlindes B.V.
met instemming van de Gemeente plannen ontwikkelde voor het bouwen van een
appartementencomplex met diep onder
de grond zestien parkeergarages op het
binnenterrein achter Frederikstraat 14. De
Belangenvereniging bundelde de verschillende bezwaren en protesten en trad op
als vertegenwoordiger van de buurt en als
woordvoerder bij de Gemeente en andere

Veel is nog onduidelijk
Welzijnsorganisatie Zebra heeft de laatste
jaren verschillende reorganisaties gekend
waarbij ontslagen gevallen zijn. Matthias Wenzel, de ouderenconsulent die
op maandag aanwezig is in het Klokhuis,
denkt dat het personeelsbestand in 2015
stabiel kan blijven. De gemeente lijkt geen
botte bijl te hanteren en vindt welzijnswerk belangrijk. ‘Natuurlijk zijn veel
ouderen ongerust. De meeste problemen
gaan nog komen, het wordt moeilijker
om in een verzorgingshuis te komen, de
omgeving moet meer opvangen, er wordt
bezuinigd op de thuiszorg. Iedere gemeente doet het anders. Sommige trekken
extra geld uit, andere juist niet.’ Alternatieven worden bij voorbeeld gezocht in
burenhulpcentrales, vraag en aanbod van
hulp op elkaar afstemmen. Zebra is zich
sinds kort anders gaan organiseren, vanuit
wijkteams waarin verschillende disciplines zijn vertegenwoordigd. Vrijwilligers
spelen een belangrijke rol. Huisbezoeken
bij zelfstandig wonende ouderen vanaf 75
jaar worden door vrijwilligers afgelegd om
hun behoeften te inventariseren en informatie over voorzieningen aan te bieden.
De privézorg komt op, maar dan moet je
meestal wel geld hebben. Er zijn volgens
Matthias relatief veel ouderen in ArchipelWillemspark, zeker als je de ex-pats eraf
trekt. En er is stille armoede.
Buurtbewoners & vrijwilligers welkom
Anneke Roose: ‘Dit is een prettige wijk,
en contact met de buurt is belangrijk.
Veel buurtbewoners reageerden toen we
breimateriaal vroegen. We willen kijken of

instanties. Met de verkoop begin 2013 van
het bouwterrein aan beeldend kunstenaar
Lita Cabellut zijn die bouwplannen definitief van de baan.
Toen vijf jaar geleden bekend werd dat
de Haagse Schoolvereniging (hsv) de
Willemsparkschool aan de Frederikstraat
wilde afbreken en herbouwen, heeft de Belangenvereniging van het begin af overleg
gevoerd met hsv en de Welstandscommissie van de Gemeente: over het ontwerp
van de school en de gevolgen daarvan voor
de omringende bewoners, over de veiligheid van het slopen van de oude school en
de bouw van de nieuwe school. Dit project
nadert nu zijn voltooiing. De hsv wil de
nieuwe school in 2015 in gebruik gaan nemen. De plannen van de Gemeente voor
het herstel van de gevel aan de Frederikstraat en de bouw en inrichting van een
verblijf voor naschoolse kinderopvang op
nr.26 liggen klaar om uitgevoerd te worden

er ook meer contact kan zijn met het Schakelpunt. Op 21 maart houden we een open
dag, dan zijn alle buurtbewoners welkom.
En, als je nog een regeltje overhebt: vrijwilligers zijn ook welkom.’
De participatiesamenleving, een mooi
woord voor zwaardere belasting voor
beroepsmensen, mantelzorgers en buren,
en verminderde bescherming voor zwakkeren. Het gevoel in de steek te worden
gelaten is bij ouderen breed aanwezig. Wie
helpt even dat kastje verzetten, wie raapt
je op als je valt, of wil de eenzame avonden
met je delen? Wie merkt het als je ziek
bent? Waarom mag je je huis niet delen
zonder financieel gestraft te worden?
Ouderen hebben lang gewerkt en betaald
voor een wettelijk beschermde oude dag.
Maar rechten verdwijnen, liefdadigheid en
afhankelijkheid komen terug.
lvdb

Middin

geeft twee soorten steun in de Soendastraat, met gescheiden ingangen en beheer. De
ene betreft de zorgappartementen, en de andere het
dagactiviteitencentrum. Dat overlapt elkaar lang niet
altijd. Mensen kunnen een indicatie aanvragen voor
de dagactiviteiten, en worden dan tot ongeveer 5 km
opgehaald, dus ze komen niet alleen uit onze wijk.
Bewoners die erboven wonen hebben soms ook een
indicatie. Het is niet bedoeld als een open ruimte waar
mensen uit de woningen automatisch toegang hebben.

