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Schone lucht in Den Haag
Tijd voor ander beleid!

Te doen in Het Schakelpunt
> pagina 15

Op
de koffie
bij…

Onze longen
hebben het
te verduren
Wordt dat na
de verkiezingen
beter?
We hoeven niet meer te worden
overtuigd: luchtvervuiling is
slecht voor onze gezondheid en
onze longen. Gezond inademen is
een belangrijke basis voor gezond
leven. Voor (on-)gezond eten of
roken kun je kiezen, voor inademen van lucht niet.
(Ultra-)fijnstof (pm10) is de ergste
boosdoener, samen met het giftige
stikstofdioxide (no2). Het tast de
longen aan en dringt door in de
bloedbaan. Onze buurt kwam bij
betrouwbare metingen van stikstofdioxide als een van de vuilste in
Nederland naar voren.
Een nieuw stadsbestuur
met nieuwe kansen?
Veel politieke partijen willen een
groen imago na het Parijse klimaatakkoord en gerechtelijke uitspraken.
Milieuorganisatie Urgenda won een
proces in 2015, dat wees op de verantwoordelijkheid van overheden en
Milieudefensie kreeg van de rechter
gelijk in september 2017. Conclusie
van de rechters: De Staat komt haar
zorgplicht voor haar eigen burgers
niet na, en de overheid moet zich
minimaal aan de wettelijke norm
houden. Den Haag heeft nu een nu
‘klimaatburgemeester’ en acht partijen sloten een klimaatpact. Maar
wat kunnen we verwachten na de
verkiezingen?
De wijken Archipel en Willemspark
staan bekend om extreme overlast
van doorgaand verkeer dat niets in
de wijk te zoeken heeft. Dat veroorzaakt luchtvervuiling en onveiligheid. Daarom stelde het bestuur
van de wijkorganisatie een enquête
samen. Negen partijen hebben geantwoord.
In de speciale verkiezingsbijlage
en verkeersspecial in het midden
van deze krant treft u de resultaten aan.
LvdB & MT

‘Samen werken aan schone lucht’, actieplan 2015–2018. Zo heette het
plan dat wethouder de Bruijn in juni 2015 lanceerde. Hij stelt dat 30%
van de stedelijke luchtvervuiling door verkeer veroorzaakt wordt.
Al gauw kwamen er teleurgestelde reacties.
Het plan was vooral gebaseerd op vrijwilligheid, overleg, sloopsubsidies, laadpalen
en filters in bejaardenhuizen. Geen concrete
maatregelen om de vervuiling zelf aan te
pakken, die verantwoordelijkheid werd naar
de bevolking afgeschoven. De instroom en
gebruik van auto’s in de stad werd niet afgeremd maar bevorderd door nieuwe aanvoerwegen en parkeergarages in het Centrum en
Scheveningen, er kwamen geen P&R’s (goedkope parkeerplaatsen buiten de stad met
rechtstreeks Openbaar Vervoer), het netwerk
en rijschema’s van het Openbaar Vervoer
werd niet uitgebreid, er kwamen geen vrije
bus- en trambanen bij, de oneerlijke ruimteverdeling tussen auto’s, fietsers en wandelaars bleef bestaan. De fietspaden werden
drukker en onveiliger en de luchtvervuiling
nam niet af. Tijd voor andere keuzes.

Als je wilt veranderen moet je beginnen bij
de bron van de vervuiling, zeggen specialisten en organisaties. In de stad is dat vooral de
auto. Autovrije of -luwe gebieden in andere
steden blijken prettiger, gezonder, leefbaarder en economisch aantrekkelijker. Maar dat
vergt bindende maatregelen en goede alternatieven voor autogebruik. Bijna geen politicus
durft het hardop te zeggen: het moet minder
met de auto in de stad. De gemeente praat
over verbeteringen, zoals van 50 naar 30 km
bij scholen, gevaarlijke kruispunten oplossen, het verkeer anders door de stad leiden.
Maar dat is verplaatsen, niet oplossen.
Na het verkeerscirculatieplan waarbij de binnenstad autoluw werd gemaakt, verplaatste
het verkeer zich naar de wijken, vooral naar
A&W. Wie naar Zuid-Oost Den Haag wil
komt ongewild langs onze voordeuren. Een
andere route kan ons helpen, maar we willen
het probleem niet verplaatsen naar andere
wijken. Het gaat om de stad als geheel. De
belangrijke bron van luchtvervuiling en onveiligheid, het verkeer, zal aangepakt moeten
worden. Het moet minder. En het kan.

Noodzakelijke alternatieven
Als je minder autoverkeer wil is goed openbaar vervoer belangrijk, zeggen bijna alle
partijen, maar we zien dat niet terug in
beleid. Het gaat dan niet om zware brede
trams, maar om een fijnmazig net met meer
moderne lichte trams en bussen met in alle
buurten voldoende haltes. Meer vrije bus- en
trambanen maken het ov een sneller en aantrekkelijker alternatief.
Nederland is een fietsland en daar kunnen we
blij om zijn. Maar de fietser heeft het zwaar.
Brede fietspaden, voldoende veiligheid, ruimte en schone lucht is nodig als we het fietsen in
ere willen houden. Jarenlang lag de politieke
aandacht op brede rijbanen voor de auto. Nu
moeten we andersom denken, voorrang voor
ander vervoer. Als we dat niet doen lopen we
vast, de steden slibben dicht, zeiden onlangs
ook de wethouders van de grote steden.
Dure maatregelen? Nee, een kwestie van
andere besteding van het geld. Geen 800
miljoen meer voor een Rotterdamse baan of
autotunnels die autoverkeer regelrecht naar
het Malieveld voeren en vandaar de wijken in.
Geen ondergrondse parkeergarages meer in
het centrum of Scheveningen, maar p&r’s
buiten de stad met rechtstreeks ov. Geen
verdere invoering van te zware trams die niet
geschikt zijn voor stedelijk gebruik, maar
moderne lichte trams, geschikt voor de wijken en de Scheveningseweg.
Den Haag is een van de weinige steden in Europa die autogebruik naar de stad faciliteert
en doorgaand verkeer door stadswijken toestaat. Dat zie je terug in de cijfers. 50% van
het stadsverkeer gaat per auto (Amsterdam
30%). Slechts 9% gaat per openbaar vervoer
(Amsterdam 20%). Dat kan anders. We lopen
achter bij andere steden. En we blijven ongezonde lucht slikken. Een kwestie van keuzes.
Meer info op pagina 7 t/m 10

LvdB & MT

foto Milo Bakker

Koffietent ‘De Prinsevink’
> pagina 5

Bouwplan Balistraat
> pagina 11

Zaterdag 24 maart
Walking Dinner
De inschrijving voor het 6de
Archipel&Willemspark Walking Dinner is
weer geopend. Woon je in de Archipel- of
Willemsparkbuurt? Hou je van lekker eten
en gezelligheid? Wil je buurtgenoten leren
kennen? Dan is het Walking Dinner de gelegenheid bij uitstek.
Kijk voor meer informatie en schrijf
u in op de website van Walking Dinner!
www.willemarchipel.nl

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

www.archipelwillemspark.nl
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wijk • wijs • wijzer
Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark
secretariaat
p/a Celebesstraat 4, 2585 tj Den Haag
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

Algemene adressen

wijkberaadsvergadering
donderdag 12 maart 2018
20.00 uur, ’t Klokhuis, Celebesstraat 4

redactie
Milo Bakker, Lucia v. d. Bergh,
Loes van Lakerveld, Else Ponsen,
Engelien Scholtes, Marjan Teesing
correcties
Eva Drijver
bijdrage architectuur
Bart Brouwer

Met uw hulp kan een prachtig gedicht van Pem Sluijter orden aangebracht
op een blinde muur in de Batjanstraat.

vormgeving
Wilmar Grossouw
deontwerpvloot.nl
websiteredactie
Floris Hulshof, Patti Calabro, Cristo Padmos,
Deniz Pelsman, Maud Siegmund,
Josephine de Vijlder
nieuws voor de website
website@archipelwillemspark.nl
nieuwsbrief ontvangen?
Aanmelden via www.archipelwillemspark.nl

