
Dat valt mee, het winkelbestand is behoorlijk 
gemengd. De Bankastraat, vooral een boodschap-
penstraat, kent twee grote ketens (Albert Heijn, Gall 
en Gall) en een paar kleinere ketens (zoals Nebo, 
Primera, Dio, Vlaams Broodhuis). De rest bestaat uit 
zelfstandige zaken. De meeste winkels, zeker ook de 
Albert Heijn, vervullen een buurtfunctie. 

De Frederikstraat is geen boodschappenstraat. Het is 
een straat om te winkelen. Er zijn veel onafhankelijke 
modezaken, meubelzaken en flink wat horeca. 

De Javastraat kent een behoorlijke diversiteit aan zeer 
uiteenlopende onafhankelijke winkels. Maar een uit-
nodigende straat is het allerminst, omdat zij vooral 
functioneert als toegangsweg naar de Utrechtse Baan 
en de n44. 

Mogelijkheden?
Er is nog heel wat mogelijk om onze winkelstraten 
voor het publiek aantrekkelijker te maken. Waarom 
niet, zoals dat in het Zeeheldenkwartier gebeurt, af 
en toe een specialiteitenmarkt in het brede deel van 
de Bankastraat? Iets voor de Archipel&Willemspark 
Ondernemersclub? De Frederikstraat zou veel meer 
publiek kunnen trekken als zij, samen met Denneweg 
en de straatjes daarom heen wandel- en fietsstraat 
wordt. En het zou ook helpen als er maatregelen wor-
den genomen om de autosnelheid in Bankastraat en 
Javastraat verder terug te dringen. Genoeg kansen om 
onze winkelstraten sfeervoller en sterker te maken.

ah
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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

International 
Residents

p. 9 Lisa Cabellut

p. 10 Nassauplein

p. 12 Merijn Kolkman

nieuws… mensen… samenleving… www.archipelwillemspark.nl

archipel 
willemspark

p. 3 Walking Dinner 2019

&

joslamcomics.nl

Winkelstraten in Nederland worden steeds eenvormiger. 
Standaard ketens domineren. Originaliteit ontbreekt.  
Er is vaak weinig over van authentieke, zelfstandige winkels. 
Hoe staat het er voor in de drie belangrijkste winkelstraten  
in onze wijk: Bankastraat, Frederikstraat, en Javastraat?

Ondernemend in de wijk…Ondernemend in de wijk…

KUNSTENAARS 
IN DE BUURT

Argentijnse 
Tangomuziek 
17 februari
Het duo Jeannine Geerts (zang) en 
Sebastiaan van Delft (piano) brengen 
prachtige Argentijnse Tangomuziek 
ten gehore. U kunt niet alleen genie-
ten van de prachtige muziek, maar 
ook van de dans. De deuren gaan open 
om 15.00 uur en het concert vindt 
plaats van 16.00 uur tot 18.00 uur.  
 
The Office, Alexanderveld 84– 95 
5e verdieping, 2585db Den Haag

www.bewogenbewegen.nl

FREDERIKSTRAAT

BANKASTRAAT

JAVASTRAAT

zaterdag 
23 maart 
 
Wine, 
dine 
& meet 
people 
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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 
Wouter Buwalda  
wouter@archipelwillemspark.nl
penningmeester 
Ruud Klein  
t. 362 57 44, ruud@archipelwillemspark.nl
leden 
Derk Hazekamp
derk@archipelwillemspark.nl
David Struik
david@archipelwillemspark.nl
Agnès Philipse   
agnes@archipelwillemspark.nl
Hannie Verhoog  
hannie@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

wijkberaadsvergadering
dinsdag 9 april 2019
20.00 uur, ’t Klokhuis, Celebesstraat 4

wijkkrant
Sluiting kopij: 19 maart 2019
Sluiting advertenties: 22 maart 2019 
p/a Celebesstraat 4, 2585 tj Den Haag, 
t. 350 35 11, secretariaat@archipelwillemspark.nl

redactie
Milo Bakker, Arjan Hamburger,  
Loes van Lakerveld, Else Ponsen,  
Engelien Scholtes, Marjan Teesing 
correcties  
Eva Drijver
strip voorzijde 
Jos Lammers, joslamcomics.nl 
bijdrage architectuur
Bart Brouwer

vormgeving 
Wilmar Grossouw 
www.deontwerpvloot.nl

websiteredactie
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

Algemene adressen

Houd A&W schoon en prettig!

Wijk- en Dienstencentrum ’t Klokhuis
Voor 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

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

Inloopspreekuur wijkverpleegkundige
Wijkverpleegkundige Florence 
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 A&W
bart.jb.van.leeuwen@politie.nl
marco.scherpenisse@politie.nl

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 
Marion Lohle t. 06 254 953 12
Joris vd Putten t. 06 242 318 01
Renzo IJsselmuiden    
renzo.also.fornari@gmail.com

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

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 2019 
donderdag – 28 februari, 28 maart, 24 april,  
23 mei, 20 juni, 18 juli, 15 augustus, 12 sept., 
10 oktober, 7 november, 15 december

Klachten stadsbeheer

bel 14 070

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

Ruimtelijke Ordening 

De bewonersorganisatie is zeer verheugd over het Wijk Uitvoerings Plan (wup). 
Een goed instrument om wederzijds afspraken in vast te leggen en te monitoren. 
 
David Struik – Ook voor onze werkgroep Ruimtelijke Ordening is de wup van 
belang. Hierin opgenomen: de wijk hecht er groot belang aan dat gemeente & 
welstand zich houden aan de regels van bestemmingsplannen, beheersveror-
deningen, de Welstandsnota 2017 en de Erfgoedwet. Andere punten zijn: het 
ontwikkelen van beleid inzake binnenterreinen; het vroegtijdig betrekken van de 
Bewonersorganisatie A&W bij de ontwikkeling van het hoofdkantoor van politie. 
Inmiddels is een uitnodiging voor overleg over een aantal punten ontvangen. 

Over een aantal lopende dossiers het volgende: 
•  over de herontwikkeling van een aantal appartementen op het Rode Kruisterrein 

aan de Koninginnegracht zal eind januari een vergadering plaatsvinden;
•  inzake de verbouw aan het Monchyplein wordt gewacht op de zitting van de 

bezwarencommissie;

Werkgroep Verkeer 

Robert van Moorsel – Het grote project is de denktank Centrum Noord. Dat proces 
is soms rommelig en kent natuurlijk de nodige hobbels. Er zijn immers veel wijken 
met andere belangen. Spijtig dat de Beatrixlaan geen tunnel meer krijgt vanwege de 
ontoereikende reservering van ontbrekende middelen bij de gemeente Rijswijk en 
deels Den Haag. Door het ontbreken van deze lange termijn oplossing komt er nog 
meer nadruk te liggen op het succes van onze korte termijn oplossingen. Inmiddels 
vinden er metingen plaats om meer zicht op de verkeersstromen te krijgen.

Robert van Moorsel – Wethouder Bert van Alphen houdt op 30 januari van 
19.00–20.30 uur spreekuur (inclusief rondwandeling in de buurt) in het Klokhuis. 
Belangstellenden worden gevraagd zich tevoren aan te melden. 
Gerard Spierenburg – Hier komt ook nog een poster over.

Cultuur

Bert Bos – Open Podiumconcerten zijn gepland voor 9 feb. en 13 april. Latere data 
(mei en na het zomerreces) volgen. De Open Atelierroute gaat in 2020 weer van start.

ArchipelpoëZie 

Derk Hazekamp – Voor de zomer verwachten wij er twee muurgedichten bij te hebben. 
Victoria Mendes de Leon – Wie selecteert de gedichten?
Derk Hazekamp – We gebruiken een longlist gekoppeld aan overleg met  
omwonenden. Soms worden gedichten specifiek voor de locatie geschreven.

Archipel Willemspark Ondernemers Club (awoc)

Bert Bos – In maart is er weer een netwerkborrel.

Werkgroep Duurzaamheid

Wouter Buwalda – Vanwege het vertrek van een aantal leden wordt er gewerkt 
aan een herinrichting van de groep. Zo mogelijk wordt bij een herstart gebruik 
gemaakt van een nog te schrijven gezamenlijk actieplan.

Zorg & Welzijn

Betty Aardewerk – Rijker Leven is een initiatief voor en door bewoners om de 
sociale cohesie/ structuur in onze wijk te versterken. We doen dat o.a. door het or-
ganiseren van gespreksgroepen, culturele uitjes en lezingen door bewoners (deze 
lezingen vinden vanaf februari plaats in het Schakelpunt op de laatste vrijdag van 
de maand) en volgende maand starten we met inloop ochtenden  in het Klokhuis 
op de tweede vrijdag van de maand. Voorlopig maakt dit initiatief nog deel uit van 
een pilot van de Gemeente in het kader van ‘Haags Ontmoeten’, uiteindelijk zal het 
geheel gedragen worden door vrijwilligers en belangstellenden uit onze wijk. 