21 maart 11.00-15.00 uur
Open dag Middin, dagactiviteiten voor ouderen,
Soendastraat 17.
Iedere maandag 11.00-12.00 uur
Spreekuur Matthias Wenzel,
ouderenconsulent in het Klokhuis.

en zullen in de zomer 2016 voltooid zijn.
De activiteiten van de Belangenvereniging
hebben zich de afgelopen jaren dus vooral
gericht op de bouwplannen voor het binnenterrein tussen de Frederikstraat en
Cantaloupenburg. Nu al die plannen hun
uitvoering naderen, kan de Belangenvereniging haar activiteit afronden.
Het zittende bestuur kwam tot de conclusie dat de Belangenvereniging geen reden
had om langer te bestaan. Het bestuur
is daarom op de vergadering afgetreden.
Voor wie dat wil is in het Jaarverslag van
de vereniging een uitvoerige toelichting
op dit besluit te lezen (aanvragen arte.
bene@hetnet.nl).
Het bestuur dankt alle leden en buurtbewoners voor hun steun en bijdragen in de
afgelopen zes jaar!
van kammen
voormalig bestuursvoorzitter
Belangenvereniging Willemspark

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 In de Archi-

pel/Willemspark is de bezoekgroep van de Jacobusparochie ‘de St.Jacobsstaf ’ actief. Zij bezoekt mensen
die aan huis gebonden zijn, begeleidt 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.

Uitstapje voor ouderen Op dinsdag 22
februari uitstapje voor ouderen voor een high tea
naar het Kurhaus, Scheveningen! Vertrek om 13.45
uur vanaf het Schakelpunt. Kosten voor consumptie
voor eigen rekening. Iedereen kan hieraan meedoen!
We gaan met particuliere auto’s en u wordt tegen
17.00 uur weer thuisgebracht.
Op dinsdag 24 maart uitstapje naar de Bosrand,
Wassenaar. Het voorjaar tegemoet! Vertrek om 13.45
uur vanaf het Schakelpunt. Iedereen kan hieraan
meedoen. Tegen 16.30 uur zijn we weer thuis. Voor
informatie en opgave: Lore Olgers telefoon 3244118 of
Astrid Cohen telefoon 7851651.
Orgelconcert Op zaterdag 21 maart om 16.00 uur
wordt er een orgelconcert georganiseerd door het
Haags Orgelcontact. De organist is Gerard Legierse.
Toegang vrij, na afloop collecte.
Inzameling voor de Voedselbank
Haaglanden Tijdens de Veertigdagentijd worden

van 18 februari tot en met 26 maart achter in de kerk
houdbare voedingsmiddelen ingezameld voor de
Voedselbank Haaglanden.

Goede Week en Pasen Vieringen van de

Goede Week met gezangen:
> Witte Donderdag om 19.30 uur
> Goede Vrijdag om 15.00 uur: Kruisweg (ook voor
kinderen) en om 19.30 uur: Kruishulde
> Paaszaterdag om 21.00 uur: Plechtige Paaswake
> Paaszondag om 10.15 uur Hoogmis van Pasen:
Missa Brevis in Bes (kv 275) – W.A. Mozart en het
Halleluia van G.F. Händel met gemengd koor
en solisten.
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

– advertenties –
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activiteiten in het klokhuis

expositie

‘Fotograferen kun je leren’
In een cursus, bestaande uit acht lessen, die eind 2014 plaatsvond in
het Klokhuis, leerden 12 wijkgenoten tussen de 65 en 90 jaar jong beter
fotograferen en zelfs filmen.

T.g.v. herdenking op 4 mei as. van het einde van
de 2e wereldoorlog in Archipel en Willemspark en
de viering van de bevrijding op 5 mei
Graag vernemen wij uw korte persoonlijke herinneringen aan de oorlogs- en bevrijdingstijd 1940-1945
als u in die tijd in onze wijk woonde. Wij vullen
deze aan met de algemene gebeurtenissen in de
buurt, zoals o.a. ook beschreven in het boek van Bob
Feenstra ‘De geschiedenis van de Haagse Archipel- en
Willemsparkbuurt’. Het geheel wordt vervolgens in
het aprilnummer van de wijkkrant geplaatst. U kunt
uw bijdragen vóór 18 maart aanstaande sturen aan
redactie Wijkkrant, Celebesstraat 4, 2585 TJ Den Haag
of naar wijkkrant@archipelwillemspark.nl