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

Wijkcentrum Het Schakelpunt
Burg. Patijnlaan 1900, 2585 cb Den Haag

Prikpost huisartsen bij apotheek Nauta
donderdag 09.00 – 10.30 uur

Koffiedrinken 55+
maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur
dinsdag 10.00 tot 11.00 uur

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

Geheugentraining – Spelletjes
woensdag 09.00 tot 16.00 uur
dinsdag & vrijdag 14.00 tot 16.00 uur

The Anglican Church of St. John + St. Philip
Ary vd Spuyweg 1a, www.stjohn-stphilip.org
t. 355 53 59, churchoffice@stjohn-tsphilip.org

Gym op de stoel M.B.V.O.
dinsdag 11.00–12.00 uur Aanmelden ter plekke

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

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

Politie Haaglanden
T. 0900 88 44
T. 112 b
 ij spoed & verdachte omstandigheden!
www.politie.nl/haaglanden/bureaus
wijkagenten
bianca.vollering@politie.nl
marco.scherpenisse@politie.nl

Katten op

Oppassen geblazen!
Wanneer u een oppas zoekt kunt u onderstaande personen
benaderen. De voorwaarden dient u verder zelf te maken.
Malou Polak
Dido Graswinckel
Sophie Vlaar
Julia Farwerck

t. 070 350 61 16
t. 06 295 640 60
t. 070 362 82 70
t. 06 308 474 14

mw. J van
Bee
t. 352 30 20 k

Godert de Zoeten
Wessel Muller
Nurettin Ponsen
Marion Lohle

pas!

t. 06 335 612 95
t. 06 311 969 80
t. 06 812 472 85
t. 06 254 953 12

Houd A&W schoon en prettig!
Lantaarn kapot, afvalbakken vol
of een verzakte stoep?
Meld het aan de gemeente, bel 14 070.
U krijgt een melding als het is opgelost.

Papierophalen aan huis 2018

Donderdag, 1 maart, 26 april, 24 mei,
21 juni, 19 juli, 16 augustus, 13 september,
11 oktober, 8 november, 6 december.
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De Stichting ArchipelpoëZie stelt zich ten doel om in samenwerking met de
gemeente Den Haag, ‘blinde’ muren in de wijk van een gedicht te voorzien. Vele
voorbeelden daarvan zijn reeds te bewonderen.
Buurtbewoners en de Stichting hebben hun oog laten vallen op de blinde muur in
de Batjanstraat. Gedacht wordt aan een gedicht van de Haagse, in 2007 overleden,
dichteres Pem Sluijter – die in 1997 de Cees Buddingh prijs kreeg voor haar bundel
Roos is een bloem – met een vertaling ervan in het Engels. Pem Sluijter woonde in
het huis aan de Riouwstraat dat aan de achterzijde uitziet op de beoogde muur. De
eigenaren van de muur alsook de echtgenoot van Pem Sluijter, die nog in hun huis
aan de Riouwstraat woont, gaan gaarne akkoord met dit initiatief.
Hiertoe moet de muur, die op zich in goede staat verkeert, eerst nog geschikt
worden gemaakt. De Stichting ArchipelpoëZie zorgt met subsidie van o.a. de gemeente voor het aanbrengen van het gedicht, maar zij beschikt (nog) niet over de
middelen om de muur ‘gedichtklaar’ te maken. De kosten zullen volgens verschillende taxaties / offertes tussen € 8.000 en € 9.000 liggen. Door de eigenaren en
andere belangstellenden is reeds ruim € 5.000 toegezegd of overgemaakt.

sbeheer
Klachten stad
bel 14 070

Ereprijs 2017
voor Tieke Dedel
Op 7 januari jl. is aan Tieke Dedel
de Ereprijs 2017 toegekend tijdens de
Nieuwjaarsreceptie van Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark
en andere A&W-wijkorganisaties.

wijkkrant
Sluiting kopij: 20 maart 2018
Sluiting advertenties: 23 maart 2018
p/a Celebesstraat 4, 2585 tj Den Haag,
t. 350 35 11, secretariaat@archipelwillemspark.nl

Wijk- en Dienstencentrum ’t Klokhuis
Voor informatie zie pagina 12.

Inloopspreekuur wijkverpleegkundige
Heleen ten Teije, dinsdag 12.00 – 14.00 uur

Crowdfunding
muurgedicht Batjanstraat

Wilt u ook bijdragen aan een nieuw muurgedicht in onze wijk?
U kunt een bijdrage storten op bankrekening nl71 abna 0484 1933 09 ten name
van Stichting ArchipelpoëZie, onder vermelding van ‘Muurgedicht Batjanstraat’.
De uitvoering is voorzien in dit voorjaar. Mocht om welke reden dan ook het project geen doorgang vinden dan zal uw bijdrage uiteraard worden teruggestort.
www.archipelpoezie.nl

Archipel&Willemspark online
www.archipelwillemspark.nl
Also for internationals residents, in English.

Ontvang de nieuwsbrief!

Om de 2 weken verschijnt de digitale nieuwsbrief van de wijk als email. Meldt u aan via
de website archipelwillemspark.nl en blijf
up-to-date over wat er in uw wijk gebeurt!
Volg ons op facebook! Bewonersorganisatie Archipel&Willemspark /
Frederikstraat Den Haag / Groene Buurt Archipel Willemspark

— advertentie —

Buurt in beweging

De Ereprijs is een zilveren sierspeld van Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark, die jaarlijks
wordt uitgereikt aan een wijkbewoner die zich bijzonder heeft ingespannen voor de Archipelbuurt en
het Willemspark. Tieke was jarenlang rechter – op het
gebied van het bestuursrecht – en heeft zich daarna
vier jaar als A&W bestuurslid zeer ingespannen om
de monumentale status en uitstraling van de buurt
te waarborgen. Met als wapens: een onverslijtbaar en
helder verstand, een vastberaden, soms luide stem
maar vooral ook met een messcherpe pen. Altijd

Even voorstellen …
nieuw redactielid
Milo Bakker
Sinds 1 januari maak ik deel uit van de redactie
van de wijkkrant. Tijd om mij even voor te stellen.
Mijn naam is Milo Bakker. Geboren en getogen in Den
Haag. Na mijn studietijd – Internationaal Recht en
Kunstgeschiedenis – in Leiden terug naar Den Haag.
Na een tijd in het Statenkwartier heb ik ongeveer 25
jaar gewoond op het Noordeinde en omgeving. Circa
de helft van deze periode leefde ik samen met mijn
levensgezel Paul in de Amaliastraat. Dus op de rand
van het Willemspark!

bovenop de feiten en wars van speculatie (én speculanten). Dit alles niet alleen tijdens haar bestuurslidmaatschap maar ook jaren daarna – en ook nu
onverminderd – als prominent lid van de werkgroep
Openbare Ruimte.

“hot item”. Veel wijken in Den Haag ervaren inmiddels wàt een onbeteugelde splitsing van woningen en
gebouwen betekent voor de leefomgeving. Nu trekken ook andere wijken bij de politiek aan de bel om
splitsing zoveel mogelijk te beperken.

Bijzonder is dat zij zich als één van de eersten heeft
ingespannen om het splitsen van woningen en
gebouwen in de wijk zoveel mogelijk aan banden te
leggen. Deze inspanningen hebben er uiteindelijk toe
geleid dat in het bestemmingsplan een splitsingsverbod is opgenomen, waardoor splitsing voor een groot
deel aan banden is gelegd. Dat is absoluut geen papieren tijger. Inmiddels zijn reeds veel – ten onrechte –
verleende vergunningen ongedaan gemaakt vanwege
dit verbod en op dit moment lopen er zelfs twee zaken
(Malakkastraat en Riouwstraat).

Kortom: niet alleen A&W mag Tieke Dedel zeer dankbaar zijn, maar mede dankzij haar inspanningen en
deze maatregel weet heel Den Haag dat het absoluut
beter kan.

Dit splitsingsverbod is niet alleen voor de wijk van
belang, maar inmiddels ook in heel Den Haag een

Robert van Moorsel
Voorzitter Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark

in memoriam

Sonja van Proosdij
1933 – 2017

Het bestuur van A&W was er dan ook snel over uit
wie de Ereprijs 2017 in ontvangst zou mogen nemen.
Tieke, veel dank en wij hopen dat de Archipelbuurt
en het Willemspark nog lang van je kennis en kunde
mogen genieten.

