
 Iets voor u?
De wijkkrant zoekt nieuwe redactieleden! 
Wij komen graag in contact met mensen die 
het leuk vinden om te schrijven (ervaring is 
niet noodzakelijk!), die gewend zijn met de 
computer om te gaan, en samen 5 keer per 
jaar een nieuwe krant in elkaar willen zetten.
Is dat wat voor u? 
Neem dan contact op met Else Ponsen: 
email: ejjponsen-breugem@tele2.nl of tel. 
350 57 38, of met Michiel Ottolander,  
email: michiel@archipelwillemspark.nl. 
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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

Bomen Atjehstraat
> pagina 12

Olympiërs in de buurt
> pagina 9 & 10

Oplaadpaal
geplaatst
> pagina 6
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Een uitgave van Bewonersorganisatie
Archipel & Willemspark. Oplage 5000.

Scheveningse bosjes
> pagina 5

nieuws… mensen… samenleving…  www.archipelwillemspark.nl
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Op 31 maart j.l. werd het eerste gedicht op de blinde 
muur van Hofje van Schuddegeest in de Suriname-
straat onthuld, maar daar gaat de Stichting het niet 
bij laten: er komen meer gedichten op (lege) muren  
in de Archipel. Niet alleen het gedicht, maar ook de 
letter en zijn ontwerper staan centraal in dit project. 
Op de gedichtenmuren zal een bloemlezing van 
gedichten en van letterontwerpers te zien zijn. Het 
eerste gedicht van Rutger Kopland werd uitgevoerd  
in de Ruse van Gerrit Noordzij.
De plannen voor volgende gedichtenmuren staan al 
op stapel; wij houden u graag op de hoogte!

Stichting 
Archipelpoëzie

www.archipelpoezie.nl

www.archipelwillemspark.nl

www.archipelwillemspark.nl

Tijdens de inspiratieavond Duurzaamheid, in 
februari in de Vredeskapel gehouden, bleek de 
belangstelling voor duurzaamheid groot. Wij 
zochten naar een manier elkaar op een meer 
informele wijze te kunnen ontmoeten. Dat heb-
ben we gevonden in de vorm van een regelmatig 
terugkerend (één keer per kwartaal) Energiecafé.
 
In dit café kun je informatie krijgen over allerlei 
duurzame maatregelen, van isolatie, warmtepompen 
en zonnepanelen tot meer groen in de wijk. Je kunt er 
interessante sprekers aanhoren en ontmoeten en we  
gaan ook leveranciers uitnodigen.
Het zal een plek worden waar eigen ervaringen op het 
duurzame pad gedeeld kunnen worden met buurtge-

noten. Een plek waar je met je buren en wijkgenoten 
afspraken kunt maken over eventueel gezamenlijk te 
nemen duurzame maatregelen om daarmee kortin-
gen te kunnen bedingen.

Het allereerste A&W Energiecafé zal plaats 
vinden in het Grand Café van Winkelman en van 
Hessen, Bankaplein 3 om 19.30 uur.
 
Nadere informatie komt op de website van de bewo-
nersorganisatie via linked-in en d.m.v. posters op 
ramen in de wijk. 

mt

Van 17.00 tot 23.00 uur feest voor jong 
en oud rond de fontein met optredens 
van muzikanten uit de wijk en de aller 
leukste salsaband van Nederland, ‘La 
Parranda’.

De beroemde buurtmaaltijd wordt thuis 
door kookliefhebbers klaargemaakt en 
op het plein vanaf 18.00 u geserveerd op 
vertoon van bonnen. Deze eetbonnen zijn 
alleen vooraf te koop, zolang de voorraad strekt, van woensdag 29 augustus t/m 
uiterlijk zaterdag 1 september, à €10,- p.p. bij Exotenhof, Bankastraat 78 G en bij 
Babs & Lizeth, Bankastraat 107a.
Kokers voor de buurtmaaltijd en alle anderen die een bijdrage willen leveren 
als vrijwilliger, donateur, of sponsor: jullie zijn welkom je aan te melden bij het 
wijkfeestcomité: wijkfeest@archipelwillemspark.nl.
Voor de kinderen: het treintje rijdt, de carrousel draait en de poffertjes ploffen 
op jullie bordjes, het wordt een geweldig wijkfeest…
Meer over het Bankapleinfestijn op pagina 7. Dit is de laatste wijkkrant voor het 
wijkfeest. Op de buurtwebsite kunt u terecht voor nadere informatie.    

isabelle hylkema

Eerste A&W Energiecafé
vrijdag 7 september
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 Bankapleinfestijnzaterdag 8 september

Ik weet dat we wat 
’overdressed‘ zijn, maar 
daarom hoef jij toch niet 
tot midden in de nacht 
in de fontein te gaan 

zitten!

Een echt 
‘Fontein Festijn’!  

