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

www.archipelwillemspark.nl
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Verkeer–de–keus?

Al heel lang pleit de wijkorga-
nisatie Archipel & Willemspark bij 
de gemeente voor de invoering van 
dergelijke stadsleefgebieden waar 
Archipel & Willemspark dan ook toe 
zullen behoren. Tevens zijn er in het 
verleden namens de wijkorganisatie 
al een aantal suggesties gedaan om de 
leefbaarheid en veiligheid op dit gebied 
te verbeteren. Dit zou onder meer 
dienen te leiden tot minder doorgaand 
verkeer op onder andere de Javastraat, 
de Laan Copes en de Burgermeester 
Patijnlaan.

Aan het forum zullen de verkeers-
woordvoerders van De Haagse Stads- 
partij, d66 en vvd deelnemen. Alhoe-
wel de gemeenteraadsverkiezingen 
pas in maart 2018 zijn, worden de 
verkiezingsprogramma’s de komende 
maanden al opgesteld. Dit is de reden 
dat we het forum nu al organiseren. 
Het forum zal aan de hand van een 
aantal stellingen plaatsvinden. 

Gezien de importantie van dit 
onderwerp roepen wij u op massaal 
aanwezig te zijn op 30 maart, 19.30 
uur in het Klokhuis (Celebesstraat 4) 
om mee te praten over dit voor onze 
wijken belangrijke onderwerp.  
In verband met de verwachte drukte 
gaarne uiterlijk 15 maart 2017 aan-
melden door een mail te sturen aan 
secretariaat@archipelwillemspark.nl

Tevens willen wij van deze gelegenheid 
gebruik maken om u op te roepen om 
via hetzelfde emailadres: secretariaat@
archipelwillemspark.nl alle gevaarlijke 
verkeerssituaties in Archipel en Willem-
spark aan het bestuur van de bewoners-
organisatie te melden. U kunt dit ook 
schriftelijk doen p/a Celebesstraat 4, 
2585 tj, Den Haag. Wij zullen deze 
gegevens verzamelen en vervolgens 
aankaarten bij de gemeente. 

Alvast dank en hopelijk tot 30 maart 
Bewonersorganisatie A&W

Op 22 april 2016 heeft staatssecretaris 
Dijksma een nieuw klimaatakkoord onderte-
kend. Het akkoord heeft tot doel de opwar-
ming van de aarde te beperken tot ruim 
onder 2 graden. 

Wat betekent dat voor Den Haag? Vorig jaar 
zijn temperatuurmetingen verricht en die 
laten een groot verschil in temperatuur zien 
tussen de stad en de buitengebieden. In som-
mige straten en pleinen in Den Haag zijn op 
een zomerse dag zelfs verschillen tot wel tien 
graden gemeten. Om verdere opwarming 
te voorkomen, is er, behalve vermindering 
van co2-uitstoot, ook een balans nodig door 
verkoeling middels verdamping van water, 
goede luchtvochtigheid, schaduw op bete-
gelde pleinen en zo meer.

Bewonersorganisatie Archipel&Willemspark 
wil daarom in 2017 de aandacht vestigen op 
maatregelen die we als bewoner zelf zouden 
kunnen nemen. Dit hoeven geen enorme 
ingrepen te zijn. Kleine maatregelen kunnen 
al een groot effect hebben. 

Een expert op dit gebied is Dr Hein van Bohe-
men, specialist op het gebied van ecologie en 
eco-engineering, het verbinden van techniek 
en natuur. Hij staat bekend om zijn zeer 
inspirerende colleges, waardoor toehoorders 
zin krijgen zelf met dit onderwerp aan de 
slag te gaan.  

Dit is de reden dat de wijkorganisaties 
Archipel&Willemspark, Statenkwartier en 
Duinoord de heer van Bohemen hebben uit-
genodigd voor een voorlichtingsavond. Hij 
heeft enthousiast gereageerd en toegezegd 
op maandagavond 13 maart in de Maranatha-
kerk (Duinoord) een lezing te willen geven.  

> Lees verder op pagina 7

Lezing Hein van Bohemen over 
het belang van vergroening van 
onze stadswijken in deze tijd  
van klimaatverandering.

Op 30 maart a.s. zal er in het Klokhuis een politiek forum 
plaatsvinden over de invoering van stadsleefgebieden. Indien 
dergelijke stadsleefgebieden zouden worden ingevoerd dan 
zou dat betekenen dat er in de betreffende wijken alleen nog 
ruimte zal zijn voor bestemmingsverkeer (en geen doorgaand 
verkeer) hetgeen zowel de veiligheid als de leefbaarheid zal 
verbeteren in deze wijken. 

Groen  
moet  
je doen…

Oproep  
aan alle 

bewoners 

maandag 13 maart  
Maranathakerk

bankastraat 
op de schop

Foto’s NvdL
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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 
Robert van Moorsel  
t. 06 514 90 450, robert@archipelwillemspark.nl
secretaris 
Katja Beekman  
t. 06 222 06 235, katja@archipelwillemspark.nl
penningmeester 
Ruud Klein  
t. 362 57 44, ruud@archipelwillemspark.nl
leden 
Jack Willems
t. 06 278 30 849, jack@archipelwillemspark.nl
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 16 maart 2017
20.00 uur, ’t Klokhuis, Celebesstraat 4

wijkkrant
Sluiting kopij: 21 maart 2017
Sluiting advertenties: 26 maart 2017
p/a Celebesstraat 4, 2585 tj Den Haag, 
t. 350 35 11, secretariaat@archipelwillemspark.nl

redactie
Lucia v. d. Bergh, Nyree van der Laan, 
Loes van Lakerveld, Sonja van Proosdij, 
Else Ponsen, Engelien Scholtes, Marjan Teesing 
correcties Eva Drijver

bijdrage website redactie  
Josephine de Vijlder

bijdrage architectuur
Bart Brouwer

vormgeving 
de ontwerpvloot

websiteredactie
Floris Hulshof, Margreet Meijer,  
Cristo Padmos, Deniz Pelsman,  
Maud Siegmund, Josephine de Vijlder

nieuws voor de website 
website@archipelwillemspark.nl

nieuwsbrief ontvangen?
Aanmelden via www.archipelwillemspark.nl

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
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 vd Spuyweg 1a, www.stjohn-stphilip.org
t. 355 53 59, churchoffice@stjohn-tsphilip.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!
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
wijkagenten
marianne.hoogerbrugge@politie.nl
marco.scherpenisse@politie.nl

Malou Polak    t. 070 350 61 16
Dido Graswinckel t. 06 295 640 60
Sophie Vlaar  t. 070 362 82 70
Julia Farwerck t. 06 308 474 14

Godert de Zoeten t. 06 335 612 95
Wessel Muller t. 06 311 969 80 
Nurettin Ponsen t. 06 812 472 85 

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 donderdag 2 maart, 30 maart, 4 mei,  
1 juni, 22 juni, 20 juli, 17 augustus, 14 sept.

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 

Buurt in beweging

De voorzitter van 
de Bewonersorganisatie 
Robert van Moorsel hield 
een toespraakje over het 
wel en wee in de wijk en 
bracht vervolgens een 
toost uit op het Nieuwe 
jaar. Daarna reikte hij de 
Ereprijs 2016 uit aan de 
heren Nieuwenhuys en 
Dike als erkentelijkheid 
voor hun inspanningen 
als lid van de verkeerscommissie. Beide heren waren 
helaas niet aanwezig om deze prijs in ontvangst te 
nemen, zodat het opspelden van de Ereprijs niet op 
de foto kwam. Op de foto, die vóór het wijkberaad ge-
nomen is, staat Tim Dike en ernaast ziet u de Ereprijs.