Sumatrastraat 243

Maarten Rouppe van der Voort – vertelt over “Het verdriet van Sumatrastraat 243 (est. 
1880)”. Wat begon als een conflict over een te hoge stalen skeletbouw is inmiddels 
uitgegroeid tot een 20 jaar durende strijd met steeds wisselende eigenaren van het 
inmiddels weer gesloopte skelet. De rol van de gemeente in deze, met name die 
van de toenmalige architect (tevens zeer nauw verbonden met de Welstandscom-
missie), is uiterst dubieus. De huidige eigenaren (sedert januari 2017) stellen dat zij 
nog steeds in onderhandeling zijn met de gemeentelijke bouwinspecteur inzake 
veiligheidsaspecten relevant bij de bouw, volgens een nieuw ontwerp van een an-
der architectenbureau. De situatie is na twintig jaar dus nog steeds onduidelijk.          
Robert v. Moorsel – Ik raad aan om ook contact op te nemen met de bouwinspecteur. 
Joke Rouppe van der Voort – Er is in mei 2016 een schouw geweest in de Sumatrastraat. 
Daarna is er echter vrijwel niets gebeurd. Er zijn echter serieuze pijnpunten, vooral 
aan de even zijde. Daar is sprake van een te smalle stoep met veel uitdijende tuintjes 
die de doorgang, zeker voor minder validen, belemmeren. Ook is het er donker. 
Graag informatie van de gemeente over de plannen voor de herinrichting. Gerard 
Spierenburg zoekt dit uit.

Wijkberaad 15 januari 2019 
 

Nee, geen prijs voor de beste bed and breakfast. 
Wel de Archipel&Willemspark Ereprijs voor onze 
eigen Bert en Bert. Bert Huisman en Bert Bos.  
 
B&B ontvingen hun prijs, tijdens het jaarlijkse kerst-
diner, uit handen van Robert van Moorsel, voorzitter 
van de bewonersorganisatie. Bert Bos ontving de ere-
prijs uit dank voor zijn inzet voor de cultuur, de na-
tuur, de herinrichting van de Bankastraat en de Archi-
pel Ondernemers Club. Een oeuvre gesmeed met niet 
aflatend optimisme, doortastendheid en verbindend 
vermogen. Bert Huisman ontving de ereprijs vooral 
voor zijn langdurige inzet tegen de “vermarkting” en 
verwaarlozing van de Scheveningse Bosjes. Hij toonde 
zich daarbij bereid om zijn nek uit te steken in lastige 
situaties. Niet voor niets staat hij dan ook bekend als 
de “burgemeester van de Scheveningse Bosjes”. 

Even voorstellen… 
Nieuwe bestuursleden 
Bewonersorganisatie 

Ereprijs  
voor B&B

In het Wijkberaad van  
15 januari werd ik aange-
steld als bestuurslid van 
de Bewonersorganisatie 
Archipel&Willemspark. 
Dit ter opvolging van 
Karin Hoogsteder die 
de functie sinds 2015 
vervulde.  
 
In 1978 kwam ik voor het 
eerst voor een periode 

van drie jaar wonen in de Archipel. Na een aantal 
jaren elders te hebben gewoond keerde ik van 1986 tot 
en met 1997 weer terug in de wijk. Daarna heb ik ook 
lang aan de Mauritskade gewoond. Na het overlijden 
van mijn man woon ik nu sinds kort in het Wil-
lemspark. Ik ben actief in de Vereniging Buurtschap 
Centrum 2005 en de Vereniging Nieuwe Schoolstraat/
Louis Couperusplein. Ik houd mij onder andere bezig 
met de verkeersproblematiek binnen het Buurt-
schap die aansluit bij A&W. Ook was ik betrokken 
bij de herbouw van het Edith Stein College en nu bij 
de “branding” van het Museumkwartier. Ik heb een 
kleine teckel, Pico, en ben een actief wandelaar in de 
Scheveningse Bosjes. Ook heb ik meegelopen bij de 
demonstratie tegen de plannen die de gemeente daar 
wilde gaan uitvoeren. Ik hoop een positieve bijdrage 
aan de Bewonersorganisatie en vooral het Willems-
park te kunnen leveren.

Vanaf heden maak ik deel 
uit van het bestuur van 
de bewonersorganisatie 
Archipel & Willemspark.
Met ‘tweevrouwsterk’ 
maken we het bestuur 
niet alleen een beetje 
minder mannelijk, maar 
wordt ook de buurt Wil-
lemspark meer vertegen-
woordigd.
 

In 1992 ben ik vanuit Leeuwarden verhuisd naar Den 
Haag en woonde een aantal jaren in Duinoord en in 
Park Veurse Hout in Leidschendam. Sinds 2011 woon 
ik in het Willemspark in een van de prachtige hofjes 
die de stad Den Haag rijk is. Ik mag me verheugen in 
een prachtige achtertuin: het Bosje van Repelaer. Op 
dit stukje groen, een pareltje in de stad, moeten we 
zuinig zijn en ik draag het dan ook een warm hart toe.
Naast het opvoeden van mijn vier kinderen ben ik 
aan de Universiteit van Leiden pedagogiek gaan 
studeren. Daarnaast heb ik me als vrijwilliger ingezet 
voornamelijk op het gebied van onderwijs, welzijn en 
evenementenorganisatie.

Vanaf 2012 ben ik nauw betrokken bij het Prinsjesfes-
tival in Den Haag. Dit festival vindt plaats een week 
voorafgaand aan Prinsjesdag. Het idee achter dit eve-
nement is dat het een feest is om in een democratie te 
leven. En dat moet gevierd worden. Voornamelijk heb 
ik mij een aantal jaren met enkele vrijwilligers gericht 
op de organisatie van de PrinsjesHatwalk & Prinsjes-
Markt. Het afgelopen jaar hebben we als nieuw onder-
deel een stadsontbijt langs de hofvijver georganiseerd. 
Ook dit jaar gaat, als het aan ons en de gemeente 
ligt, het PrinsjesOntbijt er weer komen. Doel van het 
ontbijt is om burgers uit o.a. alle stadsdelen van Den 
Haag bij elkaar te brengen en samen met (gemeente)
bestuurders en (gemeente)politici aan een tafel te krij-
gen zodat ze met elkaar in gesprek kunnen gaan.

De bewonersorganisatie A&W is een actieve organi-
satie en heeft al heel veel tot stand weten te brengen. 
Ik hoop daaraan een positieve bijdrage te kunnen 
leveren en zal mijn aandacht extra vestigen op de 
prachtige buurt Willemspark.

Agnès Philipse

Hannie Verhoog-Poiesz

Ik leef mijn hele leven in de Balistraat 
vanwaar ik aan de tuinzijde uitkijk op 
het Paramaribohofje. Een groot deel van 
het jaar kon ik vanuit de serre het sociale 

leven van zo’n tien kauwfamilies gadeslaan: hun 
pikorde, hun ruzies om voedsel, uiteraard, maar ook 
strijd om woonplekken, want daar gaat het hier om. 
Deze ‘woningen’ zijn hen namelijk afgepakt en wel 
door de beheerder van deze hofjeshuizen, omdat de 
kauwfamilies hier juist een onderdak hadden gevon-
den in de oude schoorstenen van deze panden. Dat 
hebben ze al zo’n veertig jaar gedaan. Decennia zitten 
ze op de dakrand, bezoeken elkaars “huisjes”, krijgen 
ruzies, fladderen weer weg, duiken de tuinen in waar 
een soort “oligarch” met uitgezette borstveren duide-
lijk maakt wie de baas is. Dit stukje natuur is in één 
keer verdwenen omdat de beheerder van de hofjes-
huizen de stookgaten met gaas heeft afgesloten. Een 
treurig makend gezicht: de fladderende families voor 
hun afgesloten nestjes niet begrijpend waarom zij 
niet meer binnen kunnen komen. Uiteraard heb ik de 
beheerder gebeld, maar die kwam met redenen, die 
formeel wellicht juist zijn: zoals ontluchtingsfunctie 
van deze schoorstenen, hoewel deze al 40 jaar kenne-
lijk niet door de kauw-bewoning gestoord is geweest. 
 
Het treurigste vind ik echter de gelatenheid en 
onverschilligheid van allen die jaar in jaar uit op het 
gezinsleven van deze beschermde diersoort heb-
ben uitgekeken en misschien ook genoten hebben. 
Hoewel dit slechts een mini-geval is, onderstreept het 
wel dat (juist begeleid door onverschilligheid) een 
stukje natuur aan schijnbaar redelijke overwegingen 
stilletjes wordt opgeofferd.

Vriendelijke groet — Petrus C. van Duyne

ingezonden brief

Koken, lekker eten, 
buurtgenoten leren kennen

Het Walking Dinner Archipel Willemspark is inmiddels 
een bekend jaarlijks terugkerend evenement in onze wijk. 