Werkzaamheden
aan bomen
Frederikstraat
De acacia’s in de Frederikstraat veroorzaakten
met hun wortels schade aan het trottoir. Dit leverde
gevaarlijke situaties op met risico voor valpartijen.
Vorig jaar is onderzoek verricht en besloten de
bomen te vervangen. Bewoners en ondernemers zijn
gevraagd een keuze te maken uit drie soorten vervangende bomen en de meerderheid heeft gekozen voor
de Pyrus calleryana Capital (een sierpeer).
De voorbereidende werkzaamheden hebben helaas
langer geduurd dan gepland, vandaar dat is besloten
om de werkzaamheden over de feestdagen van 2017
heen te tillen.

Wijlen mijn ouders woonden in de Archipel. Zij genoten van de heerlijke omgeving en de wat dorpse sfeer
in de wijk. Mensen kenden en hielpen elkaar. Sinds
2016 wonen Paul en ik zelf in de Archipel en ervaren
een soort permanent vakantiegevoel. Nog steeds
een soort dorp in de stad. Wij wonen vrijwel aan de
rand van de Scheveningse Bosjes en zijn in hooguit
10 minuten in de Frederikstraat of Noordeinde. Ons
oude reservaat! Samen met Mir, ons superlief Italiaans windhondje, genieten wij volop van de relaxed
aandoende sfeer van Archipel en Willemspark.
mb

In de week van 8 t/m 12 januari werden de acacia’s gekapt. Daarop is de bestrating van de trottoirs rondom
de boomgaten verwijderd, waarna deze opnieuw is
aangelegd. Na de herbestrating zullen zo snel mogelijk de nieuwe bomen worden geplant.
Derk Hazekamp

Als radioreporter was Sonja vanaf 1964 actief en haar
veelzijdige carrièrre werd na haar overlijden op 28 december
uitgebreid herdacht in de landelijke bladen. Wij gedenken
Sonja als vakkundig en trouw redactielid van deze wijkkrant,
waar zij ruim 2 jaar geleden begon. Zij startte met een eigen
rubriek ‘In Geuren en Kleuren’, waarbij meestal de favoriete
recepten uit de internationale keuken van één van onze
vele expats ter tafel kwamen. Haar laatste bijdrage voor het
decembernummer heeft ze bijtijds gemaakt, omdat ze niet
wist hoelang ze nog de kracht had daarvoor met een ziekte die
haar lichaam sloopte. We gedenken daarom ook haar openheid en onverschrokkenheid bij haar naderende afscheid.
Wij willen ook haar inzet roemen voor een Stichting
in Zuid-Afrika, Dreamcatchers, die projekten t.b.v. zwarte
vrouwen ondersteunt.
In plaats van bloemen bij de crematie wilde Sonja liever geld
voor haar geliefde Stichting. Dit geld wordt overgemaakt
t.n.v. Dreamcatcher Foundation Nederland op rekening
nl 23 ingb 512 69 29.
Dank je, Sonja, voor je inbreng in het leven en onze redactie.
epb

Storm halveert boom
Op 18 januari j.l. werd door de (code rood)
storm in een achtertuin van de Atjehstraat een grote
cypres gespleten. De grote zijtak belandde tegen de
achtergevel tot aan de 3e verdieping, waarna er heel
veel gezaag nodig was om deze tak in “hapbare” stukken te krijgen. De uitdrukking hoge bomen vangen
veel wind werd letterlijk zichtbaar.
epb
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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)

Wonen in
‘de Sumatrastraat’

Wij staan u met raad en daad bij in geval
van zowel commerciële als particuliere
(ver)huur-, (ver)koop-, (ver)bouw-, VvE- en
overlastkwesties.

De Syrische Marina Ibrahim woont sinds ruim een jaar
in het huis voor statushouders in de Sumatrastraat.
Samen met maatschappelijk begeleider René vertelt ze
over haar leven in Nederland.

Neem gerust contact op voor een
vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Riouwstraat 172 Den Haag
070-3263281
info@brugrecht.nl
www.brugrecht.nl

De bezigheden van de bewoners variëren: ze leren
Nederlands, of lopen al stage of hebben zelfs al een
baan. Intussen hebben zeven mensen uit het huis
werk gevonden, variërend van schoonmaker, kassamedewerker bij een theater tot kapper. Eén is volledig
inkomensonafhankelijk, sommigen hebben voor de
helft loon, voor de helft een uitkering, anderen nog
helemaal een uitkering.

mr A.A.S. Wiesmeier-van der Brugge
mr A.S.J. van Etten

Zes en twintig is Marina, een levendig, wat bedeesd meisje uit Syrië. Zij en haar zusje wonen hier in
de Sumatrastraat, hun ouders wonen met twee broers
in Scheveningen. Ze is nu bijna twee jaar in Nederland en met haar 26 jaar kwam ze in aanmerking voor
een eigen woonruimte. Na een lange reeks verhuizingen van het ene azc naar het andere woont ze nu
sinds ruim een jaar in het huis voor statushouders.
Het gaat goed met haar. Ze heeft zich aangepast
aan het leven dat zo anders is dan ze gewend was. In
haar eigen land mocht ze niet fietsen, niet alleen iets
ondernemen, weinig naar de sportschool. Hier gaat
ze drie keer per week naar Nederlandse les en werkt
ze stug door aan het verbeteren van de voor haar
moeilijke taal. Thuis besteedt ze veel tijd aan haar
huiswerk want ze wil het Nederlands perfect onder
de knie krijgen. Dat moet ook wel want ze wil graag

naar de Pabo. Juf worden,
dat is haar ideaal. Maar er is
niet alleen school, er is ook
ruimte voor ontspanning:
ze heeft keyboardles en
gaat naar een sportschool.
Een fijne plek om te wonen
Het bevalt haar in de Sumatrastraat, het is een
fijne plek om te wonen. De bewoners hebben aparte
kamers en een gemeenschappelijke woonruimte
met een keuken. Eten doen ze apart of samen, net
naar het uitkomt. Soms gemeenschappelijk, lekker
een recept uit eigen land. Op haar etage wonen vijf
meisjes. Ze maken nooit ruzie en er zijn geen incidenten. De meeste bewoners in het huis komen uit
Eritrea, er zijn maar vijf Syriërs.

Op
de koffie
bij…

De Haagse Archipel
Een aparte wijk
met een zelfstandig
en standvastig volkje

foto Milo Bakker

Koffietent ‘De Prinsevink’
Kofﬁehuis De Prinsevink
Koffiehuis
De Prinsevink
Kerkhoflaan (t.o. Prinsevinkenpark)
Kerkhoflaan (t.o. Prinsenvinkenpark)

Steeds voor u op
zoek naar bijzondere
lekkernijen!

Bankastraat 83
2585 EH Den Haag
070 350 34 86

Bankastraat 12, Den Haag
www.gransjean.nl

Chr. Th. JEHEE
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Den Haag kent een cultuur van kiosken en koffietenten.
Ook in de Archipel en het Willemspark bepalen ze al decennialang mede het straatbeeld. Op een grijze middag in
januari loop ik koffietent De Prinsevink binnen. Buiten
miezert het. Binnen is het gezellig druk en lekker warm.

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

Nieuwe eenheid en
harmonische geheel
Gert Esmeijer

€10,–
Te bestellen via
telefoon 070 386 47 83
email stedharm@xs4all.nl

Onder de titel ‘Nieuwe eenheid en harmonisch geheel’ heeft ing. Gert Esmeijer* een boekje geschreven over het bijzondere karakter van de Archipelwijk en dat van haar bewoners. Daarin beschrijft
hij niet alleen de unieke ligging op korte afstand
van de Haagse binnenstad en het Scheveningse
strand, midden in een groene omgeving, maar
ook over de betrekkelijke rust tussen de straten
en vrij ruime woningen met hun eigen identiteit.
Voorts laat hij zien dat de bewoners van de Archipel
nauwlettend waken over het unieke karakter van
hun dierbare woonomgeving en met succes in actie
komen tegen eventuele aantasting daarvan.
Zo verzette de bewonersorganisatie zich in 1986 met
succes tegen het nieuwbouwproject van de Spaanse
architect Ricardo Bofill op het Burgemeester De

Monchyplein in het hart van de buurt. ‘Een ernstige
en onoverkomelijke aantasting van het karakter van
de wijk’. In samenspraak met de architect, projectontwikkelaar, Gemeente Den Haag en de Stichting
Stedenbouwkundige Harmonie lukte het de bewonersorganisatie dat het nieuwbouwproject in goede
verstandhouding met elkaar werd aangepast en naar
volle tevredenheid in 2004 werd afgerond.
Carel Wiemers

* Gert Esmeijer is o.a. stadsgids bij het Gilde en
begeleidt een aantal wandelingen, waaronder de
door hem samengestelde Jugendstilwandeling.