Zaterdag 18 februari 16.00 uur a.s. bij Antiqua-
riaat Van der Steur (Balistraat 81–b) een lezing over:
Amoene van Haersolte (1890–1952), de bijna vergeten 
schrijfster en eerste winnares van de P.C. Hooftprijs 
met haar boek “Sophia in de Koestraat”.
Eugene Westra, literatuurcriticus en leraar aan de 
Vakschool Schoonhoven zal u in deze lezing alles ver-
tellen over Amoene van Haersolte. Eugene heeft haar 
eerste boek “De Laatsten” heruitgegeven.
Amoene schetst hierin een kritisch beeld van de adel 
in het begin van de 20e eeuw.
Deze herdruk is na afloop van de lezing in Antiquari-
aat Van der Steur tevens te koop.
Ter gelegenheid van deze lezing exposeert Antiqua-
riaat Van der Steur een selectie van haar aanbod zeld-
zame en antiquarische vrouwenliteratuur uit deze en 
eerdere periodes.

datum Zaterdag 18 februari
locatie Antiquariaat Van der Steur 
Balistraat 81–b  |  2585 xn Den Haag  |  070 743 90 80
tijd 16.00 – 17.30 uur
aanmelding Graag aanmelden via een email  
antiquariaat@vandersteur.nl  
(er zijn beperkt plaatsen beschikbaar)

Het plaatsen van Ondergrondse RestAfvalCon-
tainers (ORACs) in de Archipelbuurt is weer een stap 
dichterbij nu het definitieve plaatsingsplan bekend is 
geworden. De gemeente heeft alle ingekomen ziens-
wijzen beoordeeld en grotendeels afgewezen. Ten 
opzichte van het voorlopige plan zijn er enkele kleine 
wijzigingen n.a.v. door wijkbewoners ingediende 
reacties. Als u alsnog bezwaar wilt aantekenen tegen 
het besluit om een ORAC te plaatsen rest alleen de 
Raad van State. Het definitieve plan en de reactie van 
de gemeente op alle zienswijzen zijn te vinden op de 
website van de gemeente.

De werkzaamheden starten 13 februari en duren 
naar verwachting tot 12 mei 2017.

Mij lijkt het leuk om geheel vrijblijvend af te 
spreken: op zondagochtend 12.00 uur op het Nassau-
plein bij het beeld van Tajiri. 
Open voor iedereen en ontmoet uw buurtgenoten.
De schelpen op het plein zijn voldoende ingelopen 
om het spel te spelen.

Individueel of 2 tegen 2 of 3 tegen 3 en bij meer  
belangstelling is er ruimte genoeg. Ik zie het al voor 
me; een lange rij tot aan de Javastraat. Zelf graag  
3 ballen meenemen ; )

Carla Rutgers 
06 340 541 31

i n g e z o n d e n  b r i e f

De gemeente voert momenteel de actie “Samenwerken aan schone 
lucht”. In diverse wijkkranten publiceerde de gemeente adviezen 
voor het terugdringen van de uitstoot van fijnstof door houtkachels. 
 
Op haar website: www.denhaag.nl/luchtkwaliteit is uitvoerig te 
lezen wat de risico’s zijn voor de gezondheid. Een uur stoken van de 
houtkachel zorgt voor vijf keer zoveel fijnstof in de lucht als voor 
een uur rijden met een auto!

Wij zijn twee bezorgde bewoners uit de Archipelwijk, die de laatste 
maanden gemerkt hebben hoeveel stank en smog er in onze wijk 
merkbaar is bij mist en bij weinig wind. Het was op vele avonden 
raak. Er hing een gemene stank en de lucht kleurde bedenkelijk 
grauw. Onze wijk is dichtbebouwd en er zijn veel woningen “op 
schoorsteenhoogte” zoals flats en appartementen. Op de hogere 
etages kunnen vele bewoners de stank van de houtkachels tot in de 
slaapkamer ruiken. Hoeveel fijnstof we dan inademen valt te raden. 
Ook de gezondheid van jonge kinderen en van mensen met lucht-
wegklachten staat op het spel.

Willen we weer terug naar de armoedige tijd van de kolenkachels 
met een gevaarlijke deken van smog boven de steden? Fijnstof is 
een stille killer! Daarom doen wij een dringend beroep op buurtbe-
woners die een houtkachel hebben. 

Kijk voordat je gaat stoken even naar het weerbericht en neem dan 
voor de gezondheid van de buurt ter harte: 

mist en weinig wind = code rood: houtkachel uit!   

Dan hoeven we niet meer te verzuchten (vrij naar Annie M.G. 
Schmidts “Vluchten kan niet meer”.)
Luchten kan niet meer.
Ik zou niet weten hoe?
Luchten kan niet meer.
Alle ramen toe! 
Hoe ver moet dit gaan?  
Geen raam kan openstaan!

Annemieke Campman & Ada de Smeth

Nieuwjaarsreceptie  
in ’t Klokhuis,  
hét moment van 
ontmoeting bewoners

Lezing over Amoene 
van Haersolte 

Plaatsingsplan ORACs 
Jeu-de-boulers
Nassauplein gezocht

Je kunt zeggen dat het langzamerhand een 
traditie is geworden en nog steeds is er belangstelling 
voor. Wie mee wil doen kan zijn huis openstellen en 
koken voor de gasten die langs komen. Anderen vin-
den het uitdagend en spannend om op een bepaald 
adres binnen te lopen en dan vol verwachting zich 
over te geven aan het menu dat geserveerd wordt. Dat 
wil zeggen dat elk van de 1, 2, of 3 gangen op verschil-
lende adressen wordt geserveerd.

 
U opgeven als kok en als gast is nu 
al mogelijk. Dus ga u gang. (www.
archipelwillemspark.nl)
Ik heb een paar reacties gevraagd 
aan wijkbewoners die al hebben 
deelgenomen en “het klappen van 
de zweep” aardig begrijpen. Zoals 
altijd: meningen verschillen en zo 
hoort het ook!

Jet de Meester:
Al drie keer heb ik als gast ingetekend voor het Walking 
Dinner. Mjin kookkunsten zijn beperkt, vandaar nog nooit 
als kokkin. Maar mocht er iemand voor het komende diner 
een meewerkend partner zoeken, ik kan goed tafeldekken, 
bedienen en wijn inschenken…. Aan mijn eerste Walking 
Dinner bewaar ik de beste herinneringen, omdat ik 3 keer 
in een totaal andere omgeving terecht kwam, Prinsenvin-
kenpark, Delistraat en Sumatrastraat.

Ank Blokhuis:
Ik moet je eerlijk bekennen, dat ik daar niets aan vond.
Misschien komt het omdat ik alleen was!!??
Maar het contact met mensen, waar ik op gehoopt had, 
bleef helaas afwezig! Ik heb geen kinderen en geen koop-
woning, dus ik werd volkomen genegeerd. Het spijt me je 
dit te moeten melden, maar helaas.

Hanneke van der Ven:
Een bijzondere kennismaking met wijkbewoners die je  
weleens ziet maar niet kent. Alles was lekker overal, 
menu, inzet, wijn. Een feest voor alle zintuigen!

Dit jaar zijn enkele veranderingen aangebracht.
Raadpleeg de website voor actuele zaken omtrent 
Walking Dinner 2017.