Dit jaar wordt het voor de zevende keer georganiseerd  
en wel op zaterdag 23 maart.

Deelnemers krijgen een volledig 3-gangenmenu  
voorgeschoteld in 3 verschillende huiskamers van onze 

buurt. Enthousiaste thuiskoks zetten zich in om de  
heerlijkste gerechten te bereiden. Tijdens elke gang zit  

er een ander gezelschap aan tafel. De deelnemers zijn zeer 
divers en ook de internationale buurtgenoten zijn  

tijdens de avond altijd goed vertegenwoordigd. 

Voor nieuwe bewoners van de Archipel en het  
Willemspark is dit een hele leuke manier om verschillende 

buurtgenoten te leren kennen. En ook de trouwe  
deelnemers proberen wij ieder jaar weer te verrassen met 

andere tafelgenoten en eetadressen.

Het Walking Dinner kan natuurlijk niet zonder voldoende 
enthousiaste gasten, koks en gastheren en gastvrouwen. 

We hopen wederom op veel aanmeldingen.

Inschrijven kunt u op onze website…

zaterdag 23 maart 

Walking Dinner

www.willemarchipel.nl

www.archipelwillemspark.nl

 — advertentie —

Het volledige verslag vindt u op de website

Geplukt uit het verslag… 
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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

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)

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

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

es

Bankastraat 83
2585 EH Den Haag
070 350 34 86

Al vanaf eind 19e eeuw is er horeca gevestigd, 
met geliefde etablissementen als Café Archipel, Zel-
denrust en Brasserie Archipel. Gelegenheden met een 
belangrijke functie als ontmoetingspunt en tweede 
huiskamer voor veel buurtgenoten. 

Oorspronkelijk was het een veel kleiner café: het 
achterdeel bevatte de kasteleinswoning. En achter de 
binnenplaats was ooit een bakkerij met oven geves-
tigd. Weinigen herinneren zich nu nog het oorspron-
kelijke Café Archipel, een ouderwets jenever-café met 
perzische kleedjes op de tafels, oude mannen, lange 
bar, biljart, leestafel. Het markante “Jenever Floryn” 
bord is van de voorgevel gehaald.

De focus is gericht op de buurt
“De ontmoetingsfunctie blijft”, vertelt Patrick van 
den Broek (50), samen met echtgenote Hedi de Kem-
penaer eigenaar van de nieuwe Brasserie, die onder 
leiding staat van Paul Zwaan. “De focus is gericht 
op de buurt. Het is weliswaar minder een café dan 
vroeger, meer een Parijse brasserie, maar je kunt hier 
behalve voor lunch en diner ook komen om koffie te 
drinken en de krant te lezen of eind van de middag 
een borrel te nemen. En het leent zich voor families 
en grotere gezelschappen. De nu overdekte binnen-
plaats, waar vroeger een kleine achtertuin was, is 
geschikt voor privé-bijeenkomsten”.

Alles op de schop
Binnen was het pand verwaarloosd en het interi-
eur moest grondig op de schop om aan de eisen van 
vandaag te voldoen. “We zijn naar Parijs gegaan om 
inspiratie op te doen. Dat het een enigszins traditi-
onele brasserie moest worden was van meet af aan 
onze bedoeling. Zowel het interieur als de keuken 
 –met chef Nick ten Hagen – passen in die traditie”. 
Het resultaat, naar eigen ontwerp van Patrick, mag 
er zijn, het ziet er fraai en uitnodigend uit. Recent is 
besloten om de openingstijd te verschuiven naar 10 
uur. Hopelijk wordt daar op teruggekomen, want ook 
vroeger in de ochtend is er, al dan niet op weg naar 
werk, vraag naar zo’n ontmoetingsplek in de buurt.
“La Brasserie” is dagelijks tot ’s avonds laat geopend. 
Op zaterdag en zondag start de zaak om 11 uur. 

De jonge wijkbewoner Seb (13 jaar) runt al 2 jaar 
een redelijk succesvol “bandenplak” bedrijfje 
vanuit huis: De Bandenfluisteraar. Hij adverteert 
bij de Appie, bij lokale winkels, in de ramen van 
ons huis en brengt af en toe flyers rond door de 
buurt. Ook heeft hij een eigen facebookpagina 
‘De Bandenfluisteraar’: https://www.facebook.com/
De-Bandenfluisteraar-2011531489069309/
 
De service die Seb als Bandenfluisteraar levert is als 
volgt: een persoon met een lekke band stuurt hem een 
whatsappje of berichtje via Facebook Messenger. Hij 
maakt een afspraak om de fiets op te komen halen bij 
die persoon thuis, neemt deze mee naar onze achter-
tuin, daar plakt hij de band. Dan test hij een paar uur 
later of de band nog hard is en stuurt daarna een ap-
pje naar de klant dat de fiets klaar is. Ze spreken dan 
een tijdstip af waarop Seb de fiets weer terug komt 
brengen. Het is dus een bandenplakbedrijf met haal- 
en breng service. Hier vraagt hij per band €7,50 voor 
inclusief het halen en brengen van de fiets. 
 
Hij heeft inmiddels al heel veel banden in onze wijk 
geplakt en ook terugkerende klanten die hem alle-
maal een warm hart toedragen.
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La Brasserie
f a n no  2 0 1 9  eWeinig plekken in de Bankastraat wekten 

vorig jaar zoveel nieuwsgierigheid als  
het pand waar onlangs “La Brasserie”  
zijn deuren opende. Bijna niemand wist  
precies wat er gaande was en het zag er 
lange tijd erg stil uit.

In samenwerking met het Conservatorium Den Haag zijn er  
dit jaar op de eerste zondag van de maand weer kapelconcerten  
in de monumentale kapel St Petrus Banden, Kerkhoflaan 10.  
De toegang is gratis en u hoeft zich niet aan te melden.

Op zondagen van 14.00 tot 15.00 uur 

data: 3 maart, 5 april, 7 mei, 2 juni, 6 oktober, 3 november, 1 december 
extra concerten: 15 september – Open monumentendag, 29 december – Gedenkconcert

Bandenfluisteraar
… in de Buurt

Facebook: De Bandenfluisteraar

www. labrasserie.nu

Zondagconcerten — St Petrus Banden
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Een spelletje Backgammon wordt gespeeld in het  
‘met kleedjes op tafel’ interieur van het voormalige  
Café Archipel.

Atjehstraat 66
2585 vl  Den Haag

Telefoon 070 352 39 98

Lunch
Diner
Party
Borrel
Buffet

Catering
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Architect is het Haagse bureau Kroner dat o.a. 
het ontwerp leverde voor de transformatie van een 
voormalig klooster in Moerwijk en van het Aloysius-
college aan de Oostduinlaan.

Vier appartementen
De appartementen in de Vredeskapel varieren in 
grootte van 48m2 tot 158m2 en in prijs van 355.000 
tot 1,2 miljoen euro. In het hoge prijssegment dus.  
Het wordt dan ook wonen “in extreme luxe” zoals het 
bord aan de voorkant vermeldt. Wat dat precies bete-
kent ? Voornamelijk het gebruik van luxe materialen.
De oplevering is voorzien in de eerste helft van 2019.

Waar militairen tot rust konden komen
De Vredeskapel werd in 1880 gebouwd in opdracht 
van de hofmaarschalk van Koningin Sofie. Het werd 
door hem geschonken aan de Hervormde Gemeente 
die het gebouw gebruikte als plaats waar in Den  
Haag gelegerde militairen tot rust konden komen 
(en godsdienstlessen konden volgen). Later werd 
het ook voor allerhande aktiviteiten op cultureel en 
ander gebied benut. De kerk heeft het uiteindelijk aan 
een bouwonderneming verkocht. Bijzondere zaken, 
waaronder twee zilveren avondmaalstellen, zijn 
naar de Duinzichtkerk overgebracht. Het orgel werd 
verkocht.

ah

Een belangrijk uitgangspunt voor het verbouwen  
van de Vredeskapel was voldoen aan eisen van  
Welstand en Monumentenzorg. Hetzelfde bouw-
bedrijf en dezelfde architect, die ook de drie heren- 
huizen op de Koninginnegracht, hoek Atjehstraat,  
tot duurzame appartementen verbouwde, is nu 
aan de slag gegaan in de Malakkastraat. 

Een totaal ander gebouw met compleet andere uit-
dagingen waaronder de eis dat er aan dit Rijksmonu-
ment niets mag veranderen, maar dat er tegelijkertijd 
een goed geïsoleerd gebouw ontstaat. 
 

