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paper can be found in English on the interna-
tional section of the community website: 

www.archipelwillemspark.nl
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De pretparkachtige
ingrepen (reuring) en 
nieuwe infrastructuur zijn zo 
radicaal en tasten het karakter 
en het groen zodanig aan dat 
er een stroom van protesten op 
gang is gekomen. Een wande-
laar: “Ik begrijp niet waar het 
voor nodig is. Het gaat om 
unieke natuur en rust midden 
in de stad, daar moet je zuinig 
op zijn.” 

Handen af!
Ruim duizend bewoners en wijk- en 
natuurorganisaties demonstreerden 
op 10 januari in de parken. Meer dan 
3000 brieven waren al bij de gemeente 
binnengekomen. Boze reacties op 
bijeenkomsten, affiches, facebook 
en websites. Zelden was protest zo 
eenduidig: handen af ! 
Enkele uitspraken: ‘Het leuke van 
de drie parken is dat ze hun eigen 
karakter hebben. De Scheveningse 
bosjes zijn natuurlijk en een beetje 
wild, dat is uniek in een grote stad 
en mooier dan dat aangeharkte. Je 
wandelt over grillige paden met de 
illusie dat je kunt verdwalen, je laat 
je hond uit en maakt een praatje met 
kennissen, je rust uit op een bankje. 
In de herfst schijnt de zon door de 
verkleurde bladeren en bij sneeuw 
krijg je een ongekend mooi landschap. 
De Waterpartij is heuvelachtiger met 
mooie uitzichten. Ga dat niet verpes-
ten met horeca, commercialisering 
en vertier’. ‘De drie parken maken deel uit van de Haagse identiteit, 
de bossen en duinachtige gebieden hebben een geschiedenis. Voor 
evenementen, muziektenten en markten zijn er genoeg andere plek-
ken. Onderhoud en oversteken over de Teldersweg kan beter, maar 
verder afblijven’. 
 
Het plan
Het document telt 170 pagina’s met als uitgangspunt een park  
van 140 ha. met ‘internationale allure’. Een hoofdroute van 3 km, 
verbreding van paden tot 3, 6 of zelfs 23 meter, verlichting, 6 
extra bruggen en een onderdoorgang. Verder vergroting van een 
zandvlakte van 1,2 naar 3 ha. als ‘duintuinen voor evenementen’, 
doortrekken van water naar de Scheveningse Bosjes met waterval, 
bootjes en speelvijver, en meer horeca, muziek en festivals. ‘Bedrij-
ven en instellingen moeten de mogelijkheid krijgen evenementen  
te organiseren, programmering het hele jaar door’, aldus de 
wethouder. Er is een 24-delige pretlijst met jukebox, muziektent, 

huttenbouw, fitness, uitkijktoren en foodtrucks opgenomen in 
het plan. ‘Een groots park heeft een grootse entree nodig’, zegt de 
wethouder. De Scheveningse weg gaat op de schop, bomen verdwij-
nen, open entreepleinen worden gecreëerd en verscholen paadjes 
moeten weg. Tot 2020 moet ‘de eerste klap gemaakt’: de verbindende 
hoofdroute en de ‘eerste smaakmakende parkelementen gebouwd’. 
Hoe verzin je het. Visie op natuurbeheer ontbreekt. Tijdens de pro-
testdemonstratie werden de bedreigde gebieden in de Scheveningse 
Bosjes met linten afgezet. Er bleef weinig groen over. 
 
Reactie van de wijk
De Bewonersorganisatie Archipel&Willemspark schreef een 
degelijke en gepeperde brief aan het gemeentebestuur. Enkele 

punten: de accenten worden verlegd 
van versterking van het groen naar 
evenementen en ondernemerschap. 
Waarom werd een marketing- en re-
clamebureau benaderd in plaats van 
een deskundig bureau voor natuur-
beheer? De brief gaat verder over 
gebrek aan overleg, ‘reuring’ die de 
rust verstoort en de onderbedeelde 
groep die geen behoefte heeft aan 
georganiseerde ‘gezelligheid’, zoals 
een foodfestival. De voorgestelde wa-
terstructuur wordt risicovol geacht. 
Sluipenderwijs dreigt uitbreiding 
van Madurodam, wat massapu-
bliek trekt naar de stille gebieden. 
Ook zijn er grote zorgen over de 
Scheveningse weg. Conclusie: Stel 
een goed beheersplan op voor het 
groen, investeer in onderhoud van 
de bestaande padenstructuur, en kies 
eventueel voor een overkluizing van 
de Teldersweg. De brief staat op de 
website.  

Is afblazen mogelijk?   
Gerwin van Vulpen, raadslid voor de 
hsp, nam openlijk deel aan het pro-
test. Hij vertelde me waarom: “Groen 
moet je koesteren. Ik ben ervóór om 
natuurgebieden met elkaar te verbin-

den, maar flora en fauna moeten dan voorop staan. In het coalitie-
akkoord staat over het Internationaal Park: ‘verbinden en natuur-
waarde herstellen’. Maar de voorgestelde maatregelen passen niet 
bij die doelstelling. Daar hebben we niet om gevraagd en de stad ook 
niet. Je moet het karakter van de parken respecteren, het boskarakter 
geeft juist het intieme. Denk ook aan de ecologische gevolgen, bv. 
van water in de Scheveningse Bosjes, of verlichting. Goed dat de stad 
zich luid en duidelijk heeft uitgesproken.” Een natuurverbinding 
(ecoduct) over de Teldersweg lijkt hem nuttig. En internationaal 
prestige? “Juist expats benoemen vaak beter wat belangrijk is. Het is 
ook voor hen authentiek landschap, een stukje wilde natuur midden 
in de stad. Je gooit zoiets moois niet zomaar weg.” 

Er zal ongetwijfeld een aangepast voorstel komen. Maar het kan 
simpeler: een dikke streep door dit foute plan.   

LvdB

Frustraties over  
    ‘Internationaal Park’

Wethouder Boudewijn Revis (vvd) heeft een ‘ambitiepakket’ gepresenteerd  
met voorstellen om drie parken te verbinden tot één groot park. Het gaat om de  
Scheveningse Bosjes, de Waterpartij en het Westbroekpark. ‘Het wordt zo groot  
als Hyde Park in Londen’ schrijft de wethouder trots. Maar er is meer aan de hand. 

www.archipelwillemspark.nl

•straks•
•nu• 

illustraties: Jean Cloos
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wijk • wijs • wijzer
Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark 
secretariaat
p/a Celebesstraat 4, 2585 tj Den Haag
Administratie: mw. Trudy Hollander
t. 404 95 80 (bij geen gehoor t. 350 35 11)
secretariaat@archipelwillemspark.nl

voorzitter 
Arnout Offers  
t. 517 67 01, arnout@archipelwillemspark.nl
secretaris 
Katja Beekman  
t. 06 222 06 235, katja@archipelwillemspark.nl
penningmeester 
Ruud Klein  
t. 362 57 44, ruud@archipelwillemspark.nl
leden 
David Struik
david@archipelwillemspark.nl
Karin Hoogsteder – van der Weiden   
t. 364 04 75, karin@archipelwillemspark.nl

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

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

wijkberaadsvergadering
donderdag 17 maart 2016
20.00 uur, ’t Klokhuis, Celebesstraat 4

wijkkrant
Sluiting kopij: 15 maart 2016
Sluiting advertenties: 16 maart 2016
p/a Celebesstraat 4, 2585 tj Den Haag, 
t. 350 35 11, secretariaat@archipelwillemspark.nl

redactie
Lucia v. d. Bergh, Bianca Fieret,  
Nyree van der Laan, Loes van Lakerveld,  
Sonja van Proosdij, Else Ponsen,  
Marjan Teesing correcties Eva Drijver
bijdrage website redactie  
Josephine de Vijlder

illustraties cartoons Jean Cloos

vormgeving de ontwerpvloot

websiteredactie
Ank Beekman, Frits Hoorweg,  
Margreet Meijer, Cristo Padmos, 
Deniz Pelsman, Josephine de Vijlder

nieuws voor de website 
website@archipelwillemspark.nl

nieuwsbrief ontvangen?
Aanmelden via www.archipelwillemspark.nl

verschijning nieuwsbrief
24 november, 8 en 22 december

Algemene adressen

Houd A&W schoon en prettig!