Frank en Maryam van der Valk serveren koffie, soep (vandaag erwtensoep!)
en broodjes. De sfeer is ongedwongen. Het voelt als thuiskomen. Aan een van de
tafels zit Rinus. Hij komt hier al jarenlang. Eerst omdat hij zijn hond ging uitlaten
in de Scheveningse Bosjes. Met aansluitend een koffie en broodje bij Frank en
Maryam. Nu zonder hond. Hij komt hier vanwege de gemoedelijke sfeer en gezelligheid. En de typisch Haagse humor. Zoals Rinus zijn er veel vaste klanten. De koffietent is niet zo groot. Mensen schuiven daarom makkelijk bij elkaar aan tafel en
raken snel in gesprek. En in toenemende mate in meer talen. Ook de expats uit de
wijk weten namelijk de weg te vinden. Zoals bijvoorbeeld de Engelsen. Zij waarderen de huiselijke charme. Smartphones lijken hier niet te bestaan. Mensen praten.
Frank en Maryam runnen De Prinsevink al sinds 1980. Zij maken lange dagen. Ook
vanwege de catering bij bedrijven en particulieren. Het is duidelijk dat de horeca
hun passie is. De ogen stralen als zij praten over hun zaak en de klanten. Ruim
80% van de bezoekers kennen zij bij naam. Het lijkt een soort clubhuis voor een
vriendengroep. Frank heeft ook nog een andere passie: muziek. De Haagse popcultuur hangt als decoratie aan de wanden. Ook treedt hij af en toe op. Daarnaast
organiseert hij van alles. Een tennistoernooi. Een competitie jeu de boules. Maar
ook een jaarlijks reis naar de Moezel. Duidelijk is dat het hier prima toeven is. Ook
op het terras. En dat op de rand van het bos. De Prinsevink is een Haags instituut.
Met een vleugje romantiek!

Een fleurige buur erbij
Omdat wij graag kennis met u
willen maken, krijgt u tot 12 april
een voorjaarsbosje cadeau
bij uw aankoop.

De Prinsevink is gevestigd aan de Kerkhoflaan tegenover het Prinsevinkenpark.
www.prinsevink.nl

Gevelbekleding - Schouwbekleding
Trapbekleding - Vloeren
Vensterbanken - Grafmonumenten

‘Marina wil
graag onafhankelijk zijn:
een eigen huis,
een baan als juf.
Ze doet heel
erg haar best
om vooruit te
komen.’

Nieuw boekje verschenen …

archipelzonwering@gmail.com

Gespecialiseerd in zonweringen en rolluiken sinds 1949

Contact krijgen is moeilijk
Het is moeilijk om contact te krijgen met Nederlanders. Marina ziet weinig mensen doordat ze nog
niet werkt of een opleiding doet. Ze voelt zich nog
onzeker over haar Nederlands. Gelukkig helpt een
buurvrouw haar. Ze drinken samen koffie en oefenen
met spreken.
Er zijn wel meer contacten uit de buurt. Er komen regelmatig mensen langs voor de gezelligheid en er zijn
wel 20 taalcoaches. Drie vrijwilligers helpen een paar
jongens in de reparatiewerkplaats. Buurtbewoners
kunnen daar tegen vergoeding van de materiaalkosten hun apparaten of fietsen laten maken.
Hoe ze haar toekomst ziet? Marina wil graag onafhankelijk zijn: een eigen huis, een baan als juf. Ze
doet heel erg haar best om vooruit te komen. Ze is
enorm leergierig, zeer punctueel en komt altijd haar
afspraken na. Misschien is kinderoppas in de buurt
wel iets voor haar. Ze spreekt ook Engels.
Wat heeft het huis nog nodig? ‘Kinderboeken’, zegt
René, vooral hele eenvoudige met plaatjes en woorden. Taalspelletjes zijn ook welkom. Nu spelen ze wel
Pim Pam Pet en Scrabble maar op dat gebied kunnen
ze nog wel meer gebruiken.
LvL

mb

Snijder Bloemen aan de kerkhoflaan
openingstijden: donderdag t/m zondag van 10.00 - 16.00 uur
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b e r i c h t e n va n d e g r o e n e b u u r t
Interview met Ruud Klein: voorzitter van de
Stichting Het Klokhuis over de duurzame maatregelen die zijn gerealiseerd in ons buurthuis.

Een kijkje in
de verbouwing…
7 duurzame
appartementen

Het Klokhuis
Mee met de tijd!

Van ’t
gas af

Vorig jaar had de Stichting Het Klokhuis, dankzij
zuinig beleid wat geld over. Omdat het pand eigendom
is van de afdeling Vastgoed van de gemeente ligt het
voor de hand dat duurzame verbeteringen op het vlak
van terugdringen van ’t energieverbruik zullen liggen.

Interview met MarlonLentze
van AML Vastgoed/ Fourrent

In het voormalige pand van het Medisch Centrum Haaglanden, op de hoek Koninginnegracht
en Atjehstraat worden 7 appartementen gerealiseerd. De verbouwing startte in mei 2017 en zal
in maart van dit jaar worden opgeleverd aan de
nieuwe bewoners.
Als redacteur van de wijkkrant heb je het voordeel dat je

overal gelegitimeerd rond mag neuzen. Deze keer hebben we het
over drie grote Neo-Renaissance herenhuizen – bouwjaar 1888 –
die destijds bij het ombouwen tot kantoorpand veel van hun historische luister hebben verloren. Het aanzicht van de gevels is gelukkig intact gebleven en ik ben benieuwd of deze recente verbouwing in het interieur nog weer wat van de oude glorie terug kan
brengen. Eén van de uitgangspunten bij deze verbouwing is dat
de panden volgens de nieuwste inzichten verduurzaamd zullen
worden. Uiteraard met isolatie van alle gevels, plafonds, dak en
met isolatieglas in nieuwe houten kozijnen. Ik ben zeer benieuwd
naar de nieuwe duurzame oplossingen die zijn toegepast.
Geen gasaansluiting meer
Men is uitgegaan van het ‘all electric’ principe en dat houdt in dat
er geen gasaansluiting meer is. Lucht-warmtepompen zorgen in
combinatie met ventilatie voor de klimaatbeheersing in het pand.
De hiervoor benodigde elektriciteit wordt opgewekt door zonnepanelen op het dak. De temperatuur in de woningen wordt door
middel van vloerverwarming en vloerkoeling geregeld. In alle
appartementen wordt een ventilatiesysteem aangebracht, waarbij

b e r i c h t e n va n d e g r o e n e b u u r t

zowel de toevoer van verse buitenlucht als de afvoer van verontreinigde binnenlucht plaatsvindt met behulp van een ventilator
(balansventilatie). Dit ventilatiesysteem is tevens voorzien van
een warmte-terug-win (wtw) installatie die zorgt voor de overdracht van warmte uit de af te voeren lucht, aan de toe te voeren
frisse buitenlucht. Ramen kunnen gewoon geopend worden.
Metamorfose
Op het moment van mijn rondleiding zijn de werkzaamheden
nog in volle gang. Er wordt nog heel hard gewerkt, dat maakt het
niet eenvoudig om door al het opdwarrelende stof heen te kijken
en je het uiteindelijke resultaat voor te stellen. De oude achtergevel krijgt nog een metamorfose. De (later toegevoegde) erkers,
die erg detoneerden met de stijl van andere huizen in de wijk,
zijn verwijderd. Stijlvolle houten balkons komen daarvoor in de
plaats. Helaas is dat nog niet klaar, maar de impressie laat zien
dat deze ingreep een hele goede toevoeging zal zijn.