De hele verbouwing vereist het nodige vernuft
Het in 2014 als onveilig bestempelde dak (reden van 
de sluiting) is vernieuwd en voorzien van het aller-
nieuwste pakket dakisolatie (26 cm). De buitenmuren 
zijn van binnenuit voorzien van een isolatielaag met 
spouw. De nieuwe betonvloer is eveneens geïsoleerd 
en voorzien van lage temperatuur vloerverwarming.
Hiermee voldoet deze verbouwing aan de nieuwste 
inzichten. Eerst isoleren en daarna bijvoorbeeld pas 
zonnepanelen of een warmtepomp.  

“Isoleren is niet sexy” staat in een artikel van 30 no-
vember in de nrc. “Maar als je dat niet eerst doet dan 
vliegt de warmte nog steeds je huis uit”. 

Vrijhangende etage’s
In de kapel zorgt een ingenieuze constructie ervoor 
dat er in de appartementen twee ’vrij hangende’ 
etage’s zijn ontstaan met ieder 2 patio’s op de bo-
venste etage. Alle appartementen zijn voorzien van 
vloerverwarming en een warmtepomp die tevens 
voor koeling kan zorgen in de zomer. Op het moment 
dat ik een rondleiding kreeg van Marlon Lentze van 
het vastgoedbedrijf aml was het door de exclusieve 
constructie nog lastig om je precies voor te stellen 
hoe het eindresultaat zal worden.

Ik ben erg benieuwd hoe het uiteindelijke resultaat 
er uit zal zien (zie impressie bovenaan dit artikel). 
Opnieuw een pand in de wijk dat niet meer is aange-
sloten op het gasnet.
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In de 19e eeuw werden zand  
en schelpen met schepen van  
de Nassaukade via de Schelp- 
kade naar de stad gebracht.  
In 1883 werd de Nassaukade  
overkluisd en ontstond het  
Nassauplein.

Veel grachten in Den Haag zijn gedempt, de naam Gedempte Burgwal zegt 
het. Het Haagse watersysteem is weinig robuust. Wanneer gemaal Schoute 
bij Scheveningen op volle capaciteit uitmaalt, hangen de woonboten 
scheef. Vandaar ook de plannen om het Piet Heinplein weer open te maken. 
Maar is dat genoeg? 

Ontwikkelingen: drukte in de ondergrond en fellere regenbuien
In het oude duinlandschap lijkt het risico van bodemdaling of slappe 
bodem klein. Maar het wordt steeds drukker in de ondergrond: grondwater-
onttrekkingen, warmte- en koudeopslag, parkeergarages, tunnels, kabels 
en leidingen. Dit kan effecten hebben op het grondwatersysteem. Vooral 
onttrekkingen lijken invloed te hebben. Ook het klimaat verandert met 
meer en fellere regenbuien. Het regenwater moet worden vastgehouden, in 
plaats van het zo snel mogelijk via het riool af te voeren. 

Duurzaam omgaan met water 
Het Hoogheemraadschap Delfland, zeg maar het Waterschap, voorkomt 
in het stedelijk gebied wateroverlast en zorgt voor schoon water. Maar be-
woners kunnen zelf ook bijdragen aan een gezonder leefomgeving! Groene 
gevels, balkons en galerijen helpen de lucht schoon te houden en zorgen 
voor verkoeling. Ze vertragen het afstromen van regenwater. En de planten 
absorberen het regenwater. Een groene gevel werkt isolerend en kan het 
binnenklimaat van uw woning behoorlijk verbeteren. U kunt dit ook goed 
combineren met een geveltuin en/ of een afgekoppelde regenpijp. Hiermee 
ontlast u het rioolstelsel. Ook tegels eruit en groen erin helpt om waterover-
last bij heftige regenbuien te beperken. Bovendien is er meer ruimte voor 
planten en insecten. 

Stimuleringsregeling Lokaal Water
Als hoogheemraad heb ik de Stimuleringsregeling Lokaal water geopend. 
Ik roep iedereen op hier gebruik van te maken! Delfland heeft ook een 
regeling voor klimaatadaptatie en groene daken. Samenwerking loont hier. 
Overheden maar ook particulieren kunnen waterdoorlatende verharding 
aanleggen en waternatuur. Halfverhardingen zoals grind, steenslag, schel-
pen, houtspaanders, zijn nóg beter. Een schuinaflopende oever geeft ruimte 
voor planten en waterdieren. Bovendien vormt het extra waterberging. Bij 
het kanaal naar Scheveningen laat ik het maaibeheer ecologisch uitvoeren.

Uitdagingen genoeg, de komende jaren. Delfland, Den Haag en provincie, 
maar ook bewoners en bedrijven staan aan de lat. Samen! 

Antoinette Jans  |  Hoogheemraad Delfland, portefeuille watersysteem

Een kleine selectie : 
•  het aantal inwoners van de Archipel bedraagt on-

geveer 6100, van Willemspark 1500. Heel Den Haag 
telt op het ogenblik 533.000 inwoners. In 2017 kwa-
men er bijna 1200 nieuwe bewoners in de Archipel 
bij en vertrokken er 1000; in Willemspark waren dat 
er resp. 380 en 400.

•  58 procent van de Archipelbewoners is Nederlander, 
42 procent heeft een niet-Nederlandse achtergrond. 
In Willemspark is dat 50/50. In heel Den Haag is 46 
procent van Nederlandse en 54 procent van niet-
Nederlandse afkomst. In onze buurt zijn de meeste 
buitenlanders overigens vooral hoger opgeleide 
expats. Dat verklaart waarschijnlijk ook deels het 
forse aantal verhuizingen.

•  Van de Archipelbewoners is 19 procent jonger dan 
20 jaar, 60 procent behoort tot de leeftijdsgroep  
20-64 jaar, en 21 procent is ouder dan 65. In Willem-
spark zijn die cijfers 13 procent (jonger dan 20),  
68 procent (20-64) en 19 procent (ouder dan 65). 
Onze wijk heeft daarmee behoorlijk wat meer 
ouderen en minder jongeren dan de Haagse gemid-
delden.

•  Het percentage inwoners in de Archipel dat qua 
inkomen krap boven het sociale minimum zit 
bedraagt bijna 8 procent, in Willemspark bijna  
6 procent. In Den Haag als geheel is dat 20 procent.

Cijfers
Politieke voorkeuren zijn in verkiezingsmonitors te-
rug te vinden. Bij de Gemeenteraadverkiezingen afge-
lopen voorjaar was de VVD in Archipel&Willemspark 
de grootste partij (ongeveer 26,5 procent), gevolgd 
door D66 (ca 19 procent) en Groen Links (ca 10,5 pro-
cent). Strikt lokale partijen als Haagse Stadspartij en 
Groep de Mos haalden bij elkaar ca 16 procent.
Al die cijfers zeggen niet zo heel veel over maatschap-
pelijke samenhang binnen de wijk. De Gemeente doet 
onderzoek naar cohesie binnen wijken, maar nog niet 
in onze buurt. Het gaat dan om zaken als “kennen 
mensen elkaar? ”, “is er saamhorigheid?”, “voel je je 
thuis in de buurt?”. 

Wat zijn de grootste problemen?
Wel is een inventarisatie gemaakt van wat door 
bewoners van Archipel&Willemspark als grootste 
wijkproblemen worden beschouwd. Dan worden 
hondenpoep, rommel op straat, te hard rijden en 
parkeerproblemen veruit het vaakst genoemd. Veel 
vaker dan zaken als bedreigingen, vernielingen, dief-
stal of hangjongeren die in sommige andere wijken 
beduidend hoger scoren.  
 
We wonen zo beschouwd in een relatief comfortabele, 
veilige, zorgeloze wijk. Maar comfort en samenhang 
hoeven niet per se samen te gaan. Het zou de moeite 
waard zijn als de gemeente ook in onze wijk enig 
onderzoek naar maatschappelijke samenhang doet. 
Misschien valt er op dat terrein nog veel te winnen.
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Proeverij van vrijwilligerswerk 
Het leuke van NLdoet is dat iedereen vrijblijvend ken-
nis kan maken met vrijwilligerswerk. Jong en oud ma-
ken zich een dag/dagdeel nuttig voor een organisatie. 
Samen klaren ze een klus waar de organisatie zelf niet 
aan toe kwam: schilderen, schrobben, tuinieren noem 
maar op. Soms bestaat het vrijwilligerswerk uit het 
begeleiden van een leuke dag voor de doelgroep. Bij-
voorbeeld plaatjes draaien voor ouderen of spelletjes 
doen met mensen met een handicap. Tijdens NLdoet 
leer je nieuwe mensen kennen, zet je je talenten in (of 
leert nieuwe) en ben je nuttig bezig. Wie op 15 en/of 16 
maart 2019 wil meedoen kijkt op www.nldoet.nl.