Wijk- en Dienstencentrum ’t Klokhuis
informatie zie pagina 12

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
Heleen ten Teije 
dinsdag 12.00 – 14.00 uur

Florence Thuiszorg  
verzorging en verpleging
maandag t/m vrijdag tussen 12.00–14.00 uur
t. 754 13 10 (calamiteiten 413 10 00)
Stichting Terminale Zorg door vrijwilligers 
t. 754 13 30, info@terminalezorg.nl

Staedion
Postbus 40406, 2506 lk Den Haag 
info@staedion.nl,  t.  242 30 00

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

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

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 
Zoekt u oefen-, vergader- of hobbyruimte  
in de buurt voor door de week overdag of  
’s avonds? Clubhuis Cantaloup is te huur!
Informeer naar de mogelijkheden via  
clubhuis.cantaloup@gmail.com
Cantaloupenburg 26a, 2514 kl Den Haag 

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

Malou Polak    t. 350 61 16
Dido Graswinckel t. 06 295 640 60
Sophie Vlaar  t. 362 82 70

Julia Farwerck t. 06 308 474 14
Godert de Zoeten t. 06 335 612 95
Wessel Muller t. 06 311 969 80

Oppassen geblazen!
Wanneer u een oppas zoekt kunt u onderstaande personen 
benaderen. De voorwaarden dient u verder zelf te maken.

Huisvuil ophalen
Ophalen huisvuil wekelijks op vrijdag.
Papier maandelijks op donderdag. 
Zie data in kolom hiernaast.

Lantaarn kapot, afvalbakken vol 
of een verzakte stoep? 
Meld het aan de gemeente, bel 14 070.
U krijgt een melding als het is opgelost.

Klachten stadsbeheer

bel 14 070

Katten oppas!
mw. J van Beekt. 352 30 20 

Arnout Offers / voorzitter
Ruud Klein / penningmeester
Katja Beekman / secretaris  
Speciale aandacht voor Willemspark
Karin Hoogsteder / bestuurslid 
Neemt het contact met de werkgroepen 
van Auke Bloembergen over.
David Struik / bestuurslid  
Ruimtelijke ordening, in het bijzonder 
de naleving van het bestemmingsplan, 
door gemeente en bewoners.

Wijkberaadsvergaderingen in 2016  
zijn op donderdag, 21 januari, 17 maart, 
16 juni, 15 september, 17 november. 
Aanvang 20.00 uur in ’t Klokhuis,  
Celebesstraat 4, en voor iedereen  
toegankelijk. 

De agenda en verslagen kunt u vinden 
op onderstaande website.

Onderstaande brief d.d. 13 januari j.l. heeft u ook in de brievenbus gekregen, 
maar was door de lichtgrijze letter op wit papier heel moeilijk te lezen. 
Hierbij alsnog de leesbare versie.

Geachte heer/mevrouw,
Zoals u waarschijnlijk heeft gelezen in de media of in een nieuwsbrief van de 
gemeente Den Haag, start maandag 18 januari de herinrichting van de Javastraat. 
Wij starten bij het kruispunt Nassaukade/Javastraat. De werkzaamheden duren 
tot eind mei. Tijdens de werkzaamheden is de Javastraat gesloten voor doorgaand 
verkeer. De omleidingsroute loopt via het Telderstracé: via de Johan de Wittlaan  
– Teldersweg – Hubertusviaduct naar de a12. 

Nabij het afgezette werkgebied richten wij een inzamelpunt in voor huisvuil, 
plastic en oud papier. Dit punt wordt aangegeven met behulp van bebording met 
daarop de tekst ‘huisvuil’. Als er in de zijstraten al een inzamelpunt aanwezig is, 
dan verwijzen we u naar de betreffende locatie. Heeft u moeite om uw huisvuil 
op de tijdelijke aanbiedplaatsen te krijgen? Schroom dan niet om een van onze 
bouwplaats medewerkers aan te spreken. Wij helpen u graag.

Speciaal voor projecten zoals deze heeft Van Gelder een gratis omgevings-App 
ontwikkeld. In deze App is alle informatie van het project “Javastraat Den Haag” 
te vinden. De App is verkrijgbaar voor iOS- en Androidgebruikers onder de naam 
“Javastraat Den Haag”. Via deze App blijft u op de hoogte van de laatste ontwik-
kelingen. Informatie van de fasering en planning zijn bijvoorbeeld via deze App te 
bekijken. Daarnaast kunt u ook vragen en opmerkingen kwijt op deze app.

Als u vragen heeft over het project is er wekelijks op woensdag van 14.00 uur 
tot 15.00 uur een inloopspreekuur in de bouwkeet, die op het Nassauplein staat. 
Tijdens het inloopspreekuur staat onze omgevingsmanager u te woord over al uw 
vragen die betrekking hebben op de werkzaamheden in de Javastraat. 

Heeft u vragen over de informatie in deze brief dan kunt hier contact opnemen 
met onze omgevingsmanager Jaco Gerritsen op telefoonnummer 06 15 26 95 23. 
Ook kunt u een email sturen naar jgerritsen@vangelder.com. Er wordt dan binnen 
een werkdag contact met u opgenomen. 

Met vriendelijke groet,
Aannemingsmaatschappij Van Gelder b.v. & J. Gerritsen – omgevingsmanager –

Door reclamefolders, gratis kranten en huis-aan-huisbladen (ongeadres-
seerd drukwerk) krijgt u snel veel oud papier. Wilt u geen ongeadresseerd 
drukwerk ontvangen? Plak dan een sticker op uw brievenbus.

De stickers zijn gratis verkrijgbaar bij de Stadsdeelkantoren.  
Voor stadsdeel Centrum is dit aan de balie van het Den Haag Informatiecentrum. 
U kunt de sticker ook tegen betaling aanvragen via de website neeneeneeja.nl.

Donderdag — 3 en 31 maart, 21 april, 26 mei,  
23 juni, 21 juli, 18 augustus, 15 september, 13 oktober, 

10 november en 8 december.

Dymph van de Laan zat vanaf begin 2014 
in de redactie van deze wijkkrant en volgde ook Eva 
Drijver op, die tot 2014 de eindredactie deed met 
ondergetekende. Dymph was een actief redactielid, 
die vele initiatieven nam om de wijkkrant up-to-date 
te houden en was heel plezierig om mee samen te 
werken. Zo’n bezige bij moet soms prioriteiten stellen 
en met pijn in haar én ons hart verliet zij de redactie 
na de decemberkrant 2015.  

Prescilla van Zoest kwam in de redactie 
halverwege 2012 en werd vanaf 2014 behalve schrijvend 
redactielid ook een betrokken en zeer punctuele 
corrector van de krant, zelfs als ze in haar huis in 
Frankrijk was en de internetverbinding niet optimaal 
was! Ook zij moest in 2016 stoppen vanwege haar  
vertaalwerk en een nieuw boek al haar aandacht 
nodig heeft. We zullen ze beiden missen.

epb

Het wijkberaad bestaat uit een aantal enthousiaste 
werkgroepen. De werkgroepen Ruimtelijke Orde-
ning en Verkeer zijn op zoek naar versterking!  
 
Heb je een bouwkundige achtergrond of interesse in 
de gebouwen in de wijk? De werkgroep Ruimtelijke 
Ordening volgt de bouwprojecten in de wijk, checkt 
vergunningaanvragen en ontwikkelt een visie op 
leegkomende gebouwen.  
Zou je het verkeer willen verbeteren? De werkgroep 
verkeer onderzoekt oplossingen voor lokaal en wijk-
overstijgend verkeer en monitort de vele afzettingen 
en afsluitingen.

De werkgroepen zijn op zoek naar mensen die een 
hart voor de wijk hebben. Als werkgroeplid ben je 
eens per twee maanden aanwezig op het wijkberaad. 
Tussendoor hebben de werkgroepen informeel con-
tact. De tijdsbelasting is daarmee beperkt.
Heb je interesse of wil je vrijblijvend een gesprek? 
Mail dan naar david@archipelwillemspark.nl .

In 2017 is het weer zover: op een nog vast te stel-
len weekend in juni wordt voor de zevende keer 
het opentuinenweekend Struinen in Haagse 
Tuinen gehouden! 

Voor veel tuinliefhebbers uit Den Haag en verre  
omstreken is dit dé gelegenheid om bijzondere privé-
tuinen in Den Haag te bezoeken. Er zijn verrassend 
veel tuinen vol bloeiende borders en verborgen hoek-
jes midden in de stad te vinden, die normaal gesloten 
zijn voor het publiek. 

Vanaf het allereerste Struinenweekend was de  
Archipelbuurt, een buurt met veel bijzondere tuinen 
achter prachtige negentiende-eeuwse panden, altijd 
goed vertegenwoordigd maar helaas is alleen de 
inspirerende tuin van architectenbureau Pro nog te 
bezoeken. Wij willen het aanbod in deze buurt graag 
weer uitbreiden. 

Aan Primera in de Bankastraat hebben we een trouw 
verkoopadres. Er is altijd maar een beperkt aantal 
boekjes beschikbaar. De reden daarvan is dat de deel-
nemende tuinen voor het merendeel privétuinen zijn, 
die maar een beperkt aantal bezoekers aankunnen. 
Heeft u een tuin waar u trots op bent en die u graag 
wilt laten zien, stuur dan een omschrijving van  
uw tuin en – zo mogelijk – een duidelijke foto naar  
info@struineninhaagsetuinen.nl. Wij nemen dan 
contact met u op.