Een aantal jaren geleden is de oude verwarmingsketel
al vervangen door een hr- ketel en is tegelijkertijd
het hele gebouw voorzien van dubbel glas. Bij deze
nieuwe bezuinigingsronde is gekozen voor het
vervangen van de onzuinige verlichting. Alle oude
lampen, zoals tl-lampen in de grotere ruimtes en de,
inmiddels ouderwetse, spaarlampen zijn vervangen
door ledlampen. Omdat er dagelijks veel activiteiten
zijn in het Klokhuis en de verlichting tot laat in de
avond aan is, zal deze ingreep veel geld uitsparen.
Men verwacht een substantiële besparing van 50%
op de stroomkosten voor de verlichting.

stopnieuwbouwbalistraat.nl
Gaan de twee prachtige kastanjebomen
tegen de vlakte? Als het aan de projectontwikkelaar van de nieuwbouwwoningen op het parkeerterrreintje
van de Balistraat ligt wel. Deze huizen
komen op een ondergrondse parkeergarage die zo breed wordt, dat de bestaande woningen beschadigd worden,
bomen en begroeiing sneuvelen en
zelfs de twee prachtige kastanjebomen
van circa 100 jaar oud het leven laten.

ledig volgepropt met 18 aaneengeschakelde moderne
woningen van ruim 6 meter hoog. Een dramatisch
plan dat de cultuurhistorische waarde van onze
prachtige Archipelwijk aantast. De voorkant van
een huis plotseling tegen je achtertuin en weg is je
privacy evenals je uitzicht over de tuinen van de Koniginnegracht. Hoe kun je zoiets bedenken.

Bouwplan
binnenterrein
tast omgeving
teveel aan
en kost bomen
het leven

Onderstaande stapels afgedankte en inmiddels vervangen lampen, afkomstig uit het Klokhuis, staan te
wachten om in de kringloop opgenomen te worden.

Bewustzijn
Het bewustzijn van de problemen die gaswinning opleveren
wordt gelukkig steeds groter. Het feit dat er twee aardbevingen
per week zijn in Groningen zegt genoeg. Wist u dat het verwarmen van onze huizen en kantoren met aardgas verantwoordelijk
is voor 18% van de co2 uitstoot? Wij hebben ± 7 miljoen huizen
in ons land en als we in 2050 aardgasvrij hopen te zijn moeten er
ELKE DAG 1000 woningen van het gas af. Het tegendeel gebeurt
echter op dit moment: elke WEEK worden er 1000 huizen mèt
aardgas opgeleverd.

Kortom: een heel slecht plan dat van tafel moet.
Meer info en brengt u s.v.p. uw stem uit tegen dit
initiatief op onze website.
www.stopnieuwbouwbalistraat.nl

ERNSTIGE VERZAKKING NA VERBOUWING
Een woning wordt voorzien van
een extra etage op de aanbouw.
De boosdoener is de fundering
met als gevolg op diverse plaatsen
verticale en wijkende scheuren. De
fundering onder de uitbouw blijkt
de boosdoener.

mt

mt

‘We spreken de gemeente aan op overschrijdingen van de wettelijke norm
voor luchtvervuiling’. Dit geluid was te horen op 23 januari in het Klokhuis,
waar Hagenaren bijeen kwamen die zich bij de landelijke actie van Milieudefensie aansluiten.

De eigenaar van een relatief eenvoudige
jaren-30-woning uit de vorige eeuw laat
na de overdracht een extra woonlaag
bovenop de reeds aanwezige uitbouw
plaatsen. De uitbreiding is in zeer nauwe
samenwerking met een architect en
een constructeur door een aannemer
gerealiseerd. Enkele maanden na de
oplevering begint de aanbouw langzaam
los te scheuren van de woning. Op veel
plaatsen in voornamelijk het nieuwe deel
van de aanbouw is sprake van ernstige
scheurvorming. Omdat de betrokken
partijen het niet eens worden over de
oorzaak – en daarmee de schuldvraag –
wordt besloten de bouwpatholoog erbij
te halen.

Zij vormen als ‘luchtwachters’ een beleids-,

actie- en lobbygroep. De (lokale) overheden moeten zich volgens de rechter aan de wet houden. De
maximale eu-norm voor het giftige stikstofdioxide
is 40ug/m3 De Wereldgezondheidsorganisatie gaat
uit van 20. De rechter volgt de officiële metingen
van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu (rivm), die sterk overeenkomen met de
metingen van bewoners in 2015.
De Javastraat kwam landelijk als een van de slechtste
uit de bus, 48 u g/m3. De verplichtingen die aan overheden worden opgelegd zijn o.a: een luchtkwaliteitsplan vaststellen dat op de kortst mogelijke termijn
zorgt dat aan de grenswaarden voldaan wordt. Ook
mogen geen nieuwe maatregelen genomen worden
die bevorderend zijn voor nieuwe overschrijdingen.
De eerste concrete plannen moeten dit voorjaar klaar
zijn. En anders … een boete? Liever een verbetering.
LvdB
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Als je bekomen bent van de schrik: er komt slechts
één autolift voor 60 auto’s. Ik zie de file ’s-morgens
bij het in- en uitrijden al voor me. Zoiets doe je een
paar dagen en dan ga je gewoon op straat parkeren.
Veel extra autos’ die de wijk in gaan op zoek naar
een parkeerplaats in de Surinamestraat, Javastraat,
Koninginnegracht en Balistraat. Een schrik voor de
buurtbewoners; nog minder parkeerplaatsen!!

— advertentie —

Onze wijk is in ieder geval 7 aardgasloze woningen rijker!

Luchtwachtersactie
Van start!

Het huidige terrein van 95 lang wordt vol-

w w w. a l e x a n d r i a b v. n l

Aanbouw
De woning bevindt zich in een woonwijk
en bestaat uit twee bouwlagen met een

hellende kapconstructie, uitgevoerd als
een zadeldak. De aanwezige vliering
is beloopbaar en wordt gebruikt voor
opslag. De aanbouw is uiteindelijk net zo
hoog opgetrokken als de oorspronkelijke
woning. Ofwel met een extra woonlaag
en een vliering op de aanbouw. Deze
vliering is beloopbaar en eveneens
in gebruik als opslag. Ter hoogte van
de overgang van de aanbouw op de
oorspronkelijke woning zijn zowel binnen
als aan de buitenzijde grote verticale en
wijkende scheuren zichtbaar.
Fundering
Om meer duidelijkheid te krijgen, heeft
onze bouwpatholoog de fundering deels
laten ontgraven. Daaruit blijkt dat de
fundering onder de woning is uitgevoerd
zoals de tekening vermeldt: als strokenfundering met een voetbreedte van 600
mm. De fundering onder de aanbouw is
gerealiseerd als plaat met een vorstrand.
De uiteindelijke aanlegbreedte van de
vorstrand is ongeveer 200 mm. De plaat
rust niet op een verdichte zandlaag, maar
is als het ware vrijdragend uitgevoerd.

Analyse en conclusie
De scheurvorming is in feite eenvoudig te
verklaren. Er is een compleet andere fundering onder de aanbouw aanwezig dan
op de ontwerptekeningen van de woning
met uitbouw staat aangegeven. Doordat
een fundering met vorstrand in plaats
van een strokenfundering is toegepast, is
een veel minder draagkrachtige fundering
ontstaan. Of de zakking ondertussen een
halt is toegeroepen, is nog onduidelijk.
Zou de fundering onder de aanbouw zijn
uitgevoerd zoals op de tekeningen van de
woning, dan zou deze de extra belasting
gemakkelijk hebben kunnen dragen. De
tekeningen van de woning zijn het uitgangspunt geweest voor de verbouwing.
Herstel
Het herstel zal zich voornamelijk moeten
richten op het verstevigen van de funderingsvoet onder de aanbouw. Uiteraard
kunnen er meerdere perspectieven
worden geboden.
Meer informatie:
info@alexandriabv.nl of vraag een offerte
aan op www.alexandriabv.nl
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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