 
SvP

‘ Een bijzondere 
kennismaking 
met wijkbewoners 
die je weleens ziet 
maar niet kent. 
Alles was lekker 
overal, menu, in-
zet, wijn. Een feest 
voor alle zintuigen’

Walking  
Dinner 

Al dertien jaar bezorgt 
Chef (Cock Thijssen, 
56 jaar) 6x per week 
voor dag en dauw de 
ochtendbladen Trouw 
en de Volkskrant in de 
Archipelbuurt en 2x 
per dag het AD. 

Door weer en wind komt 
hij vanaf de Leyweg 
hierheen gefietst met 
300 kranten. Een attente 
Riouwstraatbewoner 
zag hem op een dag 
geheel verregend met 
zijn bakfiets door de straat lopen. Na zijn route schuilde Chef bij Koffiehuis de 
Prinsevink en bleek zijn fiets een lekke band te hebben. Dát in combinatie met de 
lange afstand fietsen bracht via een appje hierover op de buurtwhatsappgroep een 
bliksemaktie teweeg om deze bezorger te voorzien van een electrische bakfiets 
met zeil, extra slot, verzekering, een anwb Pech-abonnement en een bon voor 
regenkleding. De abonnees hopen door dit nieuwe vervoer hun krantje te blijven 
ontvangen, maar niet meer ten koste van de gezondheid van “hun” bezorger.  
Complimenten voor de gulle gevers, maar ook voor de ijverige ontvanger.

epb

Trouw 
bezorgd 
wordt 
goed  
verzorgd

Met een bus(je) komt hij aan huis.  
Voor dit gemak aan huis wordt €8,50  
voorrijdkosten berekend. Voor degenen  
met een particuliere rolstoel is  
dit ook een ideale oplossing.  

De mobiele fietsenmaker  
is alle werkdagen paraat.  
Telefoon 06 474 913 31. 

Mobiele fietsenmaker 
— redder in nood! 

Data ophaaldag  
papier 2017

€850
voorrijdkosten

Luchtkwaliteit in de wijk

facebook.com/antiquariaatvandersteur

www.willemarchipel.nl

Op zaterdag 18 maart dan gaan  
weer enthousiaste koks en even  
nieuwsgierige wijkbewoners  
elkaar ontmoeten tijdens het  
vijfde Archipel&Willemspark  
Walking Dinner.

zaterdag 18 maart 2017

Bankastraat 83
2585 EH Den Haag
070 350 34 86

 — advertentie —

Donderdag  
5 januari 
2 februari 
2 maart 
30 maart

4 mei 
1 juni 
22 juni 
20 juli 
17 augustus

14 september 
12 oktober 
9 november 
7 december
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Atjehstraat 66
2585 vl  Den Haag

Telefoon 070 352 39 98

Lunch
Diner
Party
Borrel
Buffet

Catering
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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

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!
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Ongewenste graffiti 

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 graffiti 

bij komt!

Uw gevel gratis graffitivrij

www.denhaag.nl/graffiti

Meld graffiti
Kijk op de website voor de voorwaarden of neem contact op met 

Meldpunt Graffiti: meldpuntgraffiti@denhaag.nl of 14070.

Buitengewoon schoon!
Samen maken we van onze stad een aangename, veilige en schone 

plek om in te wonen, werken en leven.

C

161028_DPZ_140x100mm_oblong_Advertentie_Graffiti_FC_v3.indd   2 05-07-16   08:51

makelaars in onroerend goed
De Vries Robbé Aandacht, tijd en service

Javastraat 47 | 2585 AE Den Haag | 070 - 365 88 44 | info@vriesrobbe.nl | www.vriesrobbe.nl

Koop
Verkoop

Huur
Verhuur
Taxaties

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

Sinds anderhalf jaar werk ik ook in het restauratie-
atelier. Daar restaureren experts de schilderijen uit de 
collectie die vaak al vele malen zijn gerestaureerd. Er 
verandert daar veel want nieuwe technieken schep-
pen allerlei nieuwe mogelijkheden. Ik heb o.a. de 
verfmonsters voor de schilderijen geordend zodat de 
restauratoren alles snel kunnen vinden. Verder heb ik 
de foto’s – waarvan sommige nog uit de 19de eeuw! – 
opnieuw ingedeeld.”

Ik zit veel achter de computer en heb mezelf geleerd 
daarmee om te gaan. Zo kan ik ook creatieve dingen 
doen. Ik heb een bijdrage geleverd aan het ontwerpen 
van nieuwe producten voor de winkel. Bijvoorbeeld 
uitsneden maken van schilderijen voor de leporello’s 
– dat zijn van die kleine uitvouwbare boekjes met 
afbeeldingen – bekers en briefkaarten.”
Het plezier in dit werk zit voor mij echt in het werk 
zelf en niet zozeer in de sociale contacten. Ik hou van 
de variatie, iedere keer wat anders. En dat ik de collec-
tie van het Mauritshuis fantastisch vind spreekt voor 
zichzelf. Kom kijken, ook met kleine kinderen!”

LvL

De redactie is op zoek naar mensen die geïnterviewd 
willen worden over het werk dat ze vrijwillig doen.  
Meld je aan bij else@archipelwillemspark.nl

De Haagsche Schoolvereeniging aan de Nassaulaan is 
opgericht op 8 september 1901. Een aantal welgestel-
den uit de wijk, die zich niet meer konden vinden in 
het reguliere onderwijs van die tijd, kocht gezamen-
lijk aandelen en tekenden een document voor het 
oprichten van een nieuwe school. Er was al langer 
onvrede over de aard van het onderwijs. Vakken als 
handenarbeid en opleidingen tot ambachtsman 
waren op geen lesrooster te vinden. Zij geloofden dat 
lichamelijke inspanning samen met geestelijke groei 
zouden leiden tot een harmonischer ontwikkeling 
van de jonge mens. Hiermee werd een nieuwe visie 
op het onderwijs geïntroduceerd. De school werd dan 
ook vereerd met een bezoek van Koningin Emma en 
haar dochter prinses Wilhelmina. 

De school was populair in Den Haag en kreeg veel 
aanmeldingen. Er werden geen overheidssubsidies 
ontvangen en de ouders konden zelf beslissen hoe 
aan het onderwijs vorm en inhoud werd gegeven. Het 
doel van de school was niet alleen om de kinderen 
voor te bereiden op HBS of Gymnasium, maar ook 
om ze ontwikkelen tot mensen die zich in de hoogste 
kringen konden bewegen. 

Goede tijden  
en moeilijke tijden
Hoewel de school veel 
populariteit genoot, 
heeft zij ook moeilijke  
en turbulente tijden 
doorstaan. In de crisisjaren van 1929 daalde het aantal 
leerlingen desastreus en in de oorlogsjaren werd het 
gebouw tot drie keer toe ingenomen door de bezetter.
Zoals alle scholen destijds, kampte ook hsv in de 
opbouw jaren vanaf 1950, met teruglopende aantallen 
leerlingen. Omwille van het voortbestaan moest de 
school het moeilijke besluit nemen haar financiële 
onafhankelijkheid op te geven. De Haagsche School 
Vereeniging kreeg rijkssubsidie. Maar de N.V. Haag-
sche School Vereeniging bleef bestaan en bleef tevens 
eigenaar van het gebouw.

In de jaren 70 werden de woonhuizen in Willems-
park en Archipel meer en meer ingenomen door 
kantoren en ambassades. Het aantal leerlingen liep 
drastisch terug. De toekomst van de school zag er 
somber uit. In 1985 kwam echter de redding met de 
opening van de internationale school. Het aantal  

buitenlanders in Den 
Haag, werkzaam op 
ambassades en interna-
tionale bedrijven was 
enorm toegenomen. 