Ik kom alleen naar 
beneden als je met  

mij danst!
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wijk • wijs • wijzer
Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark 
secretariaat
p/a Celebesstraat 4, 2585 tj Den Haag
Administratieve ondersteuning
mw Trudy Hollander
maandag en donderdag: 09.00 - 14.00 uur
t. 404 95 80 (bij geen gehoor t. 350 35 11)
secretariaat@archipelwillemspark.nl

bestuur
voorzitter 
dhr. mr. W. Taekema  t. 363 60 77
wybe@archipelwillemspark.nl
vice-voorzitter 
mw. mr. C.C. Dedel–van Walbeek  t.  350 33 55
tieke@archipelwillemspark.nl
secretaris 
jhr. W.F. Hooft Graafland  t. 360 90 63
folef@archipelwillemspark
penningmeester 
dhr. mr. R. Klein  t. 362 57 44
ruud@archipelwillemspark.nl
lid dhr. ir. A. Bloembergen
auke@archipelwillemspark.nl
lid mw. mr. A. Ter Kuile
annette@archipelwillemspark.nl

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

wijkberaadsvergadering
donderdag 27 september 2012 
20.00 uur, ’t Klokhuis, Celebesstraat 4

wijkkrant
Sluiting kopij: 3 september 2012
Sluiting advertenties: 16 september 2012
p/a Celebesstraat 4, 2585 tj Den Haag, 
t. 350 35 11, secretariaat@archipelwillemspark.nl

redactie
Eva Drijver, Michiel Ottolander, Else Ponsen, 
Cathrien Ruoff, Marjan Teesing
correspondent in dit nummer
Isabelle Hylkema, Marjolein Bos
illustraties Willem&Archipella Jet de Meester
buurtfoto’s Joao Prates 
Feuilleton Louise Landeweer

 vormgeving
de ontwerpvloot

websiteredactie
Ank Beekman, Linda Nash, Frits Hoorweg, 
Jaap Drijver, Deniz Pelsman
www.archipelwillemspark.nl

nieuws voor de website
website@archipelwillemspark.nl

nieuwsbrief ontvangen?
Aanmelden via www.archipelwillemspark.nl

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

Algemene adressen
Wijk- en Dienstencentrum ’t Klokhuis
informatie zie pagina 12

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
Florence Thuiszorg
Verzorging en verpleging
maandag t/m donderdag tussen 9.00-12.00 uur
t.  754 13 10  (calamiteiten 413 10 00)
Pedicure
Ash Voettocht, maandag
t.  06 230 035 48 of 445 09 30 (op werkdagen)
Stichting Terminale Zorg door vrijwilligers 
t.  754 13 30,  info@terminalezorg.nl

Staedion
informatie 0900 14 24

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

Diaconaal opbouwwerker
Aklil Getachew, t. 318 16 16 

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

Vredeskapel
Malakkastraat 1-5, t. 355 82 12
Koster mw R. de Jong, ds. C. v. Duinen,
t. 887 94 10,  dsvanduinen@ziggo.nl
(meer informatie vindt u op pagina 11)

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

Clubhuis en Speelpark De Cantaloup 
Cantaloupenburg 26a, 2514 kl Den Haag
clubhuis.cantaloup@gmail.com

Huur Clubhuis
Als vriend van het speelpark betaalt u €45 per 
jaar. Geen dure vriendschap, want je mag een 
keer gratis gebruik maken van het clubhuis 
voor bijvoorbeeld een kinderpartijtje. 
Girorekeningnr: 8160392.

Malou Polak    t. 350 61 16
Mick Jongert  t. 360 63 76
Godert de Zoeten t. 06 211 67 589
Thijs van Schaik  t. 06 121 08 703

Aria Veen   t. 354 05 01
Merel Oosterhof  t. 310 77 74
Mw M. Vollema t. 06 519 58 607
Laurens Bos t. 06 361 99 624

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

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

Wijkbureau Karnebeek
Burgemeester Patijnlaan 35
2585 bg Den Haag
centraal tel. 424 17 60
fax. 424 17 24

T. 0900 88 44
T. 112 bij spoed! En verdachte omstandigheden!

Wijkagenten Archipel & Willemspark
Marianne Hoogerbrugge
marianne.hoogerbrugge@haaglanden.politie.nl
Henk Kentgens
henk.kentgens@haaglanden.politie.nl

Politie Haaglanden

www.politie.nl/haaglanden/bureaus
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Klachten Stadsbeheer 

bel 14 070

Nieuw en bijna nieuw

DS!GN-interieur – Javastraat 134a
In de Javastraat heeft DS!GN-interieur de plaats ingenomen 
van het jammerlijk uitgebrande El Fogón. Geen mixed grill 
meer maar strakke designmeubels en lampen in een prachtige 
en onverwacht ruime winkel.

JackbyJacky – Prinses Mariestraat7c
Net nog te zien vanuit de Frederikstraat is de gevel van Jack-
byJackie, op het moment helemaal ingepakt voor renovatie. 
Alweer een tijdje verkoopt Jacqueline daar merkkleren voor 
vrouwen, die een tweede kans krijgen (die kleding dan…). 