Katholieke begraafplaats
St. Petrus Banden
Koning Willem I besloot in 1828 dat op de nieuwe Algemene Begraafplaats
op de Kerkhoflaan ook een katholiek deel moest worden gerealiseerd. Niet
lang daarna legde de architect Adriaan Tollus de tekeningen hiervoor op tafel.
Hij koos voor een monumentale architectuur: een kerkhof met strakke lijnen
en een neoclassicistische kapel met bijgebouwen, die in 1838 gereed kwamen.
Deze kapel en de twee kleine entreegebouwen uit
1839 zijn bewaard gebleven in hun oorspronkelijke
stijl. Later in 1885 werd naar een ontwerp van W.B.
van Liefland aan de gehele westelijke zijde van het
kerkhof een indrukwekkende arcade met 32 bogen
gebouwd. Wandelend langs deze galerij kom je schitterende graftekens tegen. Opvallend zijn de rouwende
vrouw van wit marmer in een lang geplooid gewaaid
en een Romeinse tempeltje. Zowel de kapel als de
arcade staan op de monumentenlijst en geven het
kerkhof St. Petrus Banden een zeldzaamheidswaarde.
Er zijn in Nederland maar weinig begraafplaatsen van
deze allure te vinden.

wachters. Opeens stond een engel des Heren bij Hem
en werd de cel hel verlicht. Hij stootte Petrus in de zij,
wekte hem en zei: ‘sta vlug op’ en meteen vielen de
kettingen van zijn polsen. ‘Sla uw mantel om en volg
mij’ en Petrus liep mee naar buiten zonder nog te beseffen dat dit werkelijkheid was. Zij liepen een straat
ver en plotseling was de engel verdwenen’.
Gesprek met manager van twee begraafplaatsen
Ik had een gesprek met Astrid Oranje, operationeel
manager van St. Petrus Banden en van de andere
katholieke begraafplaats St. Barbara aan de Binckhorstlaan.
Zij vertelde: ‘Petrus Banden is in 2009 uitgebreid met
een tweede terrein aan de zuidkant, waar vroeger de
paarden stonden. Inmiddels worden op de begraafplaats ook ‘niet’-katholieken begraven. Ik houd me
naast de dagelijkse leiding ook bezig met activiteiten
en culturele evenementen die in de kapel van het
kerkhof plaatsvinden. De agenda ziet er aantrekkelijk uit. Iedere eerste zondag van de maand is er een
optreden van jong talent van het Haags Koninklijk
Conservatorium. Er zijn meditatie workshops, lezingen en wandelingen over de begraafplaats, waar de
bijzondere gedenkstenen van bekenden als de schilder Jan Toorop, en de strip-tekenaar uit de Archipel
Jaap Vegter te bewonderen zijn. Of het iets met ons
mooie programma te maken heeft is lastig meetbaar,
maar het aantal begravingen neemt de laatste jaren
duidelijk toe’.
es
www.begraafplaatsstpetrusbanden.nl

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

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

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

St.Petrus Banden
De naam St.Petrus Banden is ontleend aan de Handelingen van de Apostelen, Hoofdstuk 12 vers 2 : 16.
‘Petrus was gevangen genomen door de soldaten van
Herodes en lag vastgebonden aan twee kettingen te
slapen in een cel. Aan zijn zijde lagen twee slapende

Voor openingstijden zie
www.detegelkunst.nl

Zondagconcerten St. Petrus Banden
Jong talent treedt iedere eerste zondag van de

maand op in de monumentale kapel op begraafplaats St. Petrus Banden. Het zijn de belangrijkste
bestanddelen voor een reeks Kapelconcerten, een
samenwerking tussen het Koninklijk Conservatorium en Stichting R.K. Begraafplaatsen.

Programma voorjaar 2018
zondag 4 maart Kapelconcert ⋅ 14.00 – 14.45 uur
zondag 1 april Kapelconcert ⋅ 14.00 – 14.45 uur
zondag 6 mei Kapelconcert ⋅ 14.00 – 14.45 uur
zondag 27 mei Poëzie en Muziek ⋅ 13.30 – 15.00 uur
zondag 3 juni Kapelconcert ⋅ 14.00 – 14.45 uur
Week van de Begraafplaats

— advertentie —

Lunch
Diner
Party
Borrel
Buffet
Catering

vormgeving - project management - advies

www.graphiqa.nl

info@graphiqa.nl

Atjehstraat 66
2585 vl Den Haag
Telefoon 070 352 39 98

ALLE
WONINGEN
VERKOPEN
SNEL,
ECHTER
WIJ ZORGEN
VOOR HET
BESTE
RESULTAAT!
Heeft u verhuisplannen op termijn en wilt u graag een keer
sparren over aan- en verkoop? Neem gerust contact met ons op.
We nemen de tijd en garanderen u de aandacht!

PROFESSIONELE
EN ENTHOUSIASTE
BEGELEIDING
ALTIJD
FEEDBACK

Vacature
secretaris Bewonersorganisatie
Archipel&Willemspark
Nu haar zittingsperiode afloopt, heeft Katja Beekman besloten zich niet
beschikbaar te stellen voor herbenoeming als secretaris van het bestuur
van de Bewonersorganisatie A&W. Dit omdat zij nog meer wil reizen en
oude hobby’s (piano spelen en paleografie) wil oppakken.
Daarom gaat het bestuur op zoek naar een nieuw bestuurslid met enige
ervaring. Belangrijk is dat zij/hij voldoende tijd vrij kan maken voor de
maandelijkse bestuursvergaderingen, vijf bijeenkomsten van het wijkberaad,
gesprekken met politici en gemeenteambtenaren, controle van verslagen, het
opstellen van het jaarverslag, bezoeken wijkevenementen, onderling overleg
met bestuur en/of werkgroepen, correspondentie en het aansturen van het
secretariaat en het aansturen van de notulist van het wijkberaad.
Wijkbewoners die zelf interesse hebben of kandidaten kennen, worden verzocht dit vóór 1 maart aan het bestuur te laten weten door een email aan
secretariaat@archipelwillemspark.nl of door contact op te nemen met individuele bestuursleden. Het bestuur zal contact met betrokkene(n) opnemen
en maakt uiteindelijk zelf een keuze uit geschikte kandidaten. Bij gelijke geschiktheid zal worden gekozen voor een kandidate (of kandidaat) woonachtig
in het Willemspark. Alle correspondentie zal vertrouwelijk worden behandeld.

PRO-ACTIEF
HOOGSTE
VERKOOPPRIJS
info@bvl.nl
070 - 350 23 04
www.bvl.nl
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uitnodiging

Architecten die bouwden in de Archipel & Willemspark
Een sensationele ervaring om via een krakende houten
trap in een keer in het Scheveningen van 1880 te stappen.
De bezoeker staat temidden van het zeegezicht op de top van
het Seinpostduin, dat kort daarna zou worden afgegraven.
Het via de glazen koepel binnenvallende daglicht vergroot
die sensatie en brengt het schilderij tot leven.

Graag leid ik u rond
langs de in deze serie
artikelen beschreven
gebouwen in de
Archipel&Willemspark.
bartelebrouwer@gmail.com

Panorama’s waren een rage op het einde van de

Scheuren en verzakkingen
Bij de bouw van een parkeergarage van het Hiltonhotel ontstond een verzakking van de fundering en
kwamen scheuren in de muren van het Panoramagebouw. De bouw werd stilgelegd om schade aan het
beroemde schilderij te voorkomen. Na herstel van de
schade en versterken van het doek van het schilderij
heropende het museum haar deuren.

negentiende eeuw, maar verdwenen binnen enkele
jaren na faillissementen weer als sneeuw voor de zon.
Zo verging het ook het in deze artikelenserie eerder
genoemde Panorama aan de Bezuidenhoutseweg
Wouters (ontworpen door architect Wesstra). De
schilderijen leidden in veel gevallen een rondreizend
bestaan en werden onderling uitgewisseld. In Europa
rest nog maar een ander panorama, dat van de slag
bij Waterloo. Panorama Mesdag bleef bestaan omdat
Mesdag na het faillissement in 1885 het schilderij,
het gebouw en de bijbehorende grond terugkocht.
Ondanks een lange periode van lage bezoekersaantallen groeide het tenslotte uit tot een topattractie van
internationale allure en is mededinger naar de titel
‘Pronkstuk van Nederland’.