NLdoet, dus Den Haag doet
De klus-tweedaagse NLdoet wordt georganiseerd door 
het Oranje Fonds. Pep Den Haag is fan van het eerste 
uur. Niet zo vreemd, want pep is de organisatie die on-
der de vlag ‘Den Haag Doet’ vrijwilligerswerk in Den 
Haag aanjaagt en faciliteert. Jan van Heusden is een 
van de vrijwillige intercedenten bij de Den Haag Doet 
vacaturebank. Op de vraag waarom hij zo enthousiast 
is over NLdoet antwoord hij resoluut. “NLdoet is de 
ultieme kans om kennis te maken met vrijwilligers-
werk zonder verplichtingen. Het is de ontmoeting 
met anderen en samen werken aan een klus, wat een 
enorme voldoening geeft als je samen iets bereikt.” 
Van Heusden maakt gelijk gebruik van de gelegenheid 
ook op de vrijwilligersvacatures op Den Haag Doet te 

wijzen. “Stel dat je niet kan wachten tot de 15e of 16e 
maart kijk dan op www.denhaagdoet.nl. Ik beloof dat 
er voor iedere vrijwilliger een leuke vacature te vinden 
is. Of je nou een denker of meer een doener bent, er is 
keuze uit meer dan duizend vacatures. Het moet echt 
raar lopen als we daar niets tussen vinden!”

Meedoen als organisatie
Non-profitorganisaties hebben altijd klussen die 
maar blijven liggen. De koffiehoek opknappen, de 
tuin een grote beurt geven, het clubhuis voorzien van 
zuinige lampen enzovoort. Dat zijn prima klussen om 
aan te bieden tijdens NLdoet! Naast praktische klus-
sen kunnen organisaties NLdoet ook aangrijpen om 
een feestelijke (verwen)dag te organiseren voor hun 
doelgroep. Zo’n extraatje is makkelijker te realiseren 
met extra handen via NLdoet! Organisaties kunnen 
gratis een oproep plaatsen op NLdoet. Natuurlijk 
moeten ze zelf ook voor tam-tam zorgen via hun 
nieuwsbrief, website, prikbord etc. Wie zijn klus voor 
31 januari a.s. aanmeldt kan bovendien een bijdrage 
aanvragen bij het Oranje Fonds van maximaal €400 
(let wel op = op). Informatie staat op NLdoet.nl en 
desgewenst kan pep daarover gratis adviseren.

Jubileumeditie 
Het Oranje Fonds organiseert NLdoet in 2019 voor 
de 15e keer. Afgelopen jaar zijn ruim 9.700 klussen 
geklaard en het Fonds hoopt dat aantal tijdens de ko-

mende editie te overtreffen. Peter Douwes, directeur 
Oranje Fonds: “Verenigingen en stichtingen kunnen 
altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken. Maar het werven 
kost vaak veel tijd. NLdoet geeft organisaties de mo-
gelijkheid op een laagdrempelige manier in contact te 
komen met nieuwe enthousiaste krachten. Wij vinden 
het prachtig om te zien dat ieder jaar zo’n 350.000 Ne-
derlanders bereid zijn hun handen uit de mouwen te 
steken tijdens NLdoet. Tijdens deze twee dagen maken 
we met z’n allen het verschil in Nederland.”

Aan de slag?
Voor aanmelding, extra informatie, het laatste 
nieuws en tips en inspiratie voor een fantastische NL-
doet activiteit kun je terecht op www.denhaagdoet.nl/
nldoet. Heb je als organisatie een vraag over NLdoet 
in Den Haag, mail dan met Wai-Kin Chung van PEP 
Den Haag: wk.chung@pepdenhaag.nl  

In de loop van de jaren hebben we om onze hui-
zen te isoleren alle gaten en openingen dichtge-
stopt. Daarmee verdween veel nestgelegenheid 
voor onze vogels. Er is daardoor in de vogelwereld 
sprake van ernstige woningnood. Nestkasten is 
het antwoord.  
 
De Haagse Vogelbescherming heeft een serie nieuwe 
nestkasten ontwikkeld. Ze zijn gemaakt van fsc gre-
nen hout van 18 mm dik i.v.m. de isolatie. Het dakje is 
van duurzaam uv-gestabiliseerd gerecycled plastic. 
Ook de ophanging is aangepast. Die is nu van alumi-
nium en twee afstandhouders zorgen ervoor dat de 
nestkast tegen elke boom of tegen een andere onre-
gelmatige achtergrond zo opgehangen kan worden 
dat de kast niet scheef hangt. Alle modellen kunnen 
in het najaar gemakkelijk worden schoongemaakt 
door hun opendraaibare front of bodem. U kunt de 
holenbroeders in uw tuin, op uw balkon en/of in uw 
buurt helpen aan de kwalitatief beste woonruimte die 
er voor hen bestaat! 

Veertien types zijn er te koop… 
De volgende nestkasten zijn leverbaar: Bonte- en 
Grauwe Vliegenvangers, Boomkruipers, Koolmezen, 
Roodstaarten, Pimpelmezen, Spreeuwen, Kleine en 
Grote Bonte Spechten, Torenvalken, Bosuilen en 
Kerkuilen. Voor mussen is er keuze uit een flat van 
drie hoog, een rijtjeswoning voor drie gezinnen of 
een rijtjeswoning voor vijf gezinnen. De Haagse 
Vogelbescherming kan de nestkasten kant-en-klaar 
maar ook als (niet gebeitst) bouwpakket, leveren. 
Standaard zijn de nestkasten donkergroen gebeitst.  

Heeft u belangstelling? Stuur dan een mailtje  
naar info@haagsevogels.nl of bezoek de website.

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

15 jaar NLdoet … ook in Den Haag! 
Vrijwel elke vereniging of stichting zit te springen om extra doe- of denkkracht. Veel mensen overwegen  
vrijwilligerswerk te gaan doen, maar weten soms letterlijk niet waar ze het moeten zoeken. NLdoet is een 
prachtige gelegenheid om in actie te komen. Daarbij is het nog heel gezellig ook. De grootste vrijwilligers- 
actie van Nederland (en Den Haag) is dit jaar op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart. Bent of kent u een  
maatschappelijke organisatie die nog wel wat kluspower kan gebruiken? Of heeft u zin om samen met  
collega’s, vrienden of teamgenoten aan de slag te gaan? Doe dan mee met de 15e NLdoet! 

www.nldoet.nl  /  www.denhaagdoet.nl

www.haagsevogels.nl

Tijdens NLdoet 
leer je nieuwe 
mensen kennen, 
zet je je talenten 
in en ben je  
nuttig bezig!

Nieuwe 
nestkasten  
voor onze holenbroeders

De wijk feiten&cijfers
Voor de meeste bewoners is Archipel&Willemspark een  
prettige, aantrekkelijke buurt. Maar wat weten we eigenlijk 
over de samenstelling van onze wijk? De Gemeente Den Haag 
houdt dat redelijk gedetailleerd bij in de ‘buurtmonitor’.

Archipel  
58% 
Nederlander 
42% 
niet-Nederlandse 
achtergrond 
 
Willemspark   
50% 
Nederlander 
50% 
niet-Nederlandse 
achtergrond

Appartementen Vredeskapel
De Vredeskapel aan de Malakkastraat ís niet meer, althans niet meer in de vorm van 
publieke ruimte. De kapel en de daarachter liggende kosterswoning worden grondig 
verbouwd. Er komen vier appartementen. Gelukkig blijft de originele buitenkant van 
de kapel intact. 

De Vredeskapel gaat ‘gasloos’ de toekomst in

Onze  
relatie  
met  
water

Een impressie van een appartement in de Vredeskapel 
door architectenbureau Kroner

 — advertentie —
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Gevestigd in de Archipel.
Met meer dan 20 jaar ervaring vertaal ik uw idee 

tot een aansprekend ontwerp. 
Mail voor meer informatie of een vrijblijvende o�erte.

Uw leven leest als een spannend boek. U had  
een moeilijke start en beleefde een keerpunt toen 
u als 12 jarige werd geadopteerd door een voor-
aanstaande familie in Barcelona. Was uw kunst-
zinnige aanleg toen al duidelijk? ‘Nee, dat was  
een verrassing zowel voor de familie als voor mijzelf. 
Op een dag namen ze mij mee naar een tentoonstel-
ling in het Prado in Madrid. Daar zag ik werken van 
Velasquez, Rubens en andere kunstenaars. Toen ik 
voor De Drie Gratiën van Rubens stond, werd ik als 
door de bliksem getroffen. Op dat moment wist ik  
dat ik schilder wilde worden.’

Al op 17 jarige leeftijd hield u uw eerste ten-
toonstelling in Barcelona. Trok u hiermee direct 
de aandacht? ‘Schilderen werd mijn grote passie 
Mijn eerste tentoonstelling hield ik in Masnou, een 
plaatsje net buiten Barcelona. Er kwam niet direct  
een massa mensen op af, maar er was wel aandacht  
voor en ik heb er de krant mee gehaald.’

Wat bracht u ertoe om naar Nederland te ver-
huizen? ‘Ik was bijzonder onder de indruk van de 
Nederlandse schilders en vooral van het licht dat zij 

op hun schilderijen zo prachtig weergaven. Ook was 
ik inmiddels bekend met de verschillende opleidin-
gen in Nederland. De Rietveld Academie had een zeer 
goede reputatie.’