Op het officiële deel om 16.00 uur hield 
Marjan Teesing een goed verhaal over de aarde gezien 
vanaf de maan en zoomde daarna in op de mogelijk-
heden voor de buurtbewoners eraan bij te dragen de 
aarde zo mooi mogelijk te houden. Beheerders i.p.v. 
profiteurs. Vervolgens kreeg ze tot haar verrassing 
de Ereprijs 2015 voor haar grote verdiensten voor 
duurzaamheid uit handen van Arnout Offers, voor-
zitter van de Bewonersorganisatie A&W. Ze begon 
als redactielid van de wijkkrant over dit onderwerp 
te schrijven en dit leidde tot een werkgroep met als 
recent resultaat o.a. de geslaagde zonnepanelenaktie 
in de buurt. Deze Ereprijs, een broche ontworpen 
door Eva Drijver, werd vergezeld door een oorkonde. 
Het warme applaus voor Marjan na de uitreiking 
illustreerde de waardering van de wijkbewoners voor 
haar betrokkenheid.  
 
Hierna kwam wethouder Revis aan het woord. Hij  
is wethouder voor het stadsdeel Centrum en prees  
A&W om haar inzet van vele actieve wijkbewoners 
bij diverse activiteiten. Hij is ook de wethouder, die 
verantwoordelijk is voor de invulling van de Interna-
tionale Zone en meldde dat er nog heel veel inspraak 
mogelijk is… Het applaus na zijn woorden was wat 
aarzelend: eerst zien en dan geloven klonk hierin door. 

Vervolgens vermeldde Marc Prins, stadsdeeldirecteur 
Centrum, dat ’t Klokhuis van de Gemeente de nomi-
natie Buurthuis van de Toekomst heeft gekregen. De 
vele akties voor het behoud van ’t Klokhuis in 2005 en 
de voortreffelijke wijze waarop het hierna geprivati-
seerd en grotendeels door vrijwilligers wordt gerund 
is een voorbeeld voor de stad. De voorzitter van ’t 
Klokhuis en Marc Prins onthulden het bordje ‘Buurt-
huis van de toekomst’ bij de voordeur. Met hapjes en 
drankjes werd dit alles gevierd, waarbij hulde voor de 
vrijwilligers achter het buffet op zijn plaats is.

epb

De samenstelling van het bestuur  
van de Stichting Bewonersorganisatie  
Archipel & Willemspark m.i.v. 2016

Herinrichting Javastraat

Sticker voor minder papier

Papierophalen aan huis in 2016

Bedankt, Dymph  
& Prescilla

Vacatures werkgroepen   
Ruimtelijke Ordening  
en Verkeer

Struinen in Haagse 
Tuinen 2017

Nieuwjaarsreceptie  
      met hoogtepunten

www.archipelwillemspark.nl

www.struineninhaagsetuinen.nl

www.neeneeneeja.nl

Op 10 januari j.l was er een geanimeerde en drukbezochte 
receptie in ’t Klokhuis, waar velen na de demonstratie  
eerder die middag tegen de plannen voor de Internationale 
Zone nog met een sportieve outfit rondliepen. 

Marjan Teesing ontvangt de Ereprijs 2015

Ruud Klein en Mark Prins voor  
het Buurthuis van de Toekomst

Open Podium Archipel
muziek door en voor  

liefhebbers
zaterdag 13 febuari    —    15.00 – 17.00 uur 

Gebouw De Zalen, Riouwstraat 1.

Dameskoor Ms Jones
Jazz- en close harmony songs 

Divertimento in F majeur, opus 51  
 van Russische componist Paul Juon (1872 – 1940).  

Musici: Marceline Blangé, fagot; Otto Bentinck, hobo; 
Richard Braakenburg, klarinet; Merijnke de Jong, fluit;  

Ton van Tubergen, hoorn; Jan Timmer, piano 

Het Wachten Waard  
Nederlandstalige muziek om bij stil te staan.  

Luisterliedjes over vaderschap, kalverliefde en de zin van het leven.  
door Vincent Salij, Marco Langendoen en Hans Bevers

Claire Schotkamp  
Jazzzangeres Claire Schotkamp begeleid door haar ensemble 

Zaal open 14.15 uur met koffie of thee. 
Na afloop is er gelegenheid met de musici een drankje te drinken. 

Entree € 5 

•nassauplein<in<herfsttooi•

Een passend hekje voor de Surinamestraat werd eind 2015 geplaatst  
tot tevredenheid van een ieder : )

Buurt in beweging

STOP INBREKERS!

Ziet u iets verdachts?

Bel direct 1-1-2



Atjehstraat 66
2585 vl  Den Haag

Telefoon 070 352 39 98

Lunch
Diner
Party
Borrel
Buffet

Catering
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Ambachtelijke
wand- & vloertegels

— natuursteen —

de tegelkunst

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

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

Dagelijks geopend  
voor lunch en diner

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

Voor actueel nieuws uit de wijk kijkt u op 
archipelwillemspark.nl

Bankastraat 83
2585 EH Den Haag
070 350 34 86

Een wereld aan diversiteit in verse groente en fruit

Bezoek eens onze website. 
Ons hele assortiment thuis op een presenteerblaadje.

Bestelgemak voor iedereen.

Bankastraat 78g
2585 EP Den Haag

T 070 350 52 50
F 070 331 90 71

info@exotenhof.nl
www.exotenhof.nl

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!

Ongewenste graffi ti ontsiert uw huis 

en de straat ziet er rommelig uit. 

De gemeente laat het gratis verwijderen. 

U hoeft het alleen maar te melden.

Hoe eerder u het meldt, hoe kleiner de 

kans dat er meer graffi ti bij komt!

Meld Graffi ti

Kijk op de website voor de voorwaarden 
of neem contact op met Meldpunt 
Graf� ti: meldpuntgraf� ti@denhaag.nl 
of  14 070.

Buitengewoon schoon!

Samen maken we van onze stad een 
aangename, veilige en schone plek om 
in te wonen, werken en leven.

Snel gemeld? 

Snel hersteld!

www.denhaag.nl/graffiti

Uw gevel gratis graffitivrij

ijnand Punt en zijn vrouw Lenie werkten 
beiden jarenlang voor het oliebedrijf 
Esso. ‘Het oliestelletje, zo noemden ze 

ons’, zeggen ze lachend. Na hun pensioen keerden 
ze vanuit Brabant terug op het honk in Den Haag. Ze 
betrokken een prachtige flat aan het Burgemeester de 
Monchyplein en gingen binnen het vrijwilligerswerk 
ook weer samen op zoek naar nieuwe contacten. 
Samen werkten ze bij het – inmiddels niet meer be-
staande – maaltijdproject van het Schakelpunt. Lenie 
bleef daar actief. Ze is lid van de stuurgroep en treedt 
op als gastvrouw op de koffieochtend op dinsdag 
en één keer per maand schenkt ze een glaasje op de 
vrijdagmiddagborrel.

Technische hulp
In het Klokhuis komen we Wijnand en Lenie weer 
samen tegen: Wijnand is lid van het bestuur, verzorgt 
de technische reparaties en is al jaren een trouwe be-
zorger van de wijkkrant. Ook werkt hij vanaf 2015 een 
ochtend per week voor Het Servicepunt, ingesteld 

door de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Wijk-
bewoners die hulp nodig hebben bij het aanvragen 
van hulpmiddelen zoals trapliften en rollators kun-
nen een beroep op hem doen. Dat gaat niet helemaal 
tot zijn tevredenheid. ‘Nooit iemand geweest, ja, 
één keer, toen iemand een rollator voor z’n buurman 
kwam regelen’. Maar er zitten ook positieve kanten 
aan: wijkbewoners zijn kennelijk vaak in staat hun 
eigen zaakjes op te knappen. 

Een gezellig kletsje is nodig!
Lenie ontvangt de biebgangers die bij de wisselbiblio-
theek een boek komen lenen. ‘Er zijn een paar vaste 
klanten. Die komen eigenlijk vooral om een kletsje te 
maken’. Met de afnemende zorg voor ouderen in de 
wijk komt de aandacht meer neer op eigen initia-
tieven van de bewoners. Lenie komt in actie als ze 
opmerkt dat iemand hulp nodig heeft. Zo werd ze 
mantelzorger van een vrouw die zelf van niemand 
in Nederland steun kon krijgen. ‘Maar’, zegt ze, ‘Je 
moet wel je grenzen bewaken. Je krijgt een band met 

mensen en als je niet uitkijkt blijft de familie een 
beroep op je doen’. Voor één iemand geldt dat niet: 
Lenie’s 94-jarige moeder woont nog zelfstandig in de 
Borneoflat en Lenie gaat elke dag even langs. 