[ vintage · second hand ] – Atjestraat
En op de hoek van Batjan en Atjeh is nog een second hand 
winkel met kleren en accessoires. Hier zwaait Ilka de scepter en 
adviseert of iets je staat.
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wijkagenda Buurt in beweging

Een frisse bries!

De Tong Tong Trail begon om 11.00 uur in buurthuis ’t Klok-
huis in de Celebesstraat met een lezing van Vilan van de Loo, 
gespecialiseerd in Indische letteren, over schrijfster Marie van 
Zeggelen en het ontstaan van de Archipelbuurt. In de Soenda-
straat was een wayang-golek-voorstelling door de poppen- 
spelers van Behind the Actors uit Bandung. In de Vredeskapel 

in de Malakkastraat zat Celine Marbeck klaar om niet alleen  
te vertellen over haar geboortestad Malakka, en over de bevol-
kingsgroep van gemengde afkomst de Cristang waartoe ook 
zij behoort, zij serveerde er ook een eenvoudige lunch uit de 
Cristang keuken. In 2004 verscheen haar kookboek Cuzinhia 
Cristang, een mengkeuken uit Malakka (een uitgave van Stichting 
Tong Tong). Na de lunch liep men naar de Riouwstraat voor 
een exclusieve modeshow door Esmeralda Zee-Hilal, kenner  
van traditionele Indonesische kledij. De Tong Tong Trail 
eindigde in de Balistraat met een Balinese dans door Arjanti 
Sosrohadikoesoemo.

Tong Tong Trail bood  
gevarieerd programma

bewoners 
in beweging

Vroeg in de avond mét droog weer bij De Kuil, want dat is be-
langrijk voor de vier skaters die ik daar aantref. Ze zijn zo’n 2 á 
3 jaar al skaters, die als ze geen examens hebben, hier vaak aan-
wezig zijn. Vooral als de jonge kinderen naar huis zijn, want die 
lopen wel een beetje in de weg en dat kan link zijn. Als ze wat 
nieuwe trucs willen uitproberen, nemen ze wel een helm mee. 
Voor de graffiti in de kuil zorgen ze ook en dat ziet er goed uit. 
Onlangs is de vloer weer geëgaliseerd en als er een foto gemaakt 
moet worden, moet dat snel gebeuren, want de skaters flitsen 
het beeld in en uit. Zomers wordt er ook op zee gesurfd en ook 
daar is balans van belang. Meer jongens van een frisse bries dan 
van een breezer zo te horen.

epb

Vanaf 13 september a.s. beginnen twee cursussen Euritmie. 
Eén voor kinderen en jongeren vanaf 7 jaar, die uiteindelijk 
uitmondt in een productie op toneel: Niels Holgerson’s  
Wonderbare Reis.
Daarnaast een cursus voor volwassenen: Kunst van Bewegen. 
Euritmie is een antroposofische manier van bewegen, een  
zoeken naar inspiratiebronnen van euritmie en die van jezelf, 
een ontdekkingstocht door te bewegen en te ervaren wat  
bewegingen met je doen. Iedereen kan inschrijven, speciale 
vaardigheden zijn niet nodig, een gewone conditie is voldoen-
de. Docente Monique Moerkens, tel. 06 395 52 149. Kijk voor 
meer informatie op de website.

Euritmie Werkplaats Den Haag

www.euritmiewerkplaats.nl

www.archipelwillemspark.nl

  7 september  vrijdag

Energiecafé
Winkelman Van Hessen,
Bankaplein 3 / 19.30 uur 

  8 september  zaterdag

Bankapleinfestijn 
17.00 uur tot 23.00 uur

  27 september  donderdag

wijkberaad
’t Klokhuis / 20.00 uur

   29 november  donderdag

wijkberaad
’t Klokhuis / 20.00 uur

Eind oktober 2011 telde de digitale 
nieuwsbrief van A&W 452 abonnees. 
Zeker met de begin november geheel 
vernieuwde website moest dat beter 
kunnen. Op initiatief van secretaris 
Folef Hooft Graafland is daarom 
gestart met een wervingsaktie voor 
de nieuwsbrief. Fleurige wervings-
kaarten om het wijknieuws digitaal te 
volgen werden in de wijk uitgedeeld. 
Op 23 januari 2012 schreef abonnee nr. 
500 zich in en zij werd feestelijk in de 
bloemetjes gezet.