Het expositiegebouw
en huidige entree van
Panorama Mesdag van 1911

Panorama Mesdag als Pronkstuk van Nederland

Het Rotonde gebouw
Voor het tentoonstellen van het Zeegezicht is in 1880
een 16-hoekig gebouw met een fundering op staal (op
de aanwezige zandgrond) met eenvoudige bepleisterde bakstenen wanden, ijzeren kolommen en een zelfdragende ijzeren kapconstructie gebouwd waarvan
de entree aan de Zeestraat lag. Vanwege tegenvallende
bezoekersaantallen besloot Mesdag in 1911 expositieruimten aan de Zeestraat te bouwen, waarin zijn
eigen werk, dat van zijn vrouw Sientje Mesdag–van
Houten en van andere schilders tentoongesteld kon
worden. De bezoekersaantallen bleven echter laag.

Met de tijdmachine
terug naar het
Scheveningen van 1880
Blijf op de hoogte
van wat er in
uw wijk gebeurt!
Abonneer u op
de digitale nieuwsbrief
van de Archipelbuurt
en het Willemspark
Ga naar de website www.archipelwillemspark.nl
en meld u aan voor de nieuwsbrief van uw wijk.
Zo simpel is het!

Het schilderij van Mesdag, zijn vrouw en de Haagse
School schilders Breitner, Blommers en De Bock is
in de trant van de Haagse School geschilderd. Het
heeft een hoogte van 14,5 m en een lengte van 114,5 m
(omtrek 120 m). Als schilder was het meewerken aan
een dergelijk project eigenlijk ‘not done’. Dan was je
toch eigenlijk niet een echte kunstenaar.

Ook mensen die voor iemand zorgen, vrijwilligers en alle andere belangstellenden
zijn van harte welkom op deze bijeenkomst.
www.haagsontmoeten.nl

Bart Brouwer

Paaslunch zondag 8 april

(Beloken Pasen) houden wij aansluitend aan de Hoogmis weer een gezellige Paaslunch in de
Maria ten Hovezaal. U kunt thuis worden opgehaald om 09.45 uur en na de lunch weer worden
thuisgebracht.

Dagje Keukenhof
donderdag 26 april

Te doen in Het Schakelpunt
Alle 55-plussers van harte welkom!

Op vrijdag 26 januari, 23 februari en 23 maart (i.v.m. Pasen) drinken we gezellig een drankje
met elkaar tussen 16.30 – 18.00 uur. U bent van harte welkom!

Javastraat 90 - Tel. 070 – 363 77 00
2585 AT Den Haag - www.rijnbeek-makelaars.nl

SCHAKELPUNT
BURGERMEESTER
PATIJNLAAN
1900

Op dinsdag gymnastiek op de stoel tussen 11.00 – 12.00 uur

usanne Sluyterman van Loo

Uitvaartbegeleiding

Vrijwilligers gezocht
voor ‘Informatief huisbezoek’
In februari/maart 2018 start Zebra Welzijn in de Archipelbuurt & Willemspark met
huisbezoeken aan wijkbewoners van 75 jaar en ouder. Het doel van de huisbezoeken is
om een beeld te krijgen van de situatie, waarin zij zich bevinden. Daarnaast wordt de
Ouderenwijzer, een handzame brochure met informatie over activiteiten en voorzieningen, tijdens de huisbezoeken overhandigd.

Spreekuren door diverse professionals
Elke dinsdag 14.00-16.00 uur in Evita Lokaal

Gymnastiek op de stoel dinsdag

Tijdens een huisbezoek wordt er gebruik gemaakt van een vragenlijst. Voor het afleggen van
de huisbezoeken worden nog enkele medewerkers gezocht. Wanneer u hiervoor belangstelling heeft, kunt u contact opnemen met dhr. M. Wenzel, ouderenconsulent St. Zebra, p.a. Het
Klokhuis, Celebesstraat 4, t. 06 433 952 89.

Van Alkemadelaan 315
2597 AJ Den Haag
t 070-3141600
info@evitazorg.nl
www.evitazorg.nl

telefoon 06 37 27 57 77
www.susannesluytermanvanloo.nl

Voor informatie en
opgave voor deze uitstapjes
Lore Olgers t. 324 41 18.
Ook deze zomermaanden is er
weer elke maand een uitstapje.
Iedere oudere kan mee.

Passieconcert zaterdag 10 maart

Inzameling voor de Voedselbank Haaglanden
Tijdens de Veertigdagentijd worden van 14 februari tot en met 20 maart achter in de kerk
houdbare voedingsmiddelen ingezameld voor de Voedselbank Haaglanden.

Gezellig op de koffie maandag t/m vrijdag

Van maandag t/m vrijdag altijd koffiedrinken tussen 10.00 – 12.00 uur.

We vertrekken om 10.00 uur.
Om 16.00 uur bent u weer
thuis. (voor lunch wordt
gezorgd). Entree kosten voor
eigen rekening.

Op zaterdag 10 maart om 16.00 uur is er een Passieconcert in de kerk. Het programma wordt
bekend gemaakt op de website.

Happy Hour vrijdag 26 .01, 23.02, 23.03

Al 25 jaar gevestigd
in de Archipel!

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 een wandeling met of zonder rolstoel kunt u ons
bellen. Tevens voor begeleiding en vervoer bij kerkbezoek.
Belt u ons gerust: Lore Olgers t. 324 41 18. Iedereen kan een beroep op ons doen.

Filmmiddagen in de pastorie van de St. Jacobus; aanvang 13.45 uur (na de middagmis). U kunt
zo nodig thuis worden opgehaald en tegen 15.30 uur weer thuisgebracht. Vertoond worden
twee films uit de serie Catholicism. Aansluitend High tea en gesprek.

In de ontmoetingsruimte van Het Schakelpunt is het kleurrijke werk van Henny te zien.

BESTAANDE BOUW OF NIEUWBOUW
IN DEN HAAG EN OMGEVING

Bezoekgroep de St. Jacobsstaf

Filmmiddagen woensdag 28 februari + 21 maart

Expositie Henny van der Swaluwe 15 februari t/m 1 april

WONING / BEDRIJFSRUIMTE
VERKOPEN, KOPEN,
VERHUREN, HUREN?

De kerk van de H. Jacobus de Meerdere aan de Parkstraat vormt samen
met het Willibrordushuis in de Oude Molstraat en de Broeders van
St. Jan een spiritueel centrum in het hart van Den Haag. De kerk staat
aan de rand van onze wijk en Archipel&Willemspark behoort tot deze
parochie. Elke zondag zijn er drie Eucharistievieringen om 9.00, 10.15
(Latijnse Hoogmis) en om 12.00 uur (gezinsviering). Voor overige
vieringen en activiteiten in de week kunt u terecht op onze website.

Activiteiten voor ouderen met de St. Jacobsstaf

Panorama is tegenwoordig echter onverminderd
populair niet in het minst vanwege de historische
waarde en de artistieke kwaliteiten. Iedere schilder had daarbij zijn specialisme (schepen, ruiters,
wolkenluchten). Mesdag was niet alleen als schilder
bekend, maar ook door zijn aankopen als kunstverzamelaar van de Franse impressionisten zoals Corot,
Daubigny. Deze zijn geëxposeerd in museum Mesdag.
Ook na het zoveelste bezoek blijft de ongekende
sensatie alsof men met de tijdmachine in de tijd is
teruggegaan. Het bestaat dus echt.

 altijd en direct inzetbaar
 alle zorg en ondersteuning thuis
 vaste zorgverlener die bij ú past
 volgens afspraak op afgesproken tijd
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In de drukte van alledag kan het goede leven uit beeld raken
Ongemerkt doe je dingen niet meer die je altijd met plezier deed. Maar waarom ga ik
bv niet meer naar het theater? Bedenken wat je zou willen oppakken en wat daarvoor
nodig is, kan je helpen. Een paar mensen zijn daar mee aan de slag gegaan en vertellen
U graag wat hun dat heeft gebracht. Deze verhalen inspireren om verder met elkaar het
gesprek aan te gaan over de dingen die het leven kleur geven. Wellicht ontstaan er ter
plekke leuke initiatieven. Uiteraard sluiten we af met een hapje en een drankje.

Op de 1e woensdag van de maand kunt u tussen 13.00 – 16.00 uur gezellig met elkaar werken

De 4 zekerheden van Evita Zorg

Laat ons u informeren!