Ook andere bezigheden
Maar hun bezigheden in de wijk zijn niet het enige. 
Wijnand wordt enthousiast als hij over zijn vrijwilli-
gerswerk bij de Veteranen Oud Mariniers begint. Ooit 
werd hij uitgezonden naar Nieuw Guinea en nu is hij 
penningmeester van de 600 leden tellende veteran-
enclub. Een heel andere sfeer: ‘Gezelligheid met de 
maten van vroeger en altijd naar de veteranendagen’. 
En Lenie is Esso trouw gebleven. Ze verzorgt nog 
altijd het verjaardagsbloemetje bij de mensen van 
boven de 75. 
Al meer dan 50 jaar samen en zo actief als vrijwilliger. 
Waarom ze het allemaal doen? ‘We zijn gezelligheids-
mensen. En je geniet er zelf ook van, je doet het niet 
alleen maar voor een ander’.

lvl

Een dubbelportret dit keer: Wijnand en Lenie Punt,  
bij veel wijkbewoners bekend, geven op vele manieren 
gestalte aan het verschijnsel vrijwilligerswerk.

‘ Met de  
afnemende  
zorg voor  
ouderen in  
de wijk komt  
de aandacht 
meer neer  
op eigen ini- 
tiatieven van  
de bewoners’

Wijnand &  
         Lenie Punt

W

onbetaald
     en onbetaalbaar

De Stichting Gezond Samenwerken staat  
vóór, achter en naast de patiënt

Een deskundige zorgvrijwilliger gaat met u mee naar het de arts/specialist:  
twee mensen horen, zien en begrijpen meer dan één mens.  

De kosten zijn C 7,50 per keer  
(reiskosten zorgvrijwilliger, intake gesprek en koffie/thee)

info@gezondsamenwerken.eu    T. 06 467 15 848   www.gezondsamenwerken.eu     
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b e r i c h t e n  v a n  d e  g r o e n e  b u u r t

‘Ik heb meegelopen in de protestdemonstra-
tie tegen de plannen voor het Internationale Park. 
Met name vanwege de horecaplannen en de betonpa-
den. Vanuit mijn achtergrond als geluidsdeskundige 
weet ik dat juist deze elementen heel veel geluidshin-
der zullen veroorzaken’. Dit interview vindt plaats 
daags na de protestdemonstratie. 

De Gouden Decibel
De aanleiding voor dit gesprek is de prijs ‘de Gouden 
Decibel’, die onze wijkgenoot kreeg voor zijn gehele 
oeuvre en die werd uitgereikt door de Stichting In-
nernoice. Het werkende leven van Cristo heeft voor-
namelijk in het teken gestaan van geluid, via allerlei 
acoustische onderzoeken en vanuit allerlei invals-
hoeken. Dat resulteerde uiteindelijk in een boek over 
verkeersgeluid. Veel van dit onderzoek was nog nooit 
eerder gedaan. Bij tno leerde hij geluid kennen en 
ook de zwakke punten in het rekenen en meten ervan. 
‘Geluid is lastig’, zegt hij, ‘moeilijk te meten’. Je kunt 
decibellen optellen, maar wat weet je dan eigenlijk? 
En wanneer is er sprake van geluidshinder?’ 

Het geluid van alle kanten
‘Er is het werkelijke geluid, het gemiddelde geluid 
en wat voor hinder ondervinden individuen ervan’. 
Bijvoorbeeld 50 dB is een voorkeursgrenswaarde 
voor menselijke oren, maar 5% voelt dat als hard (ter 
vergelijking: een opstijgend vliegtuig produceert ± 
140 dB).
Bij Rijkswaterstaat leerde hij de uitvoerende kant van 
geluid kennen, ook op Europees niveau. Maar ook 
dat reken- en meetvoorschriften niet altijd kunnen 
worden toegepast. Het is een terrein dat voortdurend 
in beweging is. Ons land teert nog een beetje in op de 
rol als voorloper die we een tijd gespeeld hebben op 
dit terrein. Wat we nu nodig hebben zijn vernieuwen-
de ideeën rondom geluidsbestrijding. De Stichting 
Innernoice bekroont met haar prijzen deze broodno-
dige vernieuwingen.
 
Sinds zijn pensionering heeft hij nog niet echt 
stilgezeten en zet hij zich in voor de website van de 
Bewonersorganistie. 

mt

Geachte heer Revis,

De plannen voor het Internationaal 
Park heb ik zorgvuldig bestudeerd.
Sommige onderdelen van het plan 
bevallen mij zeer. Op de muziektent 
ben ik verliefd en ook de waterstro-
men en de verbindingen tussen de 
parken zijn een verbetering.
 
Maar ik mis ook een aantal dingen 
en wil die graag voor u op een rijtje 
zetten:
 
1. In dit plan is slechts plaats voor 
mensen. Geen woord lees ik over de 
bewoners van de bosjes!
De vogels, de kleine zoogdieren,  
insecten, bijen en vlinders enz. enz.
Zij zullen massaal moeten vertrekken 
als deze plannen worden uitgevoerd.      
Dat resulteert in een nieuwe vluch-
telingenstroom, zonder garantie op 
terugkeer. 
 
2. Dit hele plan is gericht op de  
constant consumerende mens.  
Altijd eten en drinken....
Niemand zit hier op te wachten.
De nieuwe mens is liever zelf met 
voedsel bezig. Geef hem/ haar een 
Eetbare Tuin, met een boomgaard  
vol fruitbomen en bessenstruiken. 
Een plek waar we gezamenlijk  
compost kunnen maken. En een  
grote moestuin voor iedereen.
 
3. In al die reuring en aangeharktheid 
mis ik: stilte- en rommelplekken.
 
4. Waarom al dat beton?  
Op schelpen-paden is het heel goed 
fietsen. Iedereen die weleens op  
Terschelling was kan dat weten. Past 
ook prachtig in een duinlandschap.
Bovendien: hardlopen op beton zorgt 
voor ernstige gewrichtsklachten.
 
5. Voor de natuur is het belangrijk dat 
het ook donker wordt!
Waarom gaat u niet investeren in 
vernieuwende vormen van verlich-
ting? Bv groen licht of fietspaden die 
oplichten als je erover fietst.
TIP: Schakel de lichtkunstenaar Daan 
Roosegaarde in.
   
Ik hoop dat u uw belofte nakomt en 
naar de Haagse Inspraakkracht zult 
luisteren, Ik wens u veel wijsheid 
en hopelijk herinnert u zich tijdig 
de Apollo 8 foto van onze kwetsbare 
Aarde.
 
Met vriendelijke groeten,
Marjan Teesing
Archipel&Willemspark

Het kan niemand zijn ontgaan: de gemeente 
heeft een zeer ingrijpend plan voor het  
‘Internationaal Park’, waarin de Scheveningse 
Bosjes, het Westbroekpark en de Waterpartij 
moeten worden opgenomen.  
 
Voor het opstellen van het plan heeft de gemeente twee bureaus 
ingehuurd: KesselsKramer, een ‘independent, communications 
agency’ en lola Landscape Architects. KesselsKramer ‘produces 
an effective and prolific output of solutions that blur the bounda-
ries between culture, commerce, content and collaboration.’ En 
lola pleit in het boek ‘Lost Landscapes’ voor innovatieve lineaire 
landschappen, kosmopolitische natuur en landschappen waarin 
de menselijke ervaring centraal staat.

Waar deze zich van ronkende teksten bedienende bureaus toe in 
staat zijn, kun je lezen in het concept ambitiedocument, dat uit 
174 pagina’s bestaat. Met centrale uitgangspunten als: sterke ver-
bindingen, rust en reuring, universeel en jaarrond programma, 
meer hoogwaardige natuur en biodiversiteit, cultuurhistorie als 
inspiratie en magneet, communicatie voor maximale betrokken-
heid. Enzovoorts.

Ongebreideld geloof in de maakbare natuur
Hoewel het plan zeker goede elementen bevat, ademt het een on-
gebreideld geloof in maakbare natuur en gedrag langs vooraf be-
dachte looplijnen. En dat in onze Scheveningse Bosjes, een tot nu 
toe door plannenmakers vergeten lapje natuur in de stad. Waar je 

nog de weg kunt kwijtraken op de scheve, vochtige grindpaadjes, 
ook als je er al bijna dertig jaar komt.
Ongerepte natuur is duidelijk geen inspiratiebron voor de 
plannenmakers. Hier had de Algemene Vereniging voor Natuur-
bescherming voor ’s-Gravenhage en Omstreken bij betrokken 
moeten worden. Gelukkig heeft de avn een reactie gegeven, met 
heel andere criteria voor een goed plan: respect voor natuur en 
omgeving en versterking van de natuurwaarden.