Weer met ontwerphulp van Linda Fairwether Nash werd een nieuwe aktie op touw 
gezet: ‘Lees het nieuws uit de wijk met een abonnement op de tweewekelijkse 
nieuwsbrief ’. Vooral de huis-aan-huis verspreiding van de oproepkaarten, samen 
met de wijkkrant van april, leverde veel nieuwe abonnees op: van 586 naar 632 in 
5 dagen!  Heel hartelijk dank aan de wijkkrantbezorgers voor het verzorgen van 
deze extra klus. De groeiende belangstelling stimuleert de webredactie, met dank 
aan Folefs enthousiasme. Op 21 mei staat de teller op 668. Halen we de 700?  
Het laatste nieuws van 14 juni luidt: 691!       

ab

Dat vertelt Arent van Sminia, voorzitter van het Oranjecomité, me in vertrouwen.  
Zijn 13-koppige comité heeft ook dit jaar weer fantastisch werk geleverd. En dan 
dat mooie weer, precies op die ene dag. Zonnestralen onderbraken een reeks 
bewolkte, koele onbestemde dagen. Wie zich zonder oranje accent in de menigte 
begaf rond het Bankaplein, snelde naar huis om alsnog met een oranje kleding-
stuk aan terug te komen. Het koninginnedagfeest is uitgegroeid tot een festijn 
van formaat met voor elk wat wils. Op de website www.archipelwillemspark.nl 
(zoeken op Koninginnedag) staan 47 foto’s die het verhaal van die dag vertellen.
Als ik Arent vraag waarom hij dit werk doet, antwoordt hij dat het goed voelt iets 
terug te doen voor de prachtige buurt waarin we met elkaar wonen.  
Tot slot wil ik weten of de koningin de buurt van haar dromen volgend jaar weer 
aandoet? Arent: ‘Natuurlijk!’

cr

Succesvolle 
nieuwsbrief
aktie

Koningin had in Archipel 
willen wonen!

Erik Bauer naar Peking
Misschien heeft u er al over gelezen, op de website van  
de wijk of in de Posthoorn: de klassiekertocht van Den 
Haag naar Peking. Op Bevrijdingsdag was de start, op  
het moment van schrijven van dit stukje zitten de deel- 
nemers in Mongolië en bin-
nenkort zijn ze als alles 
goed gaat al weer terug. 
Vlak voor zijn vertrek 
sprak ik met buurt-
genoot Erik Bauer 
over zijn verwach-
tingen.

Ik tref Erik en zijn 
concurrent / mede-
reiziger Guus Ideler in 
Erik’s garage aan de Bil-
litonstraat. Het is wel 
een jongensdroom die uitkomt: 
helemaal naar Peking in een oude auto, en dan nog voor een 
goed doel ook. De deelnemers betalen zelf reis- en verblijfkos-
ten, de sponsors zorgen dat Terre des Hommes er een mooi 
bedrag aan overhoudt. Maar liefst 15 equipes verschijnen er 
aan de start. Op de vraag “Waarom zo ver?” is het antwoord 
simpel: “Waarom niet? Het is zaak om te rijden met empa-
thie voor het materieel. En als je maar de illusie hebt dat je de 
goede reserveonderdelen hebt meegenomen. Fuseekogeltjes, 
spoorstang, benzinepompje, verdelerkap, puntjes, dynamo. 
Grootste gevaar zal zijn dat de vermoeidheid toeslaat waardoor 
de concentratie afneemt. Je kunt dat toch plotseling in een kuil 
(pothole) raken waardoor er iets essentieels kapot gaat. Ons is 
ook afgeraden om ’s nachts in Rusland te rijden. Voordeel is dat 
deze oude auto’s gewend zijn aan vieze benzine”. 

Erik rijdt in een Ford Ranch Wagon 1954 (met bagagerek op 
het dak, waarin bij de start een sjoelbak vastgesnoerd om de 
wachttijd bij de Russische grens te bekorten). Guus in een 
Renault 4 uit 1964.
Over de bezemwagen met onderdelen en monteur zijn de heren 
cynisch: “Bij onze auto’s is vaak een klap met de hamer genoeg 
om de zaak weer op gang te brengen. Maar zo’n modern busje 
moet met de computer worden doorgemeten. Waarschijn-
lijk komt ie bij ons aan de trekhaak te hangen in plaats van 
andersom”.
Na nog een kleine discussie over de milieuaspecten van deze 
reis (“weet je wel hoeveel water het kost om een moderne auto 
te produceren?”) wens ik de heren een goede reis en behouden 
thuiskomst. De rijders gaan terug met het vliegtuig, de auto’s, 
mits nog levend, met de boot…

mo

Wie gaat voor Brons?
Op het Nassauplein is de Wachter, 
het bronzen beeld van beeldhou-
wer Tajiri eind mei met sokkel en 
al verdwenen. Een getuige ver-
klaarde, dat dit beeld op klaarlich-
te dag weggehaald is en dit waar-
schijnlijk is gebeurd om diefstal te 
voorkómen . Bij navraag kwam de 
toezegging van de Dienst Stadsbe-
heer om uit te zoeken wat de plan-
nen met dit beeld zijn. Voorlopig 
is het nog kaal op het plein zonder 
Wachter. Het beeld is destijds 
geschonken aan de Gemeente 
Den Haag door de Vereniging 
Van Dienstplichtige Militairen 
ná opheffing van de dienstplicht. 
Door de lange aanwezigheid van 
zowel de Alexanderkazerne als de 
Frederikskazerne hoorde dit beeld 
hier echt thuis.