Wijk- en Dienstencentrum
’t Klokhuis
Celebesstraat 4
2585 tj Den Haag
t. 070 350 35 11
i. www.stichtinghetklokhuis.nl
e. stichtinghetklokhuis@live.nl
f. www.facebook.com/klokhuis.denhaag
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 Ruud Klein voorzitter
ruudklein@stichtinghetklokhuis.nl
Mevrouw Liesbeth de Bles bestuurslid
liesbethdebles@hotmail.c0m
De heer Willem Oostdam penningmeester
ienwoostdam@ziggo.nl
De heer Wijnand Punt bestuurslid
wpunt40@live.nl
Stichting Ouderenwerk AWZ/K
Secr. mw G. Arkes, van Speijkstraat 37a
2518 ev Den Haag, t. 392 74 96
Ouderenconsulent Matthias Wenzel,
spreekuur tussen 11.00 - 12.00 uur op afspraak
via ’t Klokhuis, t. 350 35 11
Afspraak maatschappelijk werk
Corrie v.d. Velden, ma, di en do op afspraak
via 't Klokhuis, t 350 35 11
Wijkbus ‘STAP IN’
aanmelden/info: tussen 9 - 10 uur, t 352 04 16
Telefooncirkel A/W/Z
Info coördinator
w Lien Duran, t 211 04 59
mw M. Simonis-van Harten, t 350 34 94
Bloedafname en Trombosedienst
De Trombosedienst neemt, in samenwerking
met het Bronovo Ziekenhuis, 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
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foto J. Fletterman

Oproep!

De cursisten leerden hoe ze met
een smartphone of een tablet een
foto of een filmpje konden maken
en die vervolgens konden delen
met hun vrienden, kleinkinderen
en andere familie. Een selectie van
de foto’s kunt u van 15 februari tot
15 maart bewonderen op een expositie in het Klokhuis. Wanneer u
wilt komen kijken, belt u dan eerst
even met het Klokhuis. Wij verheugen ons op uw belangstelling!
De cursus was mogelijk door het
meerjarenprogramma Lang Leve
Kunst, dat streeft naar een gevarieerd en uitdagend cultureel aanbod
voor ouderen (65+), dat de samenwerking en interactie tussen ouderen en
jongeren stimuleert door middel van kunstprojecten. Ook bevordert het de
samenwerking tussen welzijn, zorg en kunst. Meer informatie over de achtergrond vindt u op de website van Lang Leve Kunst.
www.langlevedekunst.nl

Spreekuur voor computergebruikers
met vragen (AL)
Heeft u problemen die u wilt voorleggen aan een deskundige?
Komt u dan langs op het spreekuur op donderdagmorgen.
U kunt zich aanmelden per telefoon 070-3503511 of in het Klokhuis voor
woensdag 13.00 uur.

Durf te vragen …

… aan uw buurtgenoten via de Burenhulpcentrale
De vele deelnemers die inmiddels zijn aangesloten bij de Burenhulpcentrale
in het stadsdeel centrum hebben mij laten weten best eens gebeld te willen
worden om iets voor een ander te doen. De hoeveelheid vragen die bij ons
binnenkomen zijn nog lang niet genoeg om iedereen die iets voor een ander
wil betekenen ook daadwerkelijk te kunnen benaderen om hulp te bieden.
Schroom niet uw vraag te stellen aan de vrijwillige helpdeskmedewerkers of
aan mij. Er komt nooit iemand ‘zomaar’ langs. Alle deelnemers staan geregistreerd en hebben een pasje van de Burenhulpcentrale. De Burenhulpcentrale
in uw buurt is gevestigd in de Heldenhoek, Elandstraat 88, 070-2052270.
www.burenhulpcentrale.nl

Vooraankondiging
Particuliere Vervoersdienst
Vanuit de Burenhulpcentrale wordt hard gewerkt aan het opzetten van de
particuliere vervoersdienst. Deze vervoersdienst zal de bestaande wijkbussen
in de wijken komen versterken en aanvullen met een plus-dienst. Niet slechts
vervoeren, maar de chauffeurs gaan indien nodig ook mee als begeleider.
De vervoersdienst zal ook in de avonden en weekenden rijden. Om mensen
te kunnen vervoeren zijn er vrijwillige chauffeurs nodig die in het bezit zijn
van een auto. Als het u leuk lijkt om ten minste één dagdeel per week iemand
te vervoeren, dan is de particuliere vervoersdienst wellicht iets voor u! U
wordt vrijwilliger bij stichting Zebra, u ontvangt begeleiding en Zebra zal
de kosten voor uw aanvraag van een Verklaring Omtrent Gedrag vergoeden.
Heeft u interesse? Neemt u dan contact op met Patricia Haverkort, coördinator Burenhulpcentrale, Heldenhoek, Elandstraat 88, telefoon 070-2052270,
p.haverkort@zebrawelzijn.nl