Een erg internationale school
Men is toen begonnen met tweetalig onderwijs en 
met lessen in het Engels en in het Nederlands. Er zijn 
nu kinderen van 7 nationaliteiten op de school te vin-
den. Al snel werden nieuwe vestigingen geopend oa. 
in de Koningin Sophiastraat, Denneweg, Benoorden-
hout, Bezuidenhout en in de Tarwekamp. Tegenwoor-
dig hebben we wachtlijsten, zowel voor Nederlandse 
als voor buitenlandse kinderen.’
Wim Grijze gaf mij niet alleen een inkijkje in de 
geschiedenis van deze bijzondere school. Ik kreeg ook 
een kleine rondleiding door de lokalen van dit mooie, 
sfeervolle gebouw of liever gezegd van deze ‘school-
villa’. Ik had het gevoel in de tijd te zijn teruggezet. De 
kleinschaligheid, de vriendelijkheid, de persoonlijke 
aandacht voor de kinderen en natuurlijk de prachtige 
omgeving. Kortom, een school uit een boek … wel 
met it-onderwijs en tweetalig.

 
Schoolvereeniging

Een aquarel van  
de Haagsche 
Schoolvereniging 
geschilderd door  
Leo Wesselink

Wim Grijze, bevlogen ex-directeur en sinds kort  
met pensioen, vertelde mij iets over de geschiedenis  
van de Haagsche Schoolvereeniging en zijn jaren als  
directeur van deze bijzondere school.

‘Klusjes’ noemt Roline Offers de vele werkzaamheden 
die zij als vrijwilliger doet voor de Stichting Vrienden 
van het Mauritshuis. Bij een kopje koffie vertelt zij  
over haar gevarieerde leven in het Mauritshuis.

“

www.mauritshuis.nl

Ik werk al heel lang voor het Mauritshuis.  
De vrijwilligersorganisatie ‘Stichting Vrienden van 
het Mauritshuis’ is 30 jaar geleden opgericht en ik 
ben er van het begin af aan bij geweest. Ik heb een 
eigen werkplek maar eigenlijk hoor ik overal en 
nergens bij.”
Veel van wat ik doe heeft met geld te maken. Ik begon 
in de winkel en van daaruit rolde ik in de kascom-
missie. Dat was nog in de tijd van bankcheques en de 
gulden. Bij de overgang van de gulden naar de euro 
heb ik de vrijwilligers in de winkel ingewerkt. En als 
de secretaresse met vakantie ging verving ik haar. 
Daar was ik wel trots op, dat ik als vrijwilliger een 
betaalde kracht kon vervangen. Dan hield ik me bezig 
met de beeldrechten, dat is het copyright dat betaald 
moet worden voor alle afbeeldingen die gepubliceerd 
worden, de post en de donateurs.”

Verantwoordelijk voor veel!
“Ik was geheel verantwoordelijk voor de betaling en 
verzending van de bestellingen voor de nu opgeheven 
webshop – te ouderwets – die we zo'n 9 jaar hadden. 
Kijk, ik heb nog een heel pakket kaarten en brieven 
met blijken van waardering voor de zorg en aandacht 
die ze kregen. Nu weten mensen mij bij shop@mau-
ritshuis nog steeds te vinden. Ik maak de rekeningen 
van artikelen die in de winkel gekocht zijn en zorg 
voor het afhandelen van de bestellingen.”

onbetaald &  
onbetaalbaar

ES

‘ In de jaren 70  
werden de  
woonhuizen in 
Willemspark  
en Archipel  
meer en meer 
ingenomen  
door kantoren 
en ambassades. 
Het aantal  
leerlingen liep 
drastisch terug. 
De toekomst van 
de school zag  
er somber uit’

www.heerenvansteen.nl   

VERHUUR | AANHUUR | VERKOOP | AANKOOP | TAXATIES | bElEggINgEN | cONSUlTANcy

HeerenvanSteen adv.indd   1 22-05-2014   12:19:53

De Haagsche

Roline  
Offers
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Verminderen + scheiden + volhouden
Bij de opdracht: verminder je afval en scheid je afval 
liepen we – de vijf Archipeldeelneemsters – hier 
tegenop: Afval verminderen blijkt lastiger dan afval 
scheiden. Dat geldt vooral voor plastic. Koop je bij de 
supermarkt, dan krijg je er bergen plastic afval bij. 
Heel bewust inkopen en met eigen zakjes gaan win-
kelen dus, maar voor je het weet sta je in de winkel en 
liggen de zakjes nog thuis. 
En wat doe je als je snotverkouden bent? Dan grijp 
je naar de papieren zakdoeken, die overigens niet in 
de wc weggegooid mogen worden, maar die wel het 
volume van je persoonlijke afvalberg flink vergroten. 
Om het over babyluiers maar niet te hebben!
We willen het afval wel scheiden maar o, wat een 
gedoe, en doet de rest van de familie wel mee? 
Maar er ging ook veel goed. We hebben ons restafval 
meetbaar verminderd, we zijn daadwerkelijk meer 

afval gaan scheiden en we hebben van afvalvermin-
dering een onderwerp van gesprek gemaakt in onze 
omgeving. De kunst is je niet te laten afleiden maar 
overtuigd te blijven van het nut van je handelen en 
vol te houden. Wij moeten de wereld redden of op z'n 
minst de politiek beïnvloeden.

Den Haag die grote stad
Om te zien hoe het elders in de stad gaat zijn Loes en 
ik eens achter de schermen gaan kijken bij de Stich-
ting Duurzaam Den Haag die in samenwerking met 
de Gemeente dit plan uitvoert. Wat zijn de ervaringen 
van de teamleiders van de actie, Charlotte Bos, Ilse 
Thomas en Amber van der Lans? 
Ze vertellen met veel trots dat Den Haag de eerste 
gróte stad is die meedoet met dit landelijke initiatief. 
De animo vanuit de bewoners blijkt groot en uitein-
delijk doen 220 huishoudens mee met de actie. Het 

is een mooie doorsnede van de bevolking, gevormd 
door mensen uit alle wijken die allemaal op geheel 
eigen wijze meedoen. Er ontstaan wandelgroepen, 
er zijn straten die elkaar bijstaan, er zijn groepen 
die wormenbakken maken voor gft-afval, er zijn 
Facebook-groepen die elkaar stimuleren en ook fysiek 
helpen. Of een ruilavond voor kleren. Ilse laat tevre-
den een sjaal zien die ze heeft gescoord. 

Bewustwording
Nog een paar weken en het project wordt afgesloten. 
Elke week hebben we een opdracht gedaan: bijvoor-
beeld welke 5 ongebruikte voorwerpen kan jij vinden 
in huis. Geef ze weg en doe een ander er een plezier 
mee. Of wat kan jij maken van afval. Of hoe afvalvrij 
ben jij buiten de deur of wat is jouw beste kliekjesre-
cept of afval scheiden, hoe doe jij dat.

Afval verminderen: de eerste stap tot vermindering is 
bewustwording. Weet u hoeveel elektrische appara-
ten een gemiddeld huishouden in huis heeft? Twee-
ennegentig! Waaronder al die afgedankte telefoontjes 
die al jaren in een la liggen.

Tip
We eindigen met een mooie tip die iemand op de 
website heeft gezet.
Om afval te voorkomen moet je jezelf bij elke aan-
koop drie vragen stellen: heb ik het nodig, zo ja, is de 
verpakking recyclebaar, zo nee, is er een alternatief ? 