U schildert zeer geïnspireerd en lijkt soms het 
leven zelf te pakken. Kunt u iets vertellen over uw 
inspiratiebron en de technieken die u gebruikt
‘De mens zelf is mijn inspiratiebron. Ik maak meer 
dan levensgrote portretten in een speciale fresco-
techniek en een moderne toepassing van olieverf. Op 
deze manier krijg ik stadsbewoners, prostituees maar 
ook religieuze en historische figuren levensecht op 
het doek. Een andere techniek die ik soms gebruik is 
het breken van een verflaag waardoor door toeval en 
kracht een nieuwe creatie ontstaat. Zo ontstaat vaak 
het leven in mijn werk.’ 

Wereldwijd bent u een bekend kunstenaar maar 
in Nederland kent men u minder goed. ‘Dat komt 
waarschijnlijk door mijn talrijke activiteiten in het 
buitenland. Mijn focus is vooral gericht op de landen 
buiten Nederland. Ik word veel gevraagd in Spanje, 
Engeland en Duitsland.’

Op het ogenblik werkt u in het buitenland aan gro-
te projecten. Kunt u daar iets meer over vertellen? 
‘Op 18 februari is de première in de grote staatsopera 
in Beieren van de opera Karl V. Ik maak voor die opera 
de decors en de kostuums.
Op 14 februari opent mijn solo tentoonstelling La 
Victoria del Silenzo in het Goya museum in Zaragoza 
in Spanje. En deze zomer vertegenwoordig ik Spanje 
tijdens de 8e biënnale van Beijing.’

Kunnen wij Uw werk in 2019 ook in Nederland 
bewonderen. Zo ja, waar en wanneer? 
‘Vanaf zondag 27 januari zal ik bij de ntr als jurylid 
optreden in het tv-programma ‘project Rembrandt’, 
dat vanaf die datum wekelijks te zien zal zijn bij de 
npo 1 om 21.15 uur.
Verder heb ik op dit moment een solo-tentoonstelling 
in het Van der Togt museum in Amstelveen die  
verlengd is tot 3 maart 2019. En daarnaast is vanaf  
3 februari werk van mij te zien op de tentoonstelling 
Naakt of Bloot in het Jan Cunen museum in Oss.’

‘In plaats van een foto staat er een sprankelend 
Swarovski hart op de achterkant van het boek. Het 
staat symbool voor de vele harten die Mili van Veegh 
gestolen heeft’, aldus Inanna. ‘Haar werk kenmerkt 
zich door haar bijzondere schrijfstijl. Ze kan toveren 
met woorden. Al in de eerste zin van ‘Congo’ spat het 
ervan af: “Vlammetjes likken voor zijn ogen, lucifer-
koppen smeulen grijnzend na”. Het is geen schrijven, 
het is componeren. Mili van Veegh speelt met taal, Ze 
verzint nieuwe woorden, verandert stiekem woorden 
en creëert met haar originele taal een extra warmte. Ze 
roept de geuren en de kleuren van het land op met haar 
beelden en ook de rauwheid is tot in de tenen voelbaar’.

Schrijven is een levensbehoefte
Wat verlegen door zoveel lof legt Mili uit hoe het haar 
vergaan is in haar carrière als schrijfster. ‘Als kind heb 
ik altijd veel gelezen. En later heb ik mijn eigen kinde-
ren weer veel voorgelezen. Omgaan met de taal en dan 
vooral schrijven is een levensbehoefte geworden, ik 
kan niet anders’. 

Het onderwerp van haar nieuwe roman vloeit voort uit 
wat ze zelf heeft meegemaakt. Ze werd de Congo ‘inge-
zogen’ en ging er acht keer naar toe: ze deed mee aan 
een onderzoek van het Openbaar Ministerie naar in 
Nederland wonende Congolezen die misdaden tegen 
de menselijkheid hadden gepleegd. Vervolgens was zij 

twee keer verkiezingswaarneemster voor de hulpor-
ganisatie Cordaid. Met behulp van Nederlands geld, 
bijeengebracht door kerkgangers van de voormalige 
Vredeskapel en kinderen van de Archipelschool, kocht 
zij ter plekke (ter enige stimulering van de economie 
aldaar) boeken voor een school in Kinshasa.

Een symbolische schrijfreis
Inanna vertelt hoe zij en Mili elkaar enige jaren 
geleden ontmoetten en samen aan een gezamenlijke 
symbolische schrijfreis zijn begonnen. Coach en 
schrijfster dagen elkaar uit in het werk, verleggen 
grenzen en tillen samen het verhaal naar een hoger 
niveau. ‘Maar’, lacht ze, ‘Mili is wel eigenwijs’.
De presentatie wordt opgeluisterd door een korte im-
pressie op een scherm die het verhaal illustreert. Mili 
neemt het eerste exemplaar in ontvangst en bedankt 
iedereen die in haar geloofde. Congo – Artikel 15, 
zoals de volledige titel luidt, is geboren.

KUNSTENAARS 
IN DE BUURT

Lita Cabellut 

Deze inmiddels internationaal beroemde 
Spaanse kunstenares woont en werkt 
deels in de Frederikstraat in Den Haag. 
Haar werk is wereldwijd te bewonderen  
in musea en op podia in Barcelona, Lon-
den en Zaragoza. Op het ogenblik verblijft 
Lita Caballut in München, waar zij werkt 
aan toneeldecors en kostuums voor de 
opera Karl V in de Beierse Staatsopera. 
Voor ons interview heb ik haar daarom  
via email een aantal vragen mogen stellen.

es

lvl

www.litacabellut.com

www.ambilicious.nl/winkel

‘ Schoonheid  
boven alles’ 

Boekpresentatie

Vrijdagmiddag 22 december: de glazen stonden klaar in een 
drukbezocht café Banka. Aanleiding was de feestelijke pre-
sentatie van het boek ‘Congo’, geschreven door buurtgenote 

Mili van Veegh. Familie, 
vrienden en geïnteresseer-
den luisterden met belang-
stelling naar de wervende 
toespraak van Inanna van 
den Berg, redacteur van 
Ambilicious, de uitgeverij 
die ze samen met haar man 
beheert. CONGO – Artikel 15  (auteur: Mili van Veegh)

isbn 9789492551511 

Verkrijgbaar online en bij de reguliere boekhandel. 
U kunt ’t ook direct bestellen bij uitgever Ambilicious.

CONGO Artikel 15

Thuiszorg die bij ú past
 De 4 zekerheden van Evita Zorg
  altijd en direct inzetbaar
  alle zorg en ondersteuning thuis
  vaste zorgverlener die bij ú past
  volgens afspraak op afgesproken tijd

Evita abonnement
afsluiten? 
Laat ons u informeren!

Ook voor de 
dagbesteding bent u 
van harte welkom 
in Evita Lokaal

t 070-3141600
info@evitazorg.nl
www.evitazorg.nl

www.alexandriabv.nl



Bezoekgroep de St. Jacobsstaf
In de Archipel&Willemspark is de bezoekgroep van de St. Jacobuskerk 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 tel. 070 324 41 
18. Iedereen kan een beroep op ons doen. 

Activiteiten voor ouderen met St. Jacobsstaf
woensdag 27 februari  Filmmiddag
Een filmmiddag in de pastorie van de St. Jacobus; aanvang 14.00 uur (na de  
middagmis). U kunt zo nodig thuis worden opgehaald en tegen 15.30 uur weer 
thuisgebracht. Vertoond worden een film uit de serie Catholicism (nr 4). 
Aansluitend High tea en gesprek.

woensdag 27 maart  Bezoek Tuincentrum Bosrand Wassenaar  
Middag naar de Bosrand in Wassenaar planten kopen. Vertrek 14.00 uur bij 
het Schakelpunt.

zondag 28 april  Paaslunch in Pastorie Willemstraat 60 
Beloken Pasen houden wij aansluitend aan de Hoogmis weer een gezellige 
Paaslunch in de Pastorie Willemstraat 60. U kunt thuis worden opgehaald  
om 09.45 uur en na de lunch weer worden thuisgebracht.

Voor informatie en opgave voor deze uitstapjes bel Lore Olgers tel. 324 41 18   
Ook in de zomer 2019 is er weer elke maand een uitstapje. Iedere oudere kan mee. 

zaterdag 30 maart Passieconcert 
Om 16.00 uur Passieconcert met Capella St. Jacobi en orgel. Toegang gratis. 

Inzameling voor de Voedselbank
Tijdens de Veertigdagentijd worden van 6 maart t/m 9 april achter in de kerk 
houdbare voedingsmiddelen ingezameld voor de Voedselbank Haaglanden. 