epb
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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

Atjehstraat 66
2585 vl  Den Haag

Telefoon 070 352 39 98

Lunch
Diner
Party
Borrel
Buffet

Catering

Monique Muller Taco Risselada

EST-117 advertentie archipel wijkkrant.indd   1 17-11-11   14:31

Balletschool
Elsa Vreken 

klassiek, conditie, modern
meisjes, jongens vanaf 6 jaar

ook voor volwassen
mannen en vrouwen

Moderne les door 
Louise Frank

Voor dansliefhebbers
 vanaf 40 jaar

In samenwerking met
 DeDDDD

Madoerastraat 17
2585 VA Den Haag

070 - 3505149
elsa.vreken@planet.nl

Zo op het eerste gezicht voelde de man 
zich betrapt. Terwijl hij iets stamelde tegen 
de blonde vrouw, raapte zij het doosje op en 
gebaarde ze hem dat ’ie zijn telefoontje moest 
beantwoorden. Ze stopte het doosje voorzichtig 
terug in zijn jaszak en stapte weer in de auto. 

Ze parkeerde haar jeep en liep weer op de man 
af, die nog steeds aan het bellen was. Ze wenkte 
hem mee te komen naar het terras aan de over-
kant, waar ik achter mijn krantje zat. De twee 
gingen zitten en ik kon het laatste deel van zijn 
telefoongesprek horen. ‘Nee, zeg jij het maar … 
Oké, dan zie ik je daar … Ik jou ook … Kusje.’

‘Schat, wat heerlijk voor je’, klonk het wel-
gemeend van zijn tafelgenote. ‘Dus je bent 
verliefd! Ik vond al dat je er zo goed uitzag. 
Eerlijk gezegd beter dan toen wij nog getrouwd 
waren’, voegde ze er lachend aan toe. Ook hij 
lachte, kennelijk opgelucht over haar reactie. 
Aha, de blonde was dus zijn ex! De gewoonte 
hem ‘schat’ te noemen was gebleven.

‘Ken ik haar?’ Vroeg ze. ‘Misschien wel’, zei hij 
aarzelend. ‘Oh, hoe heet ze dan? Waar ken je 
haar van? Is ze van hier uit de buurt? Ik had 
al een paar keer gehoord dat je in de wijk was 
gesignaleerd.’ ‘Daarom juist’, antwoordde de 
man, zo te horen licht geïrriteerd door haar 
vragen. ‘Ik wil haar verrassen en niet dat de hele 
buurt het eerder weet dan zij.’

Vandaar dus, dat ik deze ietwat mysterieuze 
man de laatste tijd vaker in de Archipel had 
gezien. Maar wie was hij en voor wie zou hij 
nou toch komen? Best kans dat ik haar ook ken. 
In de hoop hier nu meer te weten te komen, 
besluit ik nog wat te bestellen.

wordt vervolgd  ll

f e u i l l e t o n

www.schoonheidssalonletournesol.nl

Muziekzendelinge Brechtje Roos, gepassioneerd 
professional mét goede oren en een brede kijk, laat 
mensen verrassende muziekcombinaties horen. 

Ze legt verbanden, waarbij er te genieten, te ontdek-
ken, te leren en te luisteren valt. Brechtje put hiervoor 
uit haar eigen muziekvoorraadkast die voornamelijk 

bestaat uit 13e tm 18e eeuwse muziek, jazz en wereld-
muziek. Eerder bood wijkgenote Theodora Plas haar 
atelier aan om een luistersessie te kunnen houden. 
Het aantal deelnemers wordt afgestemd op de grootte 
van de ruimte. Wie volgt?

cr

Een aantal jaren geleden ontstond er een toenemende trend 
om stedelijke tuinen door middel van betegeling zo onder-
houdsvrij mogelijk te maken. Er blijft voor hard werkende 
tweeverdieners nu eenmaal weinig tijd over om te schoffelen 
en te wieden. De hoveniers en tuinarchitecten hebben hier 
met voortvarendheid op ingehaakt, waardoor je overal de-
zelfde loungeachtige setting ziet: hoekige kunststof banken 
op grijze of andersoortige tegels.