Veel aspecten komen aan de orde
Hij is voornemens met behulp van een presentatie een overzicht te geven 
van verschillende ecosysteembenaderingen. Hij zal het hebben over de 
aspecten water, bodem, lucht, planten en dieren en zal vertellen welke maat-
regelen genomen kunnen worden om de effecten van verstening te voorko-
men en te verzachten. Over het belang van het afkoppelen van regenpijpen 
en hoe het regenwater een inspiratiebron kan zijn voor het zichtbaar en 
beleefbaar maken van water in de wijk; hoe je dit water kan gebruiken voor 
bloemenbedden en borders en voor badderplekken voor vogels; hoe groene 
gevels en daken de (be)leefbaarheid van de eigen omgeving, zowel voor 
planten, dieren als mensen kunnen vergroten. Er komen praktische ideeën 
aan de orde hoe je je eigen tuin klimaatbestendig en leefbaar kan inrichten 
en beheren. Hij zal ook voorbeelden geven hoe andere steden de problemen 
aanpakken om opwarming tegen te gaan. 

Het belooft een zeer boeiende en inspirerende avond te worden.

Let op: In Duinoord is het na 18 uur betaald parkeren.

Hein van Bohemen werkte bij de Natuurbeschermingsraad, bij Rijkswaterstaat  
en bij de Technische Universiteit in Delft. Zijn interesse en kennis liggen op het  
terrein van de ecologie, landschapsecologie en de eco-engineering, het verbinden 
van techniek en natuur ten voordele van zowel de mens als de natuur.
In 2012 publiceerde hij samen met twintig mede-auteurs het boek ‘Eco-engineering: 
een symbiose van harde en zachte systemen.’

Honderd dagen, honderd mensen,  
honderd procent afvalvrij
We zitten, als ik dit schrijf,  
op dag 83 van het verkleinen 
van onze afvalberg. Tijd om  
even terug te kijken. Wat  
ging er goed en wat waren  
de valkuilen? Welke ingeslepen  
gewoontes maken het lastig  
om afvalvrij te leven?  
Welke successen hadden we?

www.denhaag.100-100-100.nl

www.grootoudersvoorhetklimaat.nl

Duurzaam Den Haag:  

vlnr. Ilse, Amber, Charlotte

De nieuwe beweging Grootouders voor het klimaat wil laten zien dat 
er in Nederland vele opa’s en oma’s zijn die zich zorgen maken over de 
wereld waarin hun kinderen en kleinkinderen opgroeien. Zij verlan-
gen meer actie om klimaatverandering te voorkomen.  
 
Klimaat en energie zouden voor alle politieke partijen topprioriteit moeten 
zijn bij de komende verkiezingen. De Grootouders zullen zich, in ieder geval 
tot aan de verkiezingen in maart, elke 1e en 3e donderdag van de maand om 
15.00 uur op het Plein in Den Haag verzamelen om de politiek onder druk te 
zetten en indien nodig langer. Iedereen die zich ook zorgen maakt kan zich 
hierbij aansluiten! 

mt 
— cjp 2 jan 2017

Tijdens speciale avonden werden zoge-
naamde Stadslabs gehouden, waar bewoners konden 
meedenken over de toekomst van de Scheveningse 
Bosjes, de Waterpartij en het Westbroekpark. Tijdens 
de Stadslabs werden de vertegenwoordigers gekozen 
voor de ‘Denktank.’ Binnen een jaar zal deze met een 
visie komen voor de toekomst van deze belangrijke 
groengebieden in Den Haag.

Denktank Scheveningse Bosjes, Waterpartij  
en Westbroekpark 
De Denktank bestaat uit 12 personen die geen organi-
saties of belangengroepen vertegenwoordigen en die 
geheel op persoonlijke titel zullen functioneren. Dit 
unieke gemeentelijke proces is nieuw en in Den Haag 
wordt het voor het eerst toegepast. De Denktank 
gebruikt de eerste drie bijeenkomsten om zich goed 
te oriënteren. Hierbij wordt advies van deskundigen 
gevraagd. De ruim 3.200 zienswijzen van bewoners en 
organisaties op de plannen van de gemeente voor het 
Internationaal Park worden bij de ideeën meegeno-
men, net als de ideeën die tijdens de Stadslabs naar 
voren kwamen en ideeën die per e-mail en social 
media binnen zijn gekomen. De toekomstvisie die 
in september door de Denktank aan het college van 
B&W wordt aangeboden, zal door dit college van een 
reactie worden voorzien. Deze reactie wordt nog wel 
met de Denktank besproken. Met dit nieuwe beleids-
proces komt er vanuit de burgerij een goede opvol-
ging van de protesten en de adviezen die vanuit de 
burgers van de gemeente Den Haag naar de wethou-
der werden gestuurd. Uiteindelijk heeft de gemeente-
raad het laatste woord over de plannen.

Uitgangspunten zoals de Denktank het  
voorlopig ziet
Zoals geschreven zal de Denktank zich eerst goed 
laten voorlichten over enkele zaken die zij nu al als 
belangrijk beschouwt, zoals een goede verbinding 
tussen de twee gedeeltes van de Scheveningse Bosjes, 
die immers door de steeds drukkere Teldersweg 
worden doorsneden. Er wordt gekeken naar de 
historie en naar de toekomst van een immer inten-
siever bevolkte stad en de gevolgen daarvan voor het 
gebruik van de groengebieden die de stad heeft. Alle 

12 leden van de Denktank zijn voor zo veel mogelijk 
behoud van bestaand groen en duurzaam onderhoud 
van dit waardevolle, rustige natuurgebied midden 
in de stad. In grote lijnen is men het er al over eens 
dat het gebied vrij toegankelijk moet blijven voor alle 
huidige en toekomstige gebruikers en dat het gebied 
liefst zo min mogelijk wordt gecompartimenteerd, 
dus niet opgedeeld in stukjes voor telkens weer 
andere gebruikers. Na de start wordt het voorjaar en 
het begin van de zomer gebruikt om tot een concreet 
plan te komen.
 

Leden van de Denktank zijn: Toon Boersma, Herma van 
der Broek, Derk Hazekamp, Christien Iliano, Caroline de 
Jong, Marius Kolff, Carsten de Koning, Marieke McKenna, 
Tjarda Roeloffs Valk, Piet Hein Scheer, Frank van der Valk 
en Christa van Zeggeren.

Zorgen voor volgende generatie

Denktank Scheveningse  
Bosjes van start 

Protest van burgers leidt tot initiatief voor toekomst groengebieden

Precies een jaar na de grote demonstratie tegen de plannen voor een ‘Inter-
nationaal Park’ van de gemeente Den Haag is een Denktank – in opdracht 
van, maar verder geheel onafhankelijk van het gemeentebestuur – echt aan 
de slag gegaan. De Denktank bestaat uit 12 personen die deels benoemd, 
maar grotendeels gekozen zijn door de bewoners van Den Haag. maandag 13 maart  Lezing Hein van Bohemen 

Groen moet je doen… 

aanvang 20.00 uur 
Maranathakerk — 2e Sweelinckstraat 156, Den Haag

> vervolg van pagina 1  – Groen moet je doen…

MT + LvL
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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

archipelzonwering@gmail.com

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)

STEVINSTRAAT 157, 2587 ED DEN HAAG
070 - 350 23 04 • INFO@BVL.NL • WWW.BVL.NL

Uw huis verkopen? U doet uw woning het liefst zo snel mogelijk van de hand. En u wilt tóch zo min mogelijk in prijs zakken. Een combinatie die Burger 
Van Leeuwen als geen ander beheerst. Dat blijkt wel uit onze verkoopcijfers. Ons kantoor realiseert gemiddeld de kortste verkooptijd én de hoogste 
verkoopprijs in uw wijk. Gegarandeerd. Omdat wij uw buurt door en door kennen en, samen met u, de beste verkooptactiek bepalen. Bent u al verkocht?