Goede Week en Pasen Gregoriaanse gezangen 
Witte Donderdag  29 maart 19.30 uur 
Plechtige viering van de liturgie van Witte Donderdag met voetwassing.
Goede Vrijdag  30 maart 15.00 uur   
Kruisweg (ook voor de kinderen) en om 19.30 uur Kruishulde.
Paaszaterdag  31 maart 21.00 uur 
Plechtige Paaswake.
Paaszondag 1 april 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.  

vrijdag 13 april Orgelconcert 
Vrijdag 13 april om 20.25 uur orgelconcert door de organist Peter Ledaine.

Het Schakelpunt 
U bent van harte welkom!
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 — advertentie —

Op het plein staan twee bijzondere monumen-
tale beelden: het monument van Hildo Krop ter 
nagedachtenis van de omgekomen werkers van het 
ptt-bedrijf tijdens woii dat na verplaatsing van het 
voormalige ptt Hoofdkantoor hier een plek kreeg. 
Dit monument is recent gerestaureerd. Even verderop 
staat, midden in het plantsoen, de Wachter van Tajiri 
(1997) waarover eerder in deze krant is bericht, als 
herinnering aan de afschaffing van de dienstplicht. 
Het past de Stad van Recht en Vrede dat zij haar 
monumenten van oorlog en vrede naar waarde schat 
en goed voor de toekomst bewaart. Bij de renovatie 
van de parkaanleg werd De Wachter per abuis door 
een voertuig omvergereden waarbij het in twee delen 
brak. Inmiddels is deze zorgvuldig hersteld’s Avonds 
zijn de monumenten fraai aangelicht.

Waar in het geval van de Surinamestraat de vraag was 
of het een straat of plein was, zou men zich in het 
geval van het Nassauplein de vraag kunnen stellen 
waarom de langgerekte stedelijke ruimte (Nassau)
plein is genoemd? Deze lijkt meer op een boulevard. 
De vorm van het plein kwam in de tweede helft van de 
negentiende eeuw tot stand. De Nassaukade met de 
beek en moestuinen (kaart van Ary van der Spuij van 
1857) kreeg aan beide zijden bebouwing. Na een perio-
de van verval door de trek van repatriërende Indiëgan-
gers naar Duinoord, Statenkwartier en Bezuidenhout 
volgde een opleving en halverwege de jaren vijftig 
waarbij de panden rond het Nassauplein nu vrijwel 
allemaal in oude luister zijn hersteld. Een vernieuwde 
Vis- en Snack Kiosk (1e prijswinnaar in 2017) als ver-
vanging van de bestaande snackkraam kan bijdragen 
aan de levendigheid van het Nassauplein.

Aan de Zuid-Westkant van het plein is een doorgang 
naar het plan van de Spaanse architect Ricardo Bofill 
waarvan de toren weliswaar terug ligt, maar ook dui-

delijk vanaf het plein zichtbaar is. Deze toegang wordt 
omlijst door twee gebouwdelen van het ‘Plan Bofill’.
 
Met zijn monumentale gevels en de boulevard-achti-
ge stedelijke ruimte is het Nassauplein een bijzonder 
element in onze buurt. Opvallend zijn de Mansar-
dedaken van de huizen – genoemd naar de Franse 
bedenker Francois Mansart 1598-1666 – met geknikte 
dakvlakken. Deze zorgen voor meer ruimte onder 
de kap en een sterkere dakconstructie. Bij de Parijse 
stadsuitbreidingen en de aanleg van de Boulevards in 
de tijd van Hausmann vormde het een veel toegepaste 
dakoplossing.

Onze buurt heeft dus wel degelijk Parijse allure!

Bart Brouwer

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

Pastorie H. Jacobus de Meerdere  Willemstraat 60  |  2514 hn Den Haag 
Vicaris  |  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

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 paro-
chie. Elke zondag zijn er drie Eucharistievieringen om 09.00, 10.15 uur 
(Latijnse Hoogmis) en om 12.00 uur (gezinsviering). Voor overige vierin-
gen en activiteiten kunt u informatie vinden op www.rkdenhaag.nl

In het kader van het project ‘een rijker leven’ is een 
gespreksgroep ontstaan, die sinds mei 2018 maan-
delijks bij elkaar komt. De deelnemers beleven hier 
veel plezier aan. Omdat er meer belangstelling is voor 
een dergelijke gespreksgroep starten we een tweede 
groep. De eerste bijeenkomst is op 7 februari om 14.00 
uur in het Schakelpunt.

Deze startbijeenkomst zal Annemieke Campman aan-
wezig zijn. Zij wil de groep op gang helpen op basis 
van de ervaringen in de eerste groep. Tijdens de eerste 
bijeenkomst inventariseren we gespreksonderwerpen 
en maken we een keuze. We kunnen bijvoorbeeld 
onderzoeken welke gedachten en beelden wij hebben 

Hoewel het erfrecht, testamenten en daarmee sa-
menhangende belastingen aan de orde zullen komen, 
wordt bijzondere aandacht besteed aan het ‘Levens-
testament’. Het levenstestament is een notariële akte, 
waarmee u de mogelijkheid hebt om tijdens uw leven 
voorzieningen te treffen voor de situatie dat u niet 
meer in staat bent uw belangen goed waar te nemen. 

In een levenstestament kunt u uw wensen en regelin-
gen met betrekking tot verschillende persoonlijke - en 
zakelijke belangen vastleggen. Denkt u hierbij aan de 
administratie van uw vermogen (waaronder het doen 
van betalingen), uw persoonlijke belangen (waar gaat 

over ouder worden. Maar ook hoe men er in de sa-
menleving over denkt en hoe dat verandert. Mogelijk 
gaat het ook over hele andere onderwerpen. Het is 
afhankelijk van de interesse in de groep.

De bedoeling is maandelijks bij elkaar te komen, steeds 
op de eerste donderdag van de maand om 14.00 uur. 
De bijeenkomsten zullen in het Schakelpunt plaats 
vinden. Behalve voor koffie en thee zijn er geen kosten 
aan verbonden.

Zin om mee te doen?  
U kunt zich aanmelden bij Anne Wibaut via 
telefoon 06 515 19 398 of email annewibaut@gmail.com

u wonen wanneer u niet meer in staat bent zelfstandig 
te wonen?) en medische kwesties (overleg met artsen 
over uw behandeling en het staken daarvan). U kunt 
in het levenstestament aangeven wanneer de regelin-
gen in werking treden, bijvoorbeeld als u langdurig 
niet meer in staat bent uw belangen te behartigen. 
De voorlichting wordt gegeven door een notaris van 
‘Caminada Notarissen’.

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 19 maart van 
14.30 tot 16.00 uur in het Schakelpunt. Wanneer u  
aan de bijeenkomst wilt deelnemen, dan kunt u zich 
aanmelden bij het Klokhuis, telefoon 070 350 35 11.

Gespreksgroep De kunst van het ouder worden

Informatie Levenstestament en erfbelasting

In het midden van het huidige Nassauplein liep rond 1861 de 
Haagse Beek omzoomd door bomen. De naam was toen Nassau-
kade. Deze verbond het gebied van de voormalige Alexanderka-
zerne met de ‘Laan van Schuddegeest’, nu Javastraat genoemd. 
De beek werd in 1877 overkluisd. In die periode reed de paarden-
tram langs de Nassaukade. De meeste huizen van het Nassau-
plein dateren uit de periode 1878 tot 1884. De stijl van de huizen 
is eclectisch volgens de toenmalige mode van de neo-stijlen.

Architectuur in de Archipel & Willemspark

De tweede gespreksgroep over de levenskunst van het ouder worden gaat van start 
op 7 februari 14.15 uur in het Schakelpunt. U kunt zich nog aanmelden!

Op 19 maart om 14.30u is er een informatiebijeenkomst over het levenstestament 
en erfbelasting in het Schakelpunt. Iedereen is welkom om deel te nemen.

Mensen uit de wijk ontmoeten? Een lezing over een interessant verhaal door 
een wijkgenoot? Samen gezellig een glaasje wijn drinken? Kom naar het  
vernieuwde Happy Hour; elke laatste vrijdag van de maand in het Schakelpunt.
 
Op 30 november hebben we een start gemaakt met een cyclus van lezingen, gegeven door mensen uit de buurt 
over een onderwerp na aan hun hart. Het boeiende verhaal over het Tapijt van Bayeux trok vele geïnteresseerden  
en de borrel erna was zeer geanimeerd. We gaan dus in het nieuwe jaar vaker Archipel&Willemspark bewoners 
een podium geven om te vertellen over een eigen gekozen onderwerp.

De kosten van het voeren van een modieuze en elegante staat in de 18de eeuw 
in Parijs, Venetië. Betty zal ons laten zien aan de hand van allerlei voorbeelden, 
prijsvergelijkingen en verhalen hoe het er in die tijd aan toe ging. Hoe groot was 
toen de kloof tussen de armen en de (hele) rijken? Na afloop is er Happy Hour : )

Paul Casparie geeft een lezing over deze destijds veel gelezen schrijver en  
populaire televisiepersoonlijkheid. Ook hier weer aansluitend het Happy Hour, 
met gelegenheid na te praten over deze zonder twijfel interessante lezing.   
Kom naar het Schakelpunt en neem iemand mee. Het wordt zeker gezellig! 
Het Happy Hour is tot 18.00 uur.