Gelukkig komt daar nu een kentering in vanwege een recent 
gegroeide behoefte aan groen en kleur met een natuurlijke uit-
straling. Voor de bijen en vlinders goed nieuws want door de mo-
noculturen op het platteland kwamen ze hun stuifmeel en nectar 
in de stad halen , waar ze uiteindelijk door de verstening aldaar 
ook steeds meer in het nauw kwamen. Een ernstige zaak omdat de 
bijensterfte sinds een aantal jaren aanzienlijk is toegenomen en 
ook de vlinderstand snel achteruit gaat.
Gelukkig is er een nieuw beplantingssysteem dat volkomen on-
derhoudsvrij is en slechts eenmaal per jaar (februari) gemaaid 
hoeft te worden. En deze beplanting blijkt ook nog zeer bij- en 
vlindervriendelijk  te zijn! Het heet, met een wat ongelukkig ge-
kozen naam, Prairietuin en op de website zie je er schitterende 
voorbeelden van. De hele zomer biedt het een grote bloeivaria-
tie en door de diepe beworteling hoeft er niet of nauwelijks ge-
sproeid te worden. Bemesting, pesticiden en herbiciden zijn niet 

nodig en in de winter biedt het een rijkdom aan zaden voor de 
vogels. Het zijn sterke vaste planten die niet vorstgevoelig zijn, 
dus geen teleurstelling na een strenge winter. Er bestaat eigenlijk 
geen enkel nadeel, behalve dat het voor een uitgesproken scha-
duwtuin niet geschikt is. Vooral in België wordt het systeem be-
halve in particuliere tuinen ook uitgebreid toegepast in de open-
bare ruimte zoals rotondes en plantsoenen.
Met slechts een halve dag zon in de tuin kunt u de hele dag genie-
ten van fladderende vlinders en het gezoem van (wilde) bijen en 
hommels waarbij de tuin zich gedurende de hele zomer ontwik-
kelt tot een opeenvolgende, wisselende bloemenpracht. De grond 
in onze wijk is gelukkig bij uitstek geschikt voor deze beplanting. 

Verstening en het jaar van de bij…

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

Gezocht: Locatie voor luistersessie

www.brechtjeroos.nl

www.archipelwillemspark.nl

marjolein bos

Lorraine Décombe neemt u mee naar het Italië van de 15e en 16e eeuw, een fascinerende 
periode gekenmerkt door geniale kunstenaars! Schilderkunst, architectuur, beeld-
houwkunst – tijdens deze cursus vinden we antwoorden op vragen als: hoe, waar en 
waarom de renaissance is ontstaan en zo belangrijk is voor de kunstgeschiedenis. 

Op 15 september organiseert Lorraine een themadag: De Renaissance. 
Deze dag is geheel gewijd aan de renaissance; een gastspreker vertelt over het Humanisme 
en Platonisme. Voor meer informatie over deze dag en inschrijving zie de website.
De cursus begint 25 september Inschrijven kan telefonisch: 06 486 66 749 of via de website.

Kunstgeschiedenis in
Louis Couperus Museum

www.decombe-frederikse.nl

Ooit was dit bos het jachtterrein van de koning. 
Een rondje bellen leert dat wijkbewoners thans 
over elkaar buitelen over het juist wel of juist 
niet onderhouden van de Scheveningse bosjes. 
De manier waarop onderhoud moet plaatsvinden 
hangt af van de definitie van het terrein. Daarover 
zijn alle partijen het eens. 

Praten we hier – zoals de naam doet vermoeden – over 
een bos of over een park? De gemeente ziet het als een 
bos en beheert het dus ecologisch. Het is toegankelijk 
voor wandelaars, hondenbezitters, joggers en andere 
recreanten, maar het is een kleinschalige natuurlijke 
omgeving, geen park of tuin. Afgewaaide of gekapte 
bomen mogen rustig blijven liggen, ten gunste van de 
biodiversiteit, want dood hout is levend bos. 
Wijkbewoonster Isabelle Hylkema ondersteunt die 

gedachte en aanpak. Dat de gemeenten de grote stron-
ken van omgezaagde bomen uit het bos haalt om eco-
nomische redenen vindt zij een verlies voor het bos.
De werkgroep Scheveningse bosjes onder leiding van 
Bert Huisman vindt dat het een chaos is in het bos. 
Daarom pleit de werkgroep ervoor het bos om te do-
pen tot het Schevenings park. En volgens de definitie 
van een park kan de gemeente zich dan richten op een 
ordelijk aanzicht van het terrein.

De gemeente organiseert hierover een inspraakavond. 
Als alles goed is heeft die op 5 juni plaatsgevonden. 
Lees de website voor ieders mening en voor de actua-
liteit: www.archipelwillemspark.nl – werkgroepen – 
Scheveningse bosjes.

cr

Scheveningse bosjes  
of Schevenings park?

Bankastraat 44
Telefoon 070 355 02 44
www.zuivelland.nl

kaasspecialiteiten
•	top	kwaliteit	boerenkaas
•	honderden	soorten	binnen	
	 en	buitenlandse	kaas
•	versgebrande	noten
•	boeiend	assortiment	olijven
•	kaassouvenirs

voor kenners van smaak!
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…. gladde groene aanslag op het terras 
gemakkelijk is weg te schrobben met heet 
water of met water en een scheut schoon-
maakazijn? 