Les van Annie M.G. Schmidt
Ook uit de literatuur zijn helaas geen goede lessen getrokken. Ik 
doel dan op het filosofisch getinte boek ‘Pluk van de Petteflet’ van 
Annie M.G. Schmidt. Hierin moet Pluk, die goed bevriend is met 
de dieren, een stokje steken voor het ‘opruimen’ van de Tortel-
tuin. Dat is een wild woest bos achter in het park, waar kikkers, 
tortelduiven en muizen wonen. Mevrouw Helderder, die haar 
dagen vult met boenen en vegen, is blij met de opruimplannen. 
Want alle struiken en alle onkruid en alle planten worden wegge-
haald, er komen tegels te liggen, met een keurig bloemperk in het 
midden. Ook de Parkmeester in zijn bouwkeet is erg enthousiast 
over zijn ontwerp, waarin geen plaats is voor een vieze waterplas, 
maar wel voor een parkeerterreintje en een bloemperkje met een 
ijzeren hekje er omheen. Als Pluk zich zorgen maakt dat het er 
nooit meer rustig zal zijn, stelt de Parkmeester hem gerust: er 
komen grote borden met STILTE ALSTUBLIEFT.

Gelukkig komt het goed vóórdat de werkmannen gaan zagen en 
bulldozeren. Samen met de parkmeester snoepen ze van bijzon-
dere bramen, die hen heel vrolijk maken.

Op 20 november 2015 heeft Blije Bijen name-
lijk de gedeelde Piet Vink-prijs uitgereikt gekregen 
van wethouder van Engelshoven. Dit op voordracht 
van het bestuur van Bewonersorganisatie Archipel 
& Willemspark. De Piet Vink-prijs is een prijs die in 
het leven is geroepen ter nagedachtenis aan oud-wet-
houder en ereburger Piet Vink en gaat naar personen 
en/of organisaties die zich op overtuigende wijze 
inzetten voor de saamhorigheid binnen de Haagse 
samenleving. 

Een speciale bijentuin
Dit gaat zeker op voor de imkers van Blije Bijen. De 
locatie aan de Raamweg 47, bij het oude Europol ge-
bouw, wordt door de imkers zelf omgetoverd tot een 
eetbare tuin met een bloemenweide en fruitbomen en 
in de bloembakken aan de Raamweg is een speciaal 
mengsel van bijenbloemen gezaaid. Regelmatig ont-
vangen zij bezoekers in particulier of georganiseerd 
verband – bijvoorbeeld schoolklassen – en vertellen 
dan alles over de boeiende en verfijnde organisatie die 
een bijenvolk is. Het kan heel inspirerend zijn om een 
bijenvolk te bestuderen en te leren hoe alles is afge-
stemd op het grotere geheel en de omgeving waarin 
het volk leeft. De omgeving is voor bijen uiteraard 
zeer belangrijk en de terugloop van bijenpopulaties 

hun koningin en bouwen hun eigen raat. Het bete-
kent ook dat de honing zoveel mogelijk aan de bijen 
zelf gelaten wordt, zodat zij erop kunnen overwinte-
ren. De opbrengst uit honing is dan ook zeer gering. 
Blije Bijen ontvangt geen subsidie of sponsoring. De 
Piet Vink-prijs is daarom zeer welkom en zal gebruikt 
worden voor de aanschaf van een praktische bijenkast 
die uit één ruimte bestaat, en de ultieme bijenwo-
ning: een prachtige hangkorf. Ook zal de eetbare 
bostuin uitgebreid worden. 

Minder goed nieuws
Na het goede nieuws over de prijs, is er helaas ook 
minder goed nieuws te melden. Het gebouw waarbij 
de imme nu zo’n mooie plek heeft, krijgt in de herfst 
van 2016 wellicht een nieuwe eigenaar. De kans is zeer 
aanwezig dat Blije Bijen dan zal moeten verhuizen. 
Graag willen Isabelle en Victor een oproep doen voor 
als het inderdaad zover komt. 

Heeft of weet iemand nog een mooie plek voor dit 
prachtige initiatief ? Neem dan alstublieft contact  
op met Isabelle Hylkema op telefoon: 06 532 64 593  
of via mail: isabelle@blijebijen.nl. 

NvdL

Plannen Scheveningse Bosjes  

In 45 jaar niets geleerd  
van Annie M.G. Schmidt

De winter liet dit jaar lang op zich wachten. Waar normaal gesproken de blije  
bijen van de imme van Victor Sterk en Isabelle Hylkema allang ingewinterd zijn, 
waren er nu in december nog bijen buiten de korf die terugkwamen met stuifmeel. 
De temperaturen waren nog zo hoog, dat er genoeg te vinden was voor de bijen. 
Het zou kunnen dat ze extra stuifmeel insloegen voor het vieren van een feestje. 

Bijen blij 
met Piet Vink-prijs

komt onder andere door verarming van die omge-
ving. Er is te weinig biodiversiteit. Blije Bijen laat ons 
zien hoe wij zelf de omgeving kunnen verrijken door 
bijvoorbeeld het zaaien van bijenbloemen en de tegels 
uit onze tuin te halen ten bate van drachtplanten. 
Nog veel meer informatie hierover is te vinden  
op www.blijebijen.nl

Op biologisch/dynamische manier bijen houden
Victor en Isabelle imkeren op biologisch-dynamische 
wijze, wat onder andere wil zeggen dat het volk zo 
min mogelijk verstoord wordt. De bijen kiezen zelf www.blijebijen.nl

‘ Blije Bijen  
laat ons zien  
hoe wij zelf  
de omgeving 
kunnen  
verrijken door  
bijvoorbeeld  
het zaaien van 
bijenbloemen’

Auke Bloembergen

Een interview met  
geluidsdeskundige 
Cristo Padmos 

‘ De nieuwe plannen  
voor het Internationaal 
Park zullen voor veel  
geluidsoverlast zorgen’  

  

Buurt in protest!
Op 10 januari kwamen ruim duizend buurt-
bewoners en sympatisanten bijeen om  
te demonstreren tegen de plannen van het 
‘Internationale Park’. Kort de dag in beeld.
  

‘ Er is het  
werkelijke  
geluid, het  
gemiddelde  
geluid en wat 
voor hinder  
ondervinden  
individuen  
ervan’

(c) Fiep Amsterdam bv; Fiep Westendorp Illustrations
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APOTHEEK 
NAUTA

•Bankastraat 60, 2585 EP Den Haag
Telefoon (070) 354 00 70

• Javastraat 5
Telefoon (070) 365 60 62

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

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

Gespecialiseerd in zonweringen en rolluiken sinds 1949

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

Chr. Th. JEHEE

Steenhouwerij en
Natuursteenhandel

Gevelbekleding - Schouwbekleding
Trapbekleding - Vloeren

Vensterbanken - Grafmonumenten

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

Bankastraat 12, Den Haag
www.gransjean.nl

Steeds voor u op 
zoek naar bijzondere 

 lekkernijen!

Koffiehuis De Prinsevink
Kerkhoflaan (t.o. Prinsevinkenpark)

Een gezellig koffiehuis met terras
waar Frank en Maryam van der Valk

u gastvrij ontvangen en laten 
genieten van diverse specialiteiten.

U heeft bij ons een ruime keuze 
uit diverse belegde broodjes,

uitsmijters, soepen, etc.

Geopend van maandag t/m vrijdag 
van 6.00-18.00 uur.

tel.070-350 47 25 
fax 070-350 47 25 (catering)

Koffiehuis De Prinsevink
Kerkhoflaan (t.o. Prinsenvinkenpark)

Een gezelig koffiehuis met terras 
waar Frank en Maryam van der Valk u 
gastvrij ontvangen en laten genieten 

van diverse specialiteiten.

U heeft bij ons een ruime keuze  
uit diverse belegde broodjes, uitsmij-

ters, soepen etc.

Geopend van maandag t/m vrijdag 
van 6.30-18.00 uur. 
tel. 070 350 47 25

www.prinsevink.nl (catering)

Zijn huis in de Celebesstraat met de ruime open 
keuken en de lange tafel is een ideaal decor voor het 
evenement. Marij, zijn vrouw is de kracht ‘achter’ de 
kok, de zogenaamde Zwarte Brigade, die zorgt voor de 
aankleding, bediening, soepel verloop van de verschil-
lende groepjes die elkaar afwisselen. Servies en glazen 
en bestek zijn voldoende aanwezig, want de Lierops 
zetten 4 kinderen op de wereld, dus een groot gezin.

Met een goede organisatie (daar hoort ook tussentijds 
de afwas bij) zorgt Marij dat de maaltijd volledig 
tot zijn recht kan komen en de driemaal wisselende 
gasten daarvan genieten en vooral ook plezier beleven 
aan het onderling contact met de wijkbewoners.
‘Ik weet echt nog niet wat ik ga maken, dat ligt ook 
aan de ingrediënten die ik al shoppend tegenkom.
Er zijn voldoende mooie bedrijven met internatio-
nale producten in de wijk maar ook elders in de stad, 
zodat ik zorgeloos kan kiezen tussen Italiaans, Frans, 
Oosters of zo. Mijn specialiteit is wild, maar in maart 
is het daarvoor veel te laat, dus wordt het voor mij 
spannend wat mijn vele kookboeken mij aan inspira-
tie geven en dan volgt de ontdekkingstocht naar de 
producten. Ik heb mijn hele leven al koken als hobby 
gehad, dus na mijn pensionering mocht ik helemaal 
‘los’ gaan”.