   8-12 jaar
12-17 jaar

discipline
respect

doorzettingsvermogen 

Taekwon-do  jeugd One Second Fight / Ken Kyusho Jutsu

ook 
zelfverdediging

dames
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Ruud van Triet, pedagoog
6to dan Ken Kyusho Jutsu 
5to dan Taekwon-do I.T.F.

Malakkastraat 109  |  2585 SL  Den Haag  |  Tel. 070 - 355 75 42  |  06 - 12138846
sportinstituutrudolfpeters@outlook.nl     |   www.rudolfpeters.nl

Japans zelfverdedigingssysteem , gebruikmakend van 
kwetsbare punten op het lichaam

Bankastraat 12 • Den Haag
www.gransjean.nl

Steeds voor u op 
zoek naar bijzondere 

 lekkernijen!

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

Haagse Beek en paardentram
Nassauplein  
 

 — advertentie —

Mensen uit de wijk vertellen een verhaal

Een kostbare aangelegenheid

Godfried Bomans: kent u hem nog? 

22 februari – 15.00 uur Betty Aardewerk

29 maart – 15.00 uur Paul Casparie

SCHAKELPUNT
BURGERMEESTER 
PATIJNLAAN  
1900

Op woensdagmiddag 20 februari is er weer Bingo!  
De zaal is open vanaf 13.30u en we starten om 14.00u. 

De kaarten zijn €5 per set (van drie spelletjes) en dit is  
inclusief iets te drinken. Een extra set kost €3,50.

Bingo! in het Schakelpunt

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

Bankastraat 103 A
2585 EJ  DenHaag
tfn+tfx 070 35 44 812
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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   
e. stichtinghetklokhuis@live.nl
f. www.facebook.com/klokhuis.denhaag
www.stichtinghetklokhuis.nl

Openingstijden ’t Klokhuis
maandag t/m donderdag 09.00 – 16.00 uur, 
vrijdag 9.00 – 13.00 uur.
U kunt voor informatie, reserveringen en toegangs-
kaarten van activiteiten bij onze infobalie terecht, 
dagelijks van 9.00 uur tot 13.00 uur.  

Beheer: mevrouw Randjeni Dubar
Assistent beheer: Demos Negassi

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

Ouderenconsulent  Matthias Wenzel,
spreekuur maandag tussen 11 – 12 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: Lien Duran, t 211 04 59
mw M. Simonis–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 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+
09.30 uur  Er zijn 3 lessen, mbvo.

Spreekuur  
Ouderenwerk Zebra

11.00 tot 12.00 uur   
— op afspraak

Gym voor ouderen op de stoel
12.45 uur — op afspraak

Tafeltennis 
13.30 tot 15.00 uur

dinsdag

Bewonersorganisatie  
Archipel&Willemspark

09.00 uur 
Trombosedienst +  
Bronovo prikpost

10.00 tot 11.00 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

Peuterbudo
10.00 uur   

informatie bij ’t Klokhuis
Indische Koempoelan
2e woensdag van de maand 

13.00 tot 16.00 uur   
Kaarten bij de administratie, €3,50

Oogvereniging
1e woensdag van de maand

13.00 tot 16.00 uur   
Aanmelden bij de zaal

Sodurado
16.15 uur  5–15 jaar

Alexander Techniek
— 0p afspraak

 
donderdag

Spreekuur computers
in de ochtend   

aanmelden bij kantoor
Alexander Techniek

— 0p afspraak
 

vrijdag

Bewonersorganisatie  
Archipel&Willemspark

09.00 uur 
Koersbal 50+ 

10.00 uur   
Aanmelden aan de zaal

Bibliotheek
op de 1e verdieping
12.30 tot 13.30 uur 

zaterdag

Sodurado
13.30 uur  5–10 jaar

zondag

Geünieerde Loge Theosofie
11.00 uur

vrijdag 15 februari

expositie — t/m 17 maart

Tot en met 17 maart zijn in het Klokhuis de schilderijen te zien van de 
Scheveningse kunstenaar Merijn Kolkman. In zijn schilderijen wordt 
een duidelijke keuze zichtbaar voor het landschap; voornamelijk land-
schappen die zijn gevuld met haast architectonische bomengroepen.  
 
Toch geeft het opgeroepen beeld een bijna oneindig gevoel van ruimte, pre-
cies zoals de kunstenaar zelf graag ziet. Hij wil dat de toeschouwer de wens 
beleeft om deel te worden van het landschap en de rust wil ervaren die van de 
natuur uitgaat. Er is al genoeg chaos in de wereld.
 
De landschappen lijken op een zekere plaats gemaakt te zijn, maar zijn geen 
werkelijkheid. Zij komen alleen voort uit de fantasie van de kunstenaar. 
Merijn Kolkman werkt hoofdzakelijk met acrylverven. Zijn werk is kleurrijk, 
maar soms ook verrassend zwart-wit gehouden. Hij wil graag laten zien wat 
hij bedoelt, gebruik makend van een vleugje impressionisme. Hij heeft zijn 
opleiding genoten aan de Kunstacademie Haarlem Leiden.

Merijn Kolkman

In 2018 is er in onze wijk het initiatief ‘een rijker leven’ van start gegaan. 
In een klein jaar tijd zijn er diverse activiteiten opgezet, zoals gespreks-
groepen, uitstapjes naar concert, film en museum. Ook is er in novem-
ber – op de laatste vrijdag van de maand – een (eerste) lezing geweest, 
over het ‘Tapijt van Bayeux’, met na afloop het traditionele Happy Hour 
in het Schakelpunt. De grote belangstelling daarvoor wijst erop dat er in 
de wijk behoefte is aan activiteiten die de bewoners bij elkaar brengen, 
en zelf organiseren. Om meer mensen kennis te laten maken met de 
mogelijkheden zal er elke 2e vrijdag van de maand een inloopochtend 
gehouden worden in Het Klokhuis voor cultuur geïnteresseerden.  

‘een rijker leven’
In de wijkkrant van februari 2018 stond: ‘een rijker leven’ wat moet je je 
daarbij voorstellen? Het gaat over de goede dingen in het leven zoals mensen 
ontmoeten, op stap gaan, iets moois beleven, je kennis en ervaring delen. Als 
je ouder wordt of het heel druk hebt, merk je niet dat je steeds minder actief 
bent en dat de kring van mensen om je heen kleiner wordt. Ongemerkt doe je 
dingen niet meer die je altijd met plezier deed.  

Je kunt in je wijk je kennissenkring weer groter maken. Op elke tweede vrijdag 
van de maand – van 11.00 tot 12.30 uur kun je in Het Klokhuis binnenlopen en 
zien welke activiteiten er in de komende maand interessant voor je zijn. En je 
kunt dan ook zelf voorstellen doen voor activiteiten in de breedst mogelijke 
‘culturele’ zin van het woord. Uitgaan naar museum of film ,samen uit eten, 
koken voor elkaar, naar een cursus, een (creatieve) hobby delen etc.

Inloopochtend
Op die inloopochtend kunnen we kennismaken met anderen bij een kopje 
koffie/thee of een frisdrankje. Ook kunnen we bijv. tijdschriften met elkaar 
uitwisselen i.p.v. die meteen in de papiercontainer te gooien en kunnen we 
elkaar informeren over activiteiten om aan mee te doen. We maken er een 
gezellige ochtend van met elkaar!
 

De eerste inloopochtend is op vrijdag 15 februari en vervolgens elke  
2e vrijdag van de maand, dus 8 maart, 12 april, 10 mei en verder. 

Adres Klokhuis: Celebesstraat 4. We zijn bereikbaar met de wijkbus voor 
degenen voor wie de afstand een bezwaar is. Reserveren kan op 070 352 04 16. 

Inloopochtend  
in Het Klokhuis

Wanneer u vragen heeft over het aanbod van voor-
zieningen op het gebied van zorg en welzijn, die 
het mogelijk maken om langer thuis te kunnen 
wonen, dan kunt u een afspraak maken bij dhr. 
M. Wenzel van Zebra Welzijn. Ook wanneer u een 
idee heeft voor een nieuwe activiteit in ’t Klokhuis 
of in de buurt, bent u van harte welkom!  
 
Dan kan er besproken worden of uw idee te realiseren 
is en welke ondersteuning daarbij nodig is en aange-
boden kan worden. Het is mogelijk om af te spreken 
in het Klokhuis op maandagen van 10.00 tot 12.00 u. 
Dhr. M. Wenzel is te bereiken op 06 433 95 289.

Ideeën zijn welkom!