… je onkruid tussen tegels kunt bestrijden 
door het te overgieten met kokend water, 
af te branden of uit te snijden. Niets doen 
en je laten verrassen is natuurlijk altijd een 
optie…

… je tuinplanten helpt door ze juist géén 
water te geven? De wortels gaan zelf op 
zoek naar water in de diepte, ontwikkelen 
een groter en steviger wortelstelsel en wor-
den daardoor minder gevoelig voor ziektes. 
Bovendien wordt de grond aan de opper-
vlakte minder zout.

… gebruik van bestrijdingsmiddelen 
bodemverontreiniging veroorzaakt en het 
bodemleven verstoort  waardoor ziekten en 
plagen juist toe- in plaats van afnemen.

… bladluis en witte vlieg te bestrijden zijn 
met een sopje van 1/10 spiritus en 9/10 zeep-
sop? ’s Avonds sproeien, drie dagen achter 
elkaar. 

… kruidnagel, ui en knoflook goede mieren-
verdrijvers zijn: het sap van de sterk geuren-
de stoffen verwart het oriëntatievermogen 
zodat ze verdwalen en het nest niet meer 
terugvinden. Leg bijvoorbeeld kruidnage-
len in de mierenstraat bij de hoeken van de 
drempels naar buiten. 

… een plant ziek wordt als hij het niet naar 
zijn zin heeft? Vaak is dat het geval om-
dat hij verkeerd geplaatst is of behandeld 
wordt. De ziekte is een gevolg, geen oor-
zaak…

…. mieren ook niet houden van bloeiende 
goudsbloemen, die gezellige en sterke 
geneeskrachtige composieten die de hele 
zomer stralen en ook nog eens als saffraan-
vervanger kunnen worden gebruikt om 
gerechten een oranje kleur te geven?

… het oude gebruik om de tuin netjes te 
houden desastreus is voor planten en die-
ren? Afgevallen bladeren bieden schuilplaat-
sen voor insecten, beschermen de grond 
tegen uitdroging en zijn een voedingsbodem 
voor schimmels die het organisch materiaal 
afbreken. Uitgebloeide bloemen vormen 
zaden waar vogels dol op zijn. 

isabelle hylkema

Wist u dat…

www.milieuadvieswinkel.nl
www.bieenkorf.be/plantengids.htm

Wijk 
feest
weer Muzikanten uit de wijk zijn opgetrommeld en salsaband ‘La Parranda’ 

loopt zich warm voor het wijkfeest op het Bankaplein in september

 Bankapleinfestijnzaterdag 8 september

Ons staat op 8 september een avond van ouderwetse  
gezelligheid rond de fontein te wachten aan de lange tafels 
met buren en vrienden uit de wijk, met heerlijke muziek,  
een lekker en feestelijk maal, een glaasje en veel vertier. 

Voor kinderen wordt het ook een bijzonder en verrassend feest, 
want vanaf 17.00 uur rijdt de minitrein op het plein, de carrousel 
draait rondjes en verrukkelijke poffertjes vormen het feestelijke 
kindermaal. Dit alles met dank aan de grootgrutter Albert Heijn 
die als 125-jarige ruim trakteert door deze kinderevenementen te 
faciliteren.

Hoe de avond er in grote 
lijnen uit zal zien:
Van 17.00 u tot 20.00 uur 
kunnen we tijdens de borrel 
kennis maken met verschil-
lende musicerende buurt-
bewoners, onder wie een 
zeer welkome oude bekende: 
Dano Roelvink uit de Madoe-
rastraat met zijn band. Ove-
rige artiesten zullen in het 
programma op de website 
worden aangekondigd.
Vanaf 18.00 u wordt de 
buurtmaaltijd geserveerd, 
door de kookploeg thuis  

bereid, professioneel warm gehouden en op vertoon van eetbon-
nen verkrijgbaar. Fris, wijn en bier zijn met bonnen te koop, op  
de avond zelf ter plekke verkrijgbaar.
Om 20.00 uur begint het spetterende optreden van de leukste 
en gezelligste salsaband van Nederland, La Parranda. Zeventien 
snoeten tellen we op de foto, het klinkt als de halve Carribean, 
swingend, opzwepend, zwoel en ritmisch… Dat belooft wat!
Om 23.00 uur nadert het feest zijn einde en steken we allemaal  
de handen uit de mouwen om op te ruimen.