Groentje in de wijk?
Engelse Carolyn Wiersum is nieuw op het palet van 
de Walking Dinner koks.
Nee, ze is absoluut niet nieuw in de wijk. Vanuit haar 
huis in de Balistraat, waar ze al jaren woont, onder-
neemt Carolyn zeer veel activiteiten waardoor de wijk 

haar kent, maar zij ook haar weg daarin vindt.
Ze verzorgt samen met een team regelmatig maal-
tijden voor Daklozen. En voor de Engelse Kerk 
(A.v.d.Spuystraat) kan ze haar creativiteit op veel 
manieren volop inzetten. Dus nee, geen groentje in 
de wijk. En toch de eerste keer dat Walking Dinner in 
het vizier komt. Waarom?
‘Ik heb een grote keuken, lange tafel, kast vol 
kookboeken en ik ben dol op koken. Ik groeide op 
als oudste met 4 broers, dus wat denk je...het meisje 
stond al vroeg achter het fornuis. Zelf heb ik ook 
een groot gezin, dus de taken en de trend zetten zich 
voort. Dan lijkt het mij erg leuk en inspirerend om 
voor wijkbewoners aan de slag te gaan. Zo leer ik nog 
meer mensen kennen en kunnen er vast interessante 
gesprekken over tafel gaan’.  
 
Carolyn gaat in ieder geval een Engels dessert maken 
en verder kijkt ze naar de vele productaanbiedingen 
die tegen die tijd op de markt liggen. 
‘Mijn hart gaat uit naar lam, zeker in de lente. Maar 
niets ligt nog vast. Mijn man Berry assisteert me met 
bediening, wijn, afruimen, enfin alles waar ik geen 
tijd voor heb. Wij gaan er zeker van genieten’.

SvP

Walking Dinner: 
plezier en uitdaging

U heeft de namen van de diverse werkgroepen 
ongetwijfeld wel een keer zien staan in de Wijk-
Wijs-Wijzer van de Wijkkrant of onder het kopje 
‘Werkgroepen’ op de website. Wat echter niet ver-
meld staat zijn de namen van de vele vrijwilligers 
die zich belangeloos inzetten om, in samenwer-
king met de Gemeente, de leefbaarheid binnen de 
wijk te behouden of te optimaliseren. 

Werkgroep Openbare Ruimte
Graag laten we u, in een aantal artikelen, nader ken-
nis maken met de diverse werkgroepen, te beginnen 
met de werkgroep Openbare Ruimte. Ik sprak met 
Derk Hazekamp over de diverse projecten die mo-
menteel aan de orde zijn waarvan het ‘Internationale 

Park’ een (erg) ‘heet hangijzer’ is. In de meest brede 
zin houdt de werkgroep zich bezig met alles wat er op 
straat gebeurt. De groenvoorziening, bomen, scheef 
zittende tegels, lantaarnpalen, een fietsenproject om 
de overlast van ‘wild’ geparkeerde fietsen te beteu-
gelen etc. Zo zijn ze nu bezig met de zg. ‘orac’s’, 
ondergrondse restafvalcontainers die waarschijnlijk 
eind 2016 in de Archipel geplaatst zullen worden. De 
Gemeente maakt een inventarisatie van de locaties 
en vervolgens een plan dat huis aan huis verspreid 
zal worden. De werkgroep heeft in deze een rol door, 
waar nodig, de bewoners te helpen bij reacties op 
dat plan en vanuit de wijk de uitvoering in de gaten 
te houden. Daarnaast staan de herinrichting van de 
(brede) Bankastraat (volgend jaar) en de uitbreidings-

plannen van Madurodam op de kaart. De bezoekers-
aantallen lopen er terug, dus is men naarstig op zoek 
naar nieuwe attracties die, als er niet goed wordt 
opgelet, wederom een aantasting van het openbare 
groen zal opleveren. Maar, zoals gezegd, zijn alle 
ogen nu vooral gericht op het ‘verguisde’ plan van 
wethouder Boudewijn Revis: het ‘Internationale Park’, 
een samenvoeging van de Scheveningse Bosjes, het 
Westbroekpark en de Waterpartij. 

Contact met de Werkgroep Openbare Ruimte: 
openbareruimte@archipelwillemspark.nl 
Leden: Derk Hazekamp, Bert Bos, Erika Verhulst & 
Marie-Louise de Ridder

Werkgroep Openbare Ruimte onder de loep

WILT U OOK UW 
HUIS SUCCESVOL 

VERKOPEN?

NEEM DAN CONTACT 
OP MET 1 VAN 
ONZE MAKELAARS

SUCCESVOL VERKOCHT!
WIJ VERKOCHTEN ONDER ANDERE DEZE WONINGEN HET AFGELOPEN JAAR BIJ U IN DE OMGEVING!

K
lantenbeoordeling fu

nd
a8,958,95

CIJFER

Frederikstraat 75
Den Haag

Doorniksestraat 59
Den Haag

2e van Blankenburg-
straat 175, Den Haag

Anna Paulownastraat 27B
Den Haag

van Tedingerbrouckstraat 8 
Den Haag

VERKOCHT!

BINNEN 4 MAANDEN

VERKOCHT!

BINNEN 2 MAANDEN

VERKOCHT!

BINNEN 1 MAAND

VERKOCHT!

BINNEN 2 MAANDEN

AANGEKOCHT

BurgerVanLeeuwen Garantiemakelaars   I   Stevinstraat 157   I   070-3502304   I   info@bvl.nl   I   www.bvl.nl

NEEM DAN CONTACT 
OP MET 1 VAN 
ONZE MAKELAARS

Peter BurgerTed Luijk

‘ In de meest 
brede zin houdt 
de werkgroep 
zich bezig met 
alles wat er op 
straat gebeurt. 
De groenvoor-
ziening, bomen, 
scheef zittende 
tegels, &cetera’

‘ Ik weet echt  
nog niet wat ik 
ga maken, dat 
ligt ook aan de 
ingrediënten die 
ik al shoppend 
tegenkom’

‘Ik ben veel liever kok dan gast, laat liever mijn handen  
wapperen in de keuken’. Dit zegt Pieter van Lierop, die dit jaar 
voor de 3de keer zijn schort voorbindt om zaterdag 19 maart  
voor de gasten zijn culinaire creativiteit ten toon te spreiden.

Carolyn Wiersum

Pieter van Lierop

archipelwillemspark.nl

Hier had  
uw advertentie 
kunnen staan

Josephine de Vijlder
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Nieuwsbrief
A&W
Altijd op  
de hoogte
Word abonnee op de digitale nieuwsbrief  
van Archipel&Willemspark.

Typ het webadres www.archipelwillemspark.nl 
in en klik links bovenin op de enveloppe. 

Zo simpel is het!
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De kerk van de H. Jacobus de Meerdere aan de Parkstraat 
vormt samen met het Willibrordushuis in de Oude Mol-
straat 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 Eucharistie-vieringen 
om 09.00, 10.15 uur (Latijnse Hoogmis) en om 12.00 uur 
(gezinsviering). Voor overige vieringen en activiteiten 
in de week zie www.stjacobus.nl

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

Filmmiddag & uitstapje voor ouderen
Woensdag 24 februari Filmmiddag in de Maria ten Hovezaal. Aanvang  
14.00 uur. Film over het leven van Zr. Faustina en Johannes Paulus II. Tevens 
een high tea! U kunt thuis worden opgehaald en teruggebracht… 

Dinsdag 29 maart Uitstapje naar de Bosrand, Wassenaar. Een middagje plan-
ten kopen en het voorjaar tegemoet! Vertrek om 13.45 uur vanaf het Schakel-
punt. Iedereen kan hieraan meedoen. Tegen 16.30 uur zijn we weer thuis. Voor 
informatie en opgave: Lore Olgers tel. 324 41 18 of Astrid Cohen tel. 785 16 51.
Vanaf mei gaan we weer elke maand met onze uitstapjes naar buiten! Iedereen 
kan mee.

Paaslunch in de Maria ten Hovezaal 
Zondag 10 april wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan de Hoogmis om 
10.15 uur met na afloop een feestelijke lunch in de Maria ten Hovezaal. U kunt 
indien nodig thuis worden opgehaald en teruggebracht. Iedereen is welkom.

Orgelconcert
Zaterdag 5 maart om 16.00 uur: Passieconcert met Gregoriaanse gezangen 
door de Schola Cantorum Sancti Jacobi o.l.v. Jos Laus. De organist is Carel 
Cames van Batenburg. Toegang vrij, na afloop collecte.