GEMIDDELD
DE KORTSTE
VERKOOPTIJD
IN DE REGIO*

HUIS IN DE VERKOOP?
KIES DE MAKELAAR MET DE BESTE CIJFERS.

* Bron: NVM concurrentiecijfers november 2016

Alles op het menu is huisgemaakt met verse 
producten. De kaart heeft voor elk wat wils. Van lek-
kere koude en warme broodjes tot salades, van pasta 
tot een goede ouderwetse bal gehakt. En niet te verge-
ten het paradepaardje van Nibbles: flammkuchen met 
verschillende heerlijke toppings. 

Altijd al Hedi’s droom
Eigenaresse Hedi de Kempenaer heeft jarenlang een 
cateringbedrijf gerund en de horeca zit haar in het 
bloed. Het is altijd haar droom geweest een eigen 
zaak te beginnen. Een plek waar ze echt contact kan 
hebben met haar gasten en hen goede, verse maaltij-
den voorzetten. Een plek waar mensen graag terug 
zullen komen omdat het er zo fijn is. Haar oog viel al 
lang geleden op dit pand, en op een gegeven moment 
besloot ze dat de tijd rijp was stappen te ondernemen 
om die droom te verwezenlijken. Na een tijd van 
gesprekken met Coby, de eigenaresse van Ophir werd 

een overeenkomst bereikt tot overname en kon de 
verbouwing beginnen. In een paar maanden is er on-
gelofelijk veel werk verzet. Een nieuwe vloer, muren 
eruit, een prachtige nieuwe pui. Het resultaat spreekt 
voor zich. 
Nibbles is echt de zaak geworden die Hedi voor ogen 
had. Laagdrempelig, gezellig, met een open karakter. 
Het kleine team van Nibbles bestaat buiten Hedi zelf 
uit Mirjam (bediening), Carmen (keuken/bediening) 
en een parttime kracht. De fijne bediening met veel 
persoonlijke aandacht maakt dat Nibbles al een 
geliefde plek is geworden in de buurt. De klandizie 
bestaat voor een groot deel uit buurtbewoners en dat 
geeft de sfeer ook iets vertrouwds. Hedi is er trots op 
en dat is terecht. Haar droom blijkt een aanwinst in 
de Bankastraat. 

NvdL

Carolyn Wiersum & Mariet Herlé,  
koks uit de Archipel en de Vruchtenbuurt, hebben als 
vrijwilliger elkaar gevonden in het Straatpastoraat 
Den Haag en verzorgen, van de wekelijkse maaltijden, 
eenmaal per maand een gratis driegangen menu voor 
120 Daklozen in het Stadsklooster in het Westeinde 101. 
De andere weken doen andere teams dit. In zo’n geval 
moeten ze niet alleen goede koks zijn, maar ook nog 
goed kunnen organiseren. Dat hebben de dames heel 
goed in de hand en onderling de taken verdeeld.

Budget in de gaten houden
Mariet gaat met een jonge assistente die zorgt voor 
het sjouwen van de boodschappen, de dag voordat 
ze de ‘kokdienst’ hebben, naar de Haagse Markt. 
Ook heeft Mariet alle aanbiedingen en krantjes al 
doorgespit om het budget in de gaten te houden. Zij 
neemt het voor- en hoofdgerecht voor haar rekening 
en Carolyn zorgt voor het toetje, waar ze als Engelse 
erg bedreven in is!
Mariet heeft voor het voor-en hoofdgerecht plus 
brood bij soep en een stukje fruit om mee te nemen, 
een bedrag van €170 voor 120 personen. Carolyn mag 
± €100 besteden. Naast de twee koks sluit een interna-
tionaal team vrijwilligers zich later op de dag aan, 
om tafels in orde te maken, te serveren en na afloop 
af te ruimen en af te wassen. Het hele project heeft 
een oecomenisch karakter, daar diverse kerken hun 
financiële steentje bijdragen.

Inmiddels hebben deze dames zoveel recepten voor 
grote groepen samengesteld, dat het idee werd gebo-
ren om deze te verzamelen in een kookboek ‘Cooking 
for crowds’ compleet met boodschappenlijst voor 
100 personen, ook met een ‘vertaling’ naar 50 en 30 
deelnemers. Bovendien zijn er tips voor vegetarische 
maaltijden. Er wordt goed gekeken naar vers, gezond, 
afwisseling en smaak. 

Een leuk idee van een kookboek! Er moet wel een 
uitgever ‘zo gek’ zijn om zo’n project van de grond 
te krijgen. En de kosten liegen er niet om, ook al is 
er veel goodwill om het zo goedkoop mogelijk uit te 
voeren. Maar toch.

Crowdfunding
Natuurlijk! Crowdfunding, dè oplossing. Er moet 
€10.000 op tafel komen, voor Uitgever Lecturis. De 
teller staat al op ruim €7000.
Er zijn leuke prijzen als tegenprestatie voor donateurs  
van € 15, € 50, € 100 en nog meer. Kijk op de website 
www.geloofinjeproject.nl/campaigns/cookingforcrowds 
Help mee het kookboek tot een succes te maken. Do-
neer wat mogelijk is. Opbrengst is ter ondersteuning 
van het Straatpastoraat!

Op de website www.archipelwillemspark.nl staat  
het recept voor Kipragout, een onderdeel van een  
3-gangen menu. Jawel 100 personen. Aan de slag dus.

SvP

Knabbelen en babbelen  
   bij Nibbles!

Mirjam en Carmen “zonder hen zou dit niet mogelijk zijn” aldus Hedi

Eigenaresse Hedi

Na een grote verbouwing van het pand 
waar voorheen shoarmazaak Ophir 
gevestigd was, opende Nibbles op 4 juli 
vorig jaar haar deuren. Een fijne plek 
waar je in de ochtend terecht kunt om 
lekker de krant te lezen met een kop 
koffie en een verse croissant, voor een 
heerlijke lunch, of een goed glas wijn 
met iets te knabbelen. Als je na de borrel 
een beetje trek krijgt of je hebt geen zin 
om te koken, kun je bij Nibbles tot 20.00 
uur ook nog terecht voor een eenvou-
dige vers bereide avondmaaltijd. 

‘ Het is altijd 
Hedi’s droom 
geweest een 
eigen zaak te 
beginnen.  
Een plek waar 
ze echt contact 
kan hebben 
met haar gasten 
en hen goede, 
verse maaltijden 
voorzetten’

Wat te doen als een van de kinderen met de hele sportclub 
wil komen eten? Of u nodigt alle collega’s van uw werkkring 
uit voor een feestje, inclusief een maaltijd? En u hebt dit 
eigenlijk nog nooit bij de hand gehad. Hoe doe je dat?

www.geloofinjeproject.nl/campaigns/
cookingforcrowds 

‘ Cooking  
for crowds’  

advertentie



Meestal de laatste vrijdag van de maand tus-
sen 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.

Vrijdag 24 februari, 24 maart & 28 april

Happy–hour voor 55+’ers in de wijk

De parochie van de H. Jacobus de Meerdere aan de Park-
straat vormt samen met de Broeders van St. Jan van het 
Willibrordushuis in de Oude Molstraat 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 9.00, 10.15 (Latijnse Hoogmis) en om 12.00 
uur (gezinsviering). Voor overige vieringen en activitei-
ten in de week zie onze website.