Nieuwe ideeën voor nieuwe activiteiten
Het bestuur van het Klokhuis zoekt ideeën voor nieuwe activiteiten die we
kunnen opstarten in 2015. Graag per brief, e-mail of telefoon doorgeven aan
het kantoor. E-mail: stichtinghetklokhuis@live.nl

Gezellig pannenkoeken eten op
de maandagmiddag (AL)
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.

Bibliotheek in het Klokhuis
Elke vrijdag om 10.00 uur (AL)
Iedereen kan lid worden van de bibliotheek voor € 5,per jaar, voor de mensen met een ooievaarspas is het
zelfs gratis. Er is een ruime en leuke collectie boeken
aanwezig, deels afkomstig van de Openbare Bibliotheek. Openingstijden: elke vrijdagmorgen tussen 10
uur en half 12 , Celebesstraat 4; biljartzaal 1e verdieping; telefoon 070-3503511.

Uit eten
Elke dinsdag (55+)
Voor de heerlijke 3-gangen maaltijd op dinsdag van
17.15-18.30 uur, bestemd voor wijkbewoners van 55+,
kunt u uiterlijk tot maandag 13.00 uur reserveren via
070-3503511. De kosten zijn € 6,-.

Koersbal
Een gezellig balspel op de vrijdagmorgen (55+)
Elke vrijdagmorgen van 10.00 -12.00 uur wordt niet
alleen serieus maar ook gezellig koersbal gespeeld op
de groene mat in de benedenzaal van het Klokhuis.
De spelleider, de heer Piet Damen, wil ook u graag
ontmoeten. Er is wekelijks een vaste groep spelers
(dames en heren), maar er is altijd plaats voor nieuwe
leden of voor belangstellenden die eens willen komen
kijken of meespelen. Daarvoor kunt u zich aanmelden
bij de administratie van het Klokhuis, telefoon 070350 35 11.

Koempoelan in ’t Klokhuis
Op woensdag 11 maart zal fotojournalist Louis Zweers
een lezing houden over zijn boek ‘Indië in vervlogen
tijden’. Een fraaie fotocollectie van het alledaagse
Indische leven in de tempo doeloe. Toegang € 3,50
inclusief 1 kop koffie of thee.
De koempoelan begint om 13.30 uur en duurt tot 15.30
uur (met een pauze van 15 minuten). De zaal is vanaf
13.00 uur open en er zijn ook weer heerlijke djadjans
(snacks) te koop.

Gymnastiek
in het Schakelpunt
Ouderen kunnen in het Schakelpunt iedere dinsdag
van 11.00 tot 12.00 uur deelnemen aan gymnastiek op
de stoel. Petra v.d. Linden, de docente, geeft de lessen.
Er worden oefeningen gedaan, ondersteund door
muziek. Heeft u hier belangstelling voor of wilt u een
keer een proefles doen, dan kunt u contact opnemen
met de heer M. Wenzel, ouderenconsulent St. Zebra,
tel. 06-433 952 89.

Gratis hulp bij
belastingaangifte
Op 21 maart 2015 zal in Den Haag voor de tweede keer
een aangiftedag plaatsvinden. Op deze dag zal mensen uit de regio Den Haag de mogelijkheid geboden
worden om zich kosteloos te laten helpen met het
invullen van de aangifte inkomstenbelasting door de
Stichting Belastingwinkel Rotterdam (sbr).
Men kan zich via onze website (www.belastingwinkelrotterdam.nl) aanmelden. Bellen kan op het nummer
010-408 27 84. Wij zijn bereikbaar op de volgende data
(tussen 18.00-20.00 uur): 18 en 25 februari en 4 maart.
Voor vragen kan een mail gestuurd worden naar:
denhaag@belastingwinkelrotterdam.nl
De locatie voor 21 maart 2015 is: ISS-gebouw Kortenaerkade 12, 2518 AX Den Haag. De dag zal duren van
11.00 tot 16.30 uur. Afspraken zullen in deze tijdspanne gemaakt worden.
Heeft u interesse? Neemt u dan contact op met
Patricia Haverkort, coördinator Burenhulpcentrale,
Heldenhoek, Elandstraat 88, telefoon 070-2052270,
p.haverkort@zebrawelzijn.nl