Inzameling voor Voedselbank Haaglanden
Tijdens de Veertigdagentijd worden van 11 februari t/m 17 maart achter in de 
kerk houdbare voedingsmiddelen ingezameld voor Voedselbank Haaglanden. 

Goede Week en Pasen — 21 t/m 27 maart
Vieringen van de Goede Week met Gregoriaanse gezangen:
24 maart  Witte Donderdag om 19.30 uur 
25 maart  Goede Vrijdag om 15.00 uur Kruisweg (ook voor de kinderen) en om 

19.30 uur Kruishulde
26 maart  Paaszaterdag om 21.00 uur: Plechtige Paaswake 
27 maart   Paaszondag: 10.15 uur Hoogmis van Pasen: Missa Sancti Nicolai van 

Josef Haydn en het Halleluia van G.F. Händel met gemengd met 
koor en solisten.

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

www.stjacobus.nl

SCHAKELPUNT
BURGERMEESTER 
PATIJNLAAN  
1900

De WMO kent 2 soorten voorzieningen
‘Algemene voorzieningen en voorzieningen ‘op maat’. 
De Algemene voorzieningen zijn toegankelijk voor  
iedere Hagenaar met een hulpvraag. Voor een voorzie-
ning op maat moet een aanvraag worden ingediend. 

Voorbeelden van algemene voorzieningen zijn: maal-
tijdservice, boodschappendienst, burenhulpcentrale 
en koffieochtend in een buurthuis.
Voorziening op maat betreft o.a.: hulp bij het huis-
houden, aanpassingen van de woning (traplift), 
vervoer in de regio en hulpmiddelen zoals een rollator 
of een scootmobiel.

De Gemeente Den Haag heeft een uitgebreide website 
(denhaag.nl/servicepuntsociaal) waar antwoord 
wordt gegeven op een scala aan vragen op het gebied 
van Zorg en Welzijn. Vragen over een uitkering, 
schuldsanering, problemen met het opvoeden van 
kinderen, inburgeren, de taal leren of meer weten 
over wonen en werken in Nederland. Kan ik thuis blij-
ven wonen? Hoe reserveer ik een taxibus of hoe vraag 
ik een Ooievaarspas aan?

De Gemeente heeft in diverse wijken een ‘servicepunt 
sociaal’ geopend waar een team van vrijwilligers 
behulpzaam is bij het vinden van de antwoorden 
op bovengenoemde vragen. Het Servicepunt in de 
Archipel&Willemspark is gevestigd in het Klokhuis 
(Celebesstraat 4) en is geopend van maandag t/m  
vrijdag van 09.30 – 12.00 uur. Met ingang van 4 januari 
2016 worden de openingstijden als volgt gewijzigd: 
dinsdag (09.30 –12.00 uur), woensdag (13.00-15.30 uur) 
en donderdag (09.30 –12.00 uur).

Met één van de vrijwilligers – Akke Dijkman – heb ik 
een gesprek gehad. Mevrouw Dijkman, inmiddels al 
enige tijd met pensioen, is jurist en is ook getrouwd 
met een jurist. ‘Ik heb tot mijn 63e een eigen advoca-
tenpraktijk gehad, gespecialiseerd in voogdijzaken, 
echtscheidingen en faillissementen’, vertelde ze. 
‘Daarnaast was ik ook plaatsvervangend rechter. Ik 
ben altijd sociaal betrokken geweest en vind het fijn 

om mensen te helpen. Dat kwam mij in mijn praktijk 
en als rechter ook regelmatig goed van pas. Inlevings-
vermogen is immers een essentieel onderdeel van het 
vak. Mijn jeugd heb ik doorgebracht in het Staten-
kwartier. Later ben ik, voor mijn werk en dat van mijn 
man, in Noord Holland beland. In 2006 – ik wilde erg 
graag terug – zijn we weer verhuisd naar Den Haag 
waar ik nu weer met veel plezier woon’. 
Op mijn vraag hoe ze bij het Servicepunt terecht was 
gekomen zei ze: ‘Ik zag op de website dat men vrijwil-
ligers zocht voor één ochtend per twee weken. Toen 
ik daarop reageerde werd me gevraagd of ik gelijk de 
volgende dag met de cursus kon beginnen en dat heb 
ik toen maar gedaan’. Zij is nu, met 6 andere vrijwil-
ligers, vanaf medio augustus actief voor het Service-
punt. Het aantal bezoekers is, vooralsnog, beperkt.

Misschien is het in de wijk nog onvoldoende bekend? 
Er heeft al een bericht gestaan in de Wijkkrant van 
september, maar het kan wellicht geen kwaad om het 
ook via de website en de nieuwsbrief nog eens onder 
de aandacht te brengen in de hoop dat bewoners het 
Servicepunt in het Klokhuis weten te vinden.

Op 2 maart is er een informatiebijeenkomst  
in Het Schakelpunt: zie pagina 12.

Servicepunt Sociaal

De laatste vrijdag van de maand tussen 16.30 – 18.00 uur willen we met drankjes, hapjes en gastvrijheid 
zorgen voor een lichtpuntje in de donker wordende dagen.  
U betaalt de drankjes (met of zonder alcohol) en wij zorgen voor wat lekkere hapjes. De eerstvolgende zijn op 
vrijdag 26 februari en vrijdag 18 maart (een week eerder i.v.m. Goede Vrijdag 25/3)

Welkom en tot ziens! De barvrouwen/barmannen van Het Schakelpunt

Gymnastiek 
Bewegen op de stoel
 
In het Schakelpunt, Burg. Patijnlaan 1900, vindt er op de  
dinsdag tussen 11.00 en 12.00 uur “Bewegen op de stoel” plaats.  
Onder leiding van mevr. P. van der Linden, worden er oefeningen  
aangeboden, die op de stoel uitgevoerd worden. De oefeningen  
worden ondersteund door muziek. De kosten bedragen € 6,–  
per maand en met een Ooievaarspas betaalt men € 3,– per maand. 

Voor informatie kunt u terecht bij dhr. M. Wenzel, ouderenconsulent St. Zebra, tel. 06 433 952 89.

Informatiebijeenkomst Servicepunt
 
Op woensdag 2 maart a.s. is er van 11.30 tot 12.00 uur in het Schakelpunt een informatiebijeenkomst 
over het Servicepunt in het Klokhuis.
Vrijwillige medewerkers van het Servicepunt helpen u met vragen over wonen, zorg en welzijn. Verder helpen 
zij u met het doen van aanvragen voor bijvoorbeeld huishoudelijke zorg, woningaanpassingen, de taxibus, een 
scootmobiel e.d. Voor de bijeenkomst in het Schakelpunt, Burg. Patijnlaan 1900, hoeft u zich niet van tevoren 
aan te melden.

Zoals wellicht bij de meesten van u bekend is zijn de  
Gemeenten met ingang van 1 januari 2015 verantwoordelijk 
voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht 
zelfredzaam zijn. Met ingang van deze datum is de wmo  
– Wet Maatschappelijke Ondersteuning – van kracht.  
In deze nieuwe wet is de ‘compensatieplicht’ van de over- 
heid vervangen door een ‘participatieplicht’ hetgeen een  
wezenlijk verschil is. Tot deze datum moest de Gemeente  
verplicht compenseren wanneer men hulp nodig had en  
nu hoeft de Gemeente alleen te helpen om te ‘participeren’.

www.denhaag.nl/servicepuntsociaal.nl

‘ Kan ik thuis  
blijven wonen? 
Hoe reserveer  
ik een taxibus? 
Hoe vraag ik  
de Ooievaars-
pas aan?’

In maart 2016 start welzijnsorganisatie Zebra in 
de Archipelbuurt & Willemspark met huisbe-
zoeken bij wijkbewoners van 75 jaar en ouder. 
Het doel van de huisbezoeken is om een beeld te 
krijgen van de situatie, waarin men zich bevindt. 
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. Tijdens het bezoek zal de medewerker 
een aantal vragen stellen met behulp van een vragen-
lijst. Voor degenen, die bezocht worden, neemt de 
medewerker de Ouderenwijzer mee, met informatie 
over activiteiten en voorzieningen in Den Haag.  
Wanneer u vragen over de huisbezoeken heeft, dan 
kunt u contact opnemen met dhr. M. Wenzel, ouderen-
consulent St. Zebra, p.a. wijk- en dienstencentrum  
De Heldenhoek, Elandstraat 88, tel. 06-43 39 52 89.

Huisbezoeken 75+

Gratis Maaltijdbon
Voor een gratis maaltijd, t.w.v. € 6. Geldig in het Schakelpunt of het Klokhuis  

voor mensen die daar nog niet eerder aan hebben deelgenomen. 
 

U kunt zich aanmelden bij ’t Klokhuis, t 070 350 35 11.