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, begeleiden 
bij dokters- of ziekenhuisbezoek en organiseren uitstapjes. Ook voor begelei-
ding en vervoer bij kerkbezoek. Belt u ons gerust: Lore Olgers t. 324 41 18  
of Astrid Cohen t. 785 16 51. Iedereen kan een beroep op ons doen.

Uitstapje voor ouderen met St. Jacobsstaf
 

Dinsdag 28 februari: Pannenkoekenlunch bij Oma Toos aan de haven in 
Scheveningen. Vertrek 12.00 uur vanaf het Schakelpunt en het Kerkplein.  
U kunt zo nodig thuis worden opgehaald en teruggebracht.
Dinsdag 28 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 voor deze uitstapjes: Lore Olgers t. 324 41 18  
of Astrid Cohen t. 785 16 51. 
Ook deze zomermaanden is er elke maand een uitstapje. Iedere oudere kan mee. 

Paaslunch in de Maria ten Hovezaal 
Op zondag 23 april (Beloken Pasen) 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 zo nodig thuis worden opgehaald en teruggebracht. 
Iedereen is welkom. 

Passieconcert Schola Cantorum 
Op zaterdag 11 maart om 16.00 uur: Passieconcert. Gregoriaanse gezangen 
door de Schola Cantorum o.l.v. Jos Laus. De organist is Carel Cames van Ba-
tenburg. Toegang vrij, na afloop collecte.

Inzameling voor Voedselbank Haaglanden 
Tijdens de Veertigdagentijd worden van 1 maart tot en met 2 april achter in de 
kerk houdbare voedingsmiddelen ingezameld voor de Voedselbank Haaglanden. 

Goede Week & Pasen ~ 9 april t/m 16 april 
Vieringen van de Goede Week met Gregoriaanse gezangen:
Witte Donderdag  13 april om 19.30 uur 
Goede Vrijdag 14 april om 15.00 uur Kruisweg (ook voor de kinderen) en om 
19.30 uur Kruishulde
Paaszaterdag 15 april om 21.00 uur: Plechtige Paaswake 
Paaszondag 16 april om 10.15 uur: Hoogmis van Pasen: Missa Missa in G van 
Fr. Schubert en het Halleluja van G.F. Händel met gemengd koor en solisten.  
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rkdenhaag.nl/geloofsgemeenschappen/h-jacobus-de-meerdere

SCHAKELPUNT
BURGERMEESTER 
PATIJNLAAN  
1900Activiteiten voor 55-plussers 

in ’t Schakelpunt

Bingo met een hapje en een drankje. Op dinsdag 14 maart. Kosten €5 per boekje, 
extra boekje is €3. Aanvang 13.00 uur. 

VoorjaarsBingo! — dinsdag 14 maart 

Gezellig samen een spelletje Triviant spelen. Op dinsdag 21 februari, 21 maart en  
18 april. Kosten €1.- Aanvang 13.00 uur.

Triviant-middag Oerhollandse gezelligheid!

Een actieve middag om aan de slag te gaan met je hobby. Neem zelf je 
breiwerk, kleurboek, schilderspullen, sieraden, borduurwerk of andere mate-
rialen mee. Op dinsdag 7 maart & 4 april. Kosten zijn €1. Aanvang 13.00 uur.

Gezellig als u komt, thee en koffie staat altijd klaar voor u! 

Creatieve middagen

Voor de vrijdag zoeken we een vrijwilliger, die 
tussen 09.30–12.30 uur de gasten welkom wil heten, 
koffie en thee wil schenken, mede zorgt voor een 
prettige sfeer en als afsluiting de consumpties wil 
afrekenen en de kopjes wil afwassen. In Het Schakel-
punt is van maandagmorgen t/m vrijdagmorgen de 
Ontmoetingsruimte beschikbaar gesteld voor 55+ uit 
de wijk tussen 10.00–12.00 uur, waar tot dusver vooral 
de wat oudere bewoners van de Borneoflat gebruik 

van maken. Op dinsdagmorgen is er tussen 11.00-
12.00 uur gym op de stoel o.l.v een vakkracht 
Iedere ochtend heeft zijn eigen gastvrouw/heer, maar 
er is regelmatig een vrijwilligersoverleg ( ca 1x per 8 
weken) waar de gang van zaken besproken wordt.

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

Aardige gastvrouw of gastheer gezocht!?

In maart 2017 start welzijnsorganisatie Zebra in 
de Archipelbuurt & Willemspark met informatieve 
huisbezoeken 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 een kroonjaar hebben, zullen 
benaderd worden voor een huisbezoek. 

Tijdens het bezoek zal de medewerker een aantal 
vragen stellen met behulp van een vragenlijst. De me-
dewerker neemt de Ouderenwijzer mee, met informa-
tie over activiteiten en voorzieningen in Den Haag. 
Wanneer u vragen heeft kunt u contact opnemen met 
dhr. M. Wenzel, p.a. wijk- en dienstencentrum De 
Heldenhoek, Elandstraat 88, t. 06 433 952 89. 

Informatief huisbezoek 75-plussers

Op de maandag is er een maaltijdproject 
(55+) in wijk- en dienstencentrum De Heldenhoek, 
Elandstraat 88. Om bewoners van het Borneocom-
plex bij het Schakelpunt in de gelegenheid te stellen 
daaraan deel te nemen, zoekt “Wijkbus Stap-in” een 
chauffeur. Het plan is om met de wijkbus de deelne-
mers om 16.30 uur bij het Schakelpunt op te halen 

en naar De Heldenhoek te vervoeren en om 18.00 uur 
weer terug te brengen naar het Schakelpunt. Het zou 
heel fijn zijn als er mensen bereid zijn die dit willen 
doen. Voor nadere informatie kan contact opgeno-
men worden met de voorzitter van Wijkbus Stap-in, 
dhr. H. van Gent, tel. 070 358 43 19 of e-mail  
h.van.gent5@kpnplanet.nl.

Vrijwillige chauffeur gevraagd  1x per week

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!

Oorspronkelijk bedacht als een ‘Superblok’ 
met een omsloten binnenterrein, is het gebouw later 
mede onder invloed kritiek van de buurt ontworpen 
in de vorm van een ‘Vraagteken’. Parkeren onder 
het gebouw verviel waardoor het gebouw nu een 
verdieping lager is. De luchtfoto bij dit verhaal toont 
de verschillende concepten van Couperusduin en de 
Alexanderflat en hoe deze zich voegen in de omge-
ving. Volgens het tweede stedenbouwkundig concept 
ontstonden twee parken, een aan de Patijnlaan en 
een aan de zijde van de slotgracht achter de Malak-
kastraat. Het ene openbaar, het andere bestemd voor 
de flatbewoners en voorzien van een tijdelijke Jeu de 
Boulesbaan. De woningen zijn in een meanderende 
bouwvorm opgenomen. Dit ontwerp verschafte  
meer lucht en ruimte voor de bewoners en de  
Archipelbuurt en kon wel op instemming van de 
buurt rekenen.
 