Inspiratie voor een rijker leven!
Een rijker leven: wat moet je je daar bij voorstellen en kan dat nog…? Een rijker leven
gaat over de goede dingen van het leven, zoals mensen ontmoeten, op stap gaan, iets
moois beleven, je kennis en ervaring inzetten. Als je ouder wordt gaan veranderingen
geleidelijk en heb je niet zo in de gaten dat je steeds minder actief bent en dat de kring
van mensen om je heen kleiner wordt. Je moet dat eigenlijk vóór zijn. We zouden er
veel meer met elkaar over moeten praten, hoe je de dingen die je leuk en belangrijk
vindt kunt blijven doen. Hoe je een leven op een laag pitje zo veel mogelijk voorkomt?

Creatieve middag iedere 1e woensdag van de maand

Thuiszorg die bij ú past

Evita abonnement afsluiten?

Bijeenkomst
donderdag 1 maart
‘Een rijker leven’ 14.30–17.00 uur
Het Schakelpunt

Goede Week en Pasen 26 maart t/m 1 april
Vieringen van de Goede Week met Gregoriaanse gezangen
Witte Donderdag 29 maart om 19.30 uur Plechtige viering van de liturgie van Witte Donderdag met voetwassing.
Goede Vrijdag 30 maart om 15.00 u Kruisweg (ook voor de kinderen) en om 19.30u Kruishulde.
Paaszaterdag 31 maart om 21.00 uur: Plechtige Paaswake
Paaszondag 1 april om 10.15 uur Hoogmis van Pasen: Krönungsmesse –kv 317– W.A. Mozart
en het Halleluia van G.F. Händel met gemengd met koor en solisten.

Orgelconcert vrijdag 13 april
Op 13 april om 20.25 uur orgelconcert door de organist Peter Ledaine (Oostende, B).

Pastorie H. Jacobus de Meerdere
Vicarus: Dr A.J.M. van der Helm | t 360 55 92 | jacobus@rkdenhaag.nl
Informatie over activiteiten: Lore Olgers | t 324 41 18
www.rkdenhaag.nl/geloofsgemeenschappen/h-jacobus-de-meerdere
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expositie in ’t klokhuis

Celebes in beeld
— Jacintha van Beveren

programma het klokhuis
dagelijks open
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+

09.15 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

Cursus ‘In Balans’
Dinsdag 27 februari a.s. start ‘In balans’, een
cursus valpreventie in ‘Het Klokhuis’. In de cursus is
een balanstest opgenomen. Er wordt uitgebreid tijd
besteed aan tips en adviezen om vallen te voorkomen.
Deelnemers leren zelf de veiligheid van hun huis te
beoordelen en maken kennis met speciale balansverbeterende oefeningen. De cursus is bedoeld voor
mensen vanaf ongeveer 65 jaar. De cursus bestaat uit
vier bijeenkomsten op de dinsdag van 13.30 tot 15.30
uur. De data zijn: 27 februari, 6, 13 en 21 maart. De
kosten voor deelname aan de cursus bedragen € 10,–.
Voor deze cursus kunt u zich aanmelden bij …
‘Het Klokhuis’, Celebesstraat 4, t. 070 350 35 11.
Voor informatie kunt u terecht bij dhr. M. Wenzel,
ouderenconsulent Zebra Welzijn, t. 06 433 952 89.

Tafeltennis

13.30 tot 15.00 uur
Jacintha van Beveren exposeert tot 7 april haar foto’s van Sulawesi
(voormalig Celebes) in het Klokhuis. Zij maakte foto’s op het
Indonesische eiland Sulawesi dat vroeger bekend stond als Celebes.
Zij bezocht het eiland in november 2017 samen met de organisatie Mensen
met een Missie, die ooit ontstaan is vanuit het missionarissenwerk. Zij ondersteunen o.a. projecten op Sulawesi, Poso, waar de spanningen tussen moslims
en christenen in 1999 zo hoog opliepen dat er een uitbarsting van geweld
volgde die drie jaar duurde. Ruim 3000 mensen (christenen en moslims)
lieten het leven. De sporen van het conflict zijn nog altijd zichtbaar. Jacintha
laat met haar foto's hoopvolle projecten zien van mensen die proberen de
verschillende geloofsgemeenschappen weer bij elkaar te brengen. En natuurlijk heeft ze ook prachtige beelden gemaakt van de wonderschone natuur,
zoals van deze Sulawesi vliegenvanger, die overigens bedreigd wordt door het
oprukken van de palmolieplantages.
www.jacinthacastora.com

Wijk- en Dienstencentrum
’t Klokhuis

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.

13.30 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
Peuterbudo

Indische Koempoelan

13.00 tot 16.00 uur 2e woensdag vd maand
Kaarten bij de administratie, €3,50

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

Bestuur Stichting Het Klokhuis

De heer Wijnand Punt
bestuurslid
wpunt40@live.nl

10.00 tot 11.00 uur

Portrettekenen gevorderden

10.00 uur informatie bij ’t Klokhuis

U kunt voor informatie, reserveringen en toegangskaarten van activiteiten bij onze infobalie terecht,
dagelijks van 9.00 uur tot 13.00 uur.

De heer Willem Oostdam
penningmeester
ienwoostdam@ziggo.nl

09.00 uur

Trombosedienst +
Bronovo prikpost

Yoga

Openingstijden ’t Klokhuis
maandag t/m donderdag 09.00 – 16.00 uur,
vrijdag 9.00 – 13.00 uur.

Mevrouw Liesbeth de Bles
bestuurslid
liesbethdebles@hotmail.c0m

Bewonersorganisatie
Archipel&Willemspark

09.00 uur Engelstalig

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

De heer Ruud Klein
voorzitter
ruudklein@stichtinghetklokhuis.nl

dinsdag

Spreekuur computers

Voorlezen tegen eenzaamheid
Peuters die ademloos luisteren naar een thuiszorgcliënt die
voor het eerst ‘voorleesoma’ is.
Dat was deze week het beeld bij Partou Kinderopvang aan de Laan Copes van
Cattenburch in Den Haag. Initiatiefnemers zijn Tim Schwencke, directeur
van Home Instead Thuisservice Den Haag, en Melanie Sabelis, vestigingsmanager bij Partou Kinderopvang. “Voorlezen verbindt mensen met elkaar, en
verbinding is het antwoord op eenzaamheid”, aldus Tim Schwencke, directeur
Home Instead Thuisservice Den Haag. Met dit initiatief kregen de Nationale
Voorleesdagen, die 24 januari a.s. startten, in Den Haag een extra mooi tintje.
Het idee ontstond tijdens de Inspiratielunch ‘Den Haag beats eenzaamheid’ in
september vorig jaar. Melanie Sabelis, vestigingsmanager bij de betreffende
Partou kinderopvanglocatie: “Het inzetten van voorleesoma’s en -opa’s in de
kinderopvang is natuurlijk niet nieuw, maar de inzet van thuiszorgcliënten
en de samenwerking tussen onze twee bedrijven wel. We zijn trots dat wij op
deze manier thuiszorgcliënten en kinderen met elkaar kunnen verbinden. Het
heeft voor iedereen meerwaarde!”
Hagenaars uit hun isolement halen
Beide initiatiefnemers zijn lid van de Haagse Community tegen Eenzaamheid, een platform van ondernemers en bedrijven uit diverse sectoren die
zich samen met medewerkers van maatschappelijke en belangenorganisaties
inzetten om eenzaamheid in Den Haag te bestrijden en voorkomen.
Er komen steeds meer initiatieven om Hagenaars die zich eenzaam voelen uit
hun isolement te halen. Het Haagse bedrijfsleven, instellingen en organisaties en de gemeente werken daarin samen. Wethouder Karsten Klein (onder
meer Zorg) ondersteunt dit initiatief dan ook van harte, en was 25 januari
aanwezig bij de eerste voorleesochtend van wat hopelijk een lange reeks wordt.
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www.communitytegeneenzaamheid.nl

in de ochtend aanmelden bij kantoor

Alexander Techniek
— 0p afspraak

Tafeltennis

13.30 tot 15.00 uur

Aikido

Elke donderdagavond, informatie kantoor

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

www.stichtinghetklokhuis.nl/activiteiten

telefoon 070 350 35 11