Happy Hour  
1x per maand in Het Schakelpunt  
voor 55-plussers in de wijk 
vrijdag 26 februari & vrijdag 18 maart

Maaltijden in het Klokhuis  
en het Schakelpunt
 
In het 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 € 
6,00. U wordt van harte uitgenodigd om te komen eten. Voor beide maaltijden kunt u tot dinsdag 12.00 uur 
reserveren bij het Klokhuis, tel. 350 35 11.

Josephine de Vijlder 
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programma het klokhuis

www.stichtinghetklokhuis.nl/activiteiten

telefoon  070 350 35 11

dagelijks

koffie / thee in de ontmoetingsruimte  
09.00 tot 16.00 uur   

Gebruik van de computers en tijdschriften
Alexander Techniek 

Aanmelden bij kantoor — op afspraak

maandag

Gym voor Ouderen 55+
09.30 uur  Er zijn 3 lessen, mbvo.

Spreekuur Ouderenwerk Zebra
10.00 tot 12.00 uur  — op afspraak

Pannenkoeken eten
12.00 tot 13.00 uur

Tafeltennis 
13.30 tot 15.00 uur

Meditatiegroep
20.00 uur

dinsdag

Sevicepunt Sociaal
Hulp bij aanvraag wmo-voorzieningen

09.30 tot 12.00 uur 
Bewonersorganisatie A&W

09.00 uur 
Trombosedienst en Bronovo

10.00 tot 11.00 uur
Portrettekenen voor gevorderden

13.30 uur
Maaltijd voor 50+

17.30 uur  3-gangenmaaltijd. Kosten €6.
Aanmelden voor maandag 12.00 uur.

Juridisch spreekuur
19.00 uur  Laatste dinsdag van de maand  

— 0p afspraak
Bouwkundig spreekuur

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

woensdag

Yoga
09.00 uur  Engelstalig

Sevicepunt Sociaal
Hulp bij aanvraag wmo-voorzieningen

13.00 tot 15.30 uur
Oogvereniging

09.00 tot 16.00 uur  1e woensdag van de maand
Indische Koempoelan

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

Sodurado
16.15 uur  5–15 jaar

Trimmen
19.00 uur

Alexander Techniek
— 0p afspraak

 
donderdag

Sevicepunt Sociaal
Hulp bij aanvraag wmo-voorzieningen

09.30 tot 12.00 uur 
Spreekuur computers

in de ochtend  aanmelden 070 350 35 11
 

vrijdag

Bewonersorganisatie A&W
09.00 uur 

Yoga
09.30 uur

Koersbal 50+ 
10.00 uur  Aanmelden aan de zaal

Bibliotheek
10.00 tot 11.30 uur  1e verdieping

zaterdag

Sodurado
13.30 uur  5–10 jaar

zondag

Geünieerde Loge Theosofie
11.00 uur

Elke maandagochtend neemt een aantal actieve 
ouderen deel aan de gym onder de bezielende  
leiding van Cecile Eekhout-van Hövell.  
Er zijn 3 lessen van 45 minuten en de eerste les 
begint om 09.30 uur. Na afloop van de les drinken 
de dames (en de ‘verdwaalde’ heer) gezellig samen 

nog een kopje koffie. Het aantal deelnemers schommelt een beetje maar 
elk clubje heeft rond de vijftien deelnemers. Het minimum aantal is 10, 
anders is het financieel niet haalbaar, en het maximum is 16, want meer 
passen er domweg niet in de zaal.

Ik sprak met Cecile en hoewel ik (nog) geen les heb bijgewoond ben ik, door 
de enthousiaste manier waarop zij vertelde over haar lessen, nu absoluut 
overtuigd dat ik me moet aanmelden. Zij vertelde dat de gym eigenlijk een 
tweeledig doel heeft: het mobiel houden van het lichaam maar, zeker niet 
onbelangrijk, ook een sociaal aspect. Het gezamenlijke kopje koffie slaat nie-
mand over. De meesten zijn al jaren lid en kennen elkaar inmiddels dus goed.
Cecile heeft de opleiding ‘oefentherapie Cesar’ gevolgd. Cesar richt zich met 
name op de ‘houding’. Een slechte houding kan nare gevolgen hebben waarbij 
rugklachten de meest voorkomende zijn.
 De gemiddelde leeftijd van de deelnemers ligt halverwege de 70. Ik heb 
deelnemers van 59 maar ook van 96 en ik houd uiteraard rekening met de 
fysieke mogelijkheden van iedereen. Door bewegen blijf je langer fit en zeker 
nu in onze, door velen verguisde ‘participatie maatschappij’, waarbij ouderen, 
al dan niet met hulp van de kinderen of de buren, langer zelfstandig thuis 
moeten blijven wonen, is bewegen dan ook heel belangrijk. Zo werk ik dus, 
preventief, aan spierversterking om – letterlijk – langer op de been te blijven.
Ik doe geen grondoefeningen maar wel aerobic op leuke muziek en iedere 
week heb ik ander materiaal zoals stokken, ringen, knotsen, waarmee dan 
allerlei oefeningen gedaan worden. Het is niet alleen gezellig en ontspannen 
maar er is ook ‘werk aan de winkel…’
 Bent u nu ook enthousiast geraakt om (meer) te gaan bewegen? U bent van 
harte welkom voor een (gratis) proefles. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met het Klokhuis, Celebesstraat 4, telefoon: 070 350 35 11.

Josephine de Vijlder

Vandaag zijn in ’t Klokhuis  
de decoratieve schilderijen,  
canvassen, van Viola, voor  
de eerste keer zichtbaar voor  
publiek. Viola werkt als 
projectmedewerker bij een groot internationaal adviesbureau en zij is een 
jaar geleden begonnen met schilderen op canvas in haar vrije tijd. 

Haar canvassen ontstaan met de gedachte aan een bepaald organisch patroon. 
Dit patroon zelf, de vorm, knipt zij uit, uit spons. Met een spons brengt zij de 
eerste ‘schetsen’ aan en daarna schildert ze laag voor laag olieverf over de pa-
tronen en krijgt het vorm, kleur en structuur. Ook de aanwezigheid van diepte 
en dynamiek zijn kenmerkend. 
Zij vertelt: ‘Een schilderij is voor mij geslaagd als het je persoonlijkheid weer-
geeft en opgaat in de sfeer van je huis’. Dit is ook de reden dat de afmetingen 
veelal 90 bij 80 cm zijn. Haar canvassen zijn te koop, de bedragen liggen tussen 
de €150 en €200. Ook verzoeken voor het maken van een canvas zijn mogelijk.

In het Buurthuis van de Toekomst werken sportclubs, scholen, cultu-
rele instellingen en andere organisaties in de wijk met elkaar samen. 

Hagenaars nemen zelf het initiatief
Het Buurthuis van de Toekomst past bij de ontwikkeling dat bewoners zelf 
actief meedoen in hun wijk. De Hagenaars zetten zich in voor familie en 
buren. En ze zijn actief als vrijwilliger in sportverenigingen, buurtclubs en 
maatschappelijke instellingen. Mensen leren elkaar zo beter kennen. Ze zijn 
meer betrokken bij elkaar en hebben meer voor elkaar over.

Hoe het Buurthuis van de Toekomst eruit ziet
In het Buurthuis van de Toekomst worden activiteiten georganiseerd. 
Het gaat om activiteiten die georganiseerd worden vanuit de sportclub, het 
verzorgingshuis of de school door vrijwilligers. 

Hoe wordt uw accommodatie een Buurthuis van de Toekomst?
Door het delen van voorzieningen en gebouwen kunnen clubs, organisaties 
en vrijwilligers samenwerken aan het welzijn van de buurt. Als aanbieder van 
faciliteiten kunt u rekenen op begeleiding en hulp van de gemeente.
Er zijn 2 manieren om een Buurthuis van de toekomst te worden.
• Een accommodatie kan met subsidie een Buurthuis van de Toekomst worden. 
• Een accommodatie kan ook op eigen kracht, dus zonder subsidie, een Buurt-
huis van de Toekomst worden. Dat kan als de accommodatie al verschillende 
doelgroepen uit de wijk aan zich heeft gebonden. Of zich heeft bewezen als 
centrale ontmoetingsplek in de wijk.

Gym voor ouderen

Expo Viola

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 toegangs-
kaarten 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

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, iedere dinsdag 
bloed af in het Klokhuis. U kunt terecht tussen
10.00 en 11.00 uur.

GEZOCHT

Leuke ideeën  
voor nieuwe 
activiteiten

Het bestuur van het Klokhuis zoekt ideeën 
voor nieuwe activiteiten die we kunnen 

opstarten in 2016. Graag per brief, email of 
telefoon doorgeven aan het kantoor.

stichtinghetklokhuis@live.nl
070 350 35 11

Het Buurthuis  
van de Toekomst?