Definitieve bouwplan
Het complex gebouwd in 1983/1984 omvat 159  
woningen, standaard drie- en vierkamerwoningen 
ontsloten door trappenhuizen met beneden alleen-
staande woningen en boven de liftgrens (waaronder 
geen lift noodzakelijk is) maisonnettewoningen aan 
een galerij aan de achterzijde. Trappenhuizen en 
liften zijn in de oksels van het gebouw geplaatst.  
Aan de Patijnlaan en de Borneostraat zijn de wo-
ningen bereikbaar via bruggen over de ‘slotgracht’. 
Kenmerkend is ook de doorgang in het gebouw in 
aansluiting op de brandgang naar de Malakkastraat. 
Woningen met rationele plattegronden en in veel  
gevallen voorzien van een woonkeuken. Een oplos-
sing die in Nederland niet veelvuldig voorkomt,  
maar in de praktijk veel waardering vindt. In de  
gevel vallen de afgeronde balkons op die de strakke  
en sobere architectuur doorbreken.

Met dit complex bouwde opnieuw een architect 
van naam in onze buurt. Weeber genoot in de jaren 
zeventig de nodige bekendheid in het architectuur-
debat – een tegenstander van de ‘Nieuwe Truttig-
heid’, in zijn ogen de toen heersende trend van 
‘kleinschalig bouwen’ en adept van de rationalisti-
sche benadering. Later was hij warm voorstander 
en pleitbezorger van ‘Het Wilde Wonen’ ook wel 
‘Het Gewilde Wonen’ en was door zijn stellingname 
een magneet voor kritische meningen. Vanwege zijn 
afkeer van de Nederlandse praktijk keerde hij als 
‘ex-architect’ terug naar Curacao waar hij vanaf zijn 
eerste levensjaar woonde. In de Delft studeerde hij 
Architectuur aan de tu-Delft (1955 tot 1970) en was 
daar later hoogleraar. Hij bouwde bij terugkomst in 
Curacao zijn eigen huis.

De Alexanderflat biedt woningen voor alleenstaan-
den, ouderen, kleine en grotere gezinnen en daarmee 
de nodige diversiteit in bewoning. De Alexanderflat 
is in zekere zin een tegenhanger van Couperusduin. 
Misschien geldt hier het gezegde dat ‘Vele wegen naar 
Rome leiden’. Dat past bij Weeber als winnaar van de 
‘Prix de Rome voor architectuur’ in zijn beginjaren.

Bart Brouwer

Pastorie H. Jacobus de Meerdere
Vicarus: Dr A.J.M. van der Helm  |  t 360 55 92  |  jacobus@rkdenhaag.nl

Zoals in de vorige Archipel&Willemsparkkrant al is aangekondigd dit keer 
een verhaal over een ander markant woongebouw op het terrein van de 
voormalige kazernes aan de Burgemeester Patijnlaan, de Alexanderflat.

Architecten die bouwden in Archipel&Willemspark

de Alexanderflat
— Carel Weeber 

Links ziet u het gevelbeeld met de  
ronde balkons en hier boven het park aan  
de binnenkant van de Alexanderflat

‘ Weeber genoot  
in de jaren 70  
de nodige  
bekendheid in 
het architectuur-
debat – een  
tegenstander  
van de ‘Nieuwe 
Truttigheid’

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.

Bewegen op de stoel Gymnastiek 55+
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www.stichtinghetklokhuis.nl/activiteiten

telefoon  070 350 35 11

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.

programma het klokhuis

dagelijks

koffie & thee  
in de ontmoetingsruimte  

09.00 tot 16.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur)  
Gebruik van de computers en tijdschriften

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

dinsdag

Bewonersorganisatie  
Archipel & Willemspark

09.00 uur 
Trombosedienst +  
Bronovo prikpost

10.00 tot 11.00 uur
Portrettekenen 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

Indische Koempoelan
13.00 tot 16.00 uur  2e woensdag vd maand 

Kaarten bij de administratie, €2,50
Oogvereniging

09.00 tot 16.00 uur  1e woensdag vd maand
Sodurado

16.15 uur  5–15 jaar
Trimmen

19.00 uur
Alexander Techniek

— 0p afspraak
 

donderdag

Spreekuur computers
in de ochtend  aanmelden bij kantoor

Alexander Techniek
— 0p afspraak
Tafeltennis 

13.30 tot 15.00 uur
 

vrijdag

Bewonersorganisatie  
Archipel & Willemspark

09.00 uur 
Yoga

09.30 tot 10.45 uur
Koersbal 50+ 

10.00 uur  Aanmelden aan de zaal
Bibliotheek

10.00 tot 11.30 uur  1e verdieping

zaterdag

Kindermusic
13.30 uur  2–7 jaar Engelstalig

Sodurado
13.30 uur  5–10 jaar

zondag

Geünieerde Loge Theosofie
11.00 uur

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 op 070 350 35 11. De kosten zijn €6 per persoon.

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 55+), maar er is altijd plaats 
voor nieuwe leden of voor belangstellenden die eens willen komen kijken of 
meespelen. U kunt zich aanmelden bij het Klokhuis, telefoon 070 350 35 11.

Heeft u problemen die u wilt voorleggen aan een deskundige? Komt u dan 
langs op het spreekuur op donderdagmorgen (al). U kunt zich  
aanmelden per telefoon 070 350 35 11.

Iedereen kan lid worden van de bibliotheek voor €5 per jaar, voor de men-
sen 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 070 350 35 11.

Goede maaltijd op dinsdag, 55+

Koersbal ~ Een gezellig balspel! 

Spreekuur computergebruikers

Bibliotheek in het Klokhuis 

Lucie Hanappel is 27 december 2016 overleden op 84-jarige leeftijd. 
Zij heeft haar hele leven in de Archipel gewoond en was bijna  
30 jaar gastvrouw in ’t Klokhuis. De vele bezoekers en gebruikers 
van ’t Klokhuis op haar begrafenis maakten duidelijk dat ze zeer 
gewaardeerd werd. Bij het 25-jarig bestaan van ’t Klokhuis ontving 
zij ook de Stadspeld van het Gemeentebestuur als blijk van waar-
dering. De wijk zal haar missen.

in memoriam

  Lucie Hanappel

Jacintha Castora (Jacintha van Beveren) is socioloog en fotograaf. Zij heeft 
duizenden foto's gemaakt op veel plekken in de wereld. Deze foto’s zijn de ba-
sis voor haar fusions; twee of meer foto’s door elkaar heen, waarbij een nieuw 
betekenisvol beeld ontstaat.
Recent maakte ze bovenstaande fusion: bye bye Bowie. De foto van David Bowie 
heeft zij eind jaren 1970 in Londen gemaakt. De foto van de zwarte fregatvo-
gels is in 2009 op Galapagos gemaakt. Samen verbeelden zij het afscheid van 
Bowie, die 10 januari 2016 overleed.

jacintha  
castora  

20 fusions
15 januari  
— 5 maart  

expositie

Met veel plezier en enthousiasme heeft ze, op één maand na, gedurende 
vijftien jaar gymles gegeven aan de 55 plussers in de wijk. De meeste leer-
lingen zijn zelf al veel langer lid en zullen haar dan ook node missen. Haar 
lessen hadden een tweeledig doel. Het mobiel houden van het lichaam (niet 
onbelangrijk wanneer de jaren gaan tellen) maar ook een sociaal aspect, zoals 
het gezamenlijke kopje koffie na afloop van de les. Cecile hield altijd rekening 
met de fysieke mogelijkheden van iedereen en dat werd ook zeer gewaardeerd. 
Haar opvolgster, Zeher – volgens Cecile – een leuke, enthousiaste vrouw die 
dit werk ook al jaren doet, is in januari begonnen.

Josephine de Vijlder

Afscheid  
van Cecile 

Maandag 19 december 
was voor Cecile Eekhout 
–van Hövel de laatste 
werkdag in ’t Klokhuis. 

Cecile

epb

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