Ben je kookliefhebber, en wil je helpen? 
Vind je het leuk om te koken voor je vrienden in de wijk, voor je 
buren en het wijkfeest, voor minimaal tien personen? (Voor meer 
mag ook, er zijn veel magen te vullen… ) Na aanmelding van het 
aantal personen en uitleg van de kookploeg krijg je kort voor 
het feest een tas met ingrediënten en recepten die je thuis mag 
verwerken.
Wil je op deze of op een andere manier een bijdrage leveren aan 
het wijkfeest, dan ben je welkom je aan te melden bij het wijk-
feestcomité: Betty Aardewerk, Elly Bloot, Bert Bos, Winifred 
Evers, Luce Gelling, Isabelle Hylkema, Martine de Lange, Arine 
van der Lely, Marie-Louise de Ridder, Erika Verhulst (wijkfeest@
archipelwillemspark.nl)
Eetbonnen voor het Bankapleinfestijn zijn alleen vooraf te koop: 
van 29-8 t/m 1-9, zolang de voorraad strekt, à 10,- pp bij Exoten-
hof, Bankastraat 78 G en bij Lizeth, van Babs & Lizeth, Bank-
astraat 107a.

isabelle hylkema

Inmiddels zijn er niet alleen duurzame maar ook financi-
ele argumenten om zonnepanelen op je dak te plaatsen. 
De aanschaf van zonnepanelen wordt door toenemende 
productie in China steeds goedkoper. De installatie van  
8 panelen (totaal 16 m2) en de benodigde aanpassingen in 
de elektrische installatie van je huis kosten op dit moment 
circa € 4.700. Daarmee kun je zo’n 1.800 kWh per jaar op-
wekken, bij mij thuis is dat ongeveer een kwart van onze 
jaarlijkse elektriciteitsbehoefte.
 

Het mooie is dat de gemeente Den Haag momenteel bereid is 
bij te dragen. Je kon dit jaar (tot 1 mei 2012) subsidie aanvragen 
tot 45% van de aanschafprijs. Je krijgt deze subsidie niet zonder 
meer toegekend, de gemeente honoreert als eerste de aanvra-
gen die de minste subsidie per opwekcapaciteit vragen. Een 
slimme manier van de gemeente om maximale opwekcapa-
citeit te realiseren voor de dit jaar beschikbare totale zonne-
energie subsidiepot van € 275.614.    
 
Tijd voor de rekensom. Met 8 panelen bespaar je per jaar 
ongeveer € 440 op je elektriciteitsrekening en wanneer de prijs 
per kWh (nu circa € 0,21) omhoog gaat zelfs meer. De capaciteit 
van de panelen loopt overigens elk jaar een beetje terug door 
veroudering, maar dit is slechts 0,6% per jaar. Aan het eind van 
de gegarandeerde levensduur van 25 jaar leveren de panelen 
nog steeds 86% van de oorspronkelijke capaciteit, in de prak-
tijk houden de panelen het afhankelijk van de kwaliteit zelfs 30 
tot 45 jaar vol. 
 
Bij een investering van € 4.700 in zonne-energie op je dak kom 
je uit op een jaarlijks rendement van gemiddeld 6% per jaar in 
25 jaar tijd. Na 11 jaar heb je de zonnepanelen terugverdiend. 
En mocht het lukken om de maximale subsidie van 45% van 
de investering binnen te halen, dan is de netto investering 
circa € 2.500, het rendement gemiddeld 15% per jaar en de 

terugverdientijd ongeveer 6 jaar. En het rendement komt nog 
’s hoger uit wanneer de zon harder schijnt, de prijs per kWh de 
komende jaren stijgt of de levensduur van de panelen langer 
dan 25 jaar is. Uiteraard kan het resultaat ook tegenvallen door 
tegenvallende zonneschijn, schade aan de panelen of andere 
technische problemen.
  
Maar je kunt deze € 2.500 natuurlijk altijd iets minder duur-
zaam en met een lager rendement op een bankrekening laten 
staan. 

ernst van der putten

Volgens een tekening van Kamagurka in de NRC is het voor 
de tweede keer in zes maanden herfst. Poes Pip ligt lui genie-
tend languit op het rooster van de convectorput te smelten. 
Zij vindt het best, maar ik ben benieuwd naar mijn uiteinde-
lijke energierekening van Eneco. Over mijn verdere pogingen 
die omlaag te brengen gaat dit stuk.

Zonnepanelen
Zoals u wellicht weet wordt mijn huis een voorbeeldwoning in 
de wijk en dat maakt mij een ambassadeur voor het nemen van 
duurzame en besparende maatregelen. En dat is, dat kan ik u 
verzekeren een ware speurtocht. Je bent er namelijk nog lang niet 
als je, na veel gepuzzel en zoeken op internet, eindelijk weet wát 
je wilt gaan doen. 
Dan kom je bij het volgende hoofdstuk. Hóe 
ga je dat doen. En dat roept weer hele nieuwe 
obstakels op. Neem nu mijn plan zonnepanelen 
te gaan plaatsen op het platte dak van mijn ach-
terhuis. Het dak ligt goed op de zon en is hoog 
genoeg om geen last te hebben van er omheen 
staande bomen.
Ik schrijf me in op een heel aantrekkelijk aanbod 
van de  Stichting Natuur en Milieu en de ASN 
Bank. Het is een mooi en voordelig aanbod, een 
totaalpakket inclusief plaatsen, omvormer en 
aansluiting op je meterkast. Voor het eerst is 
zelfopgewekte stroom goedkoper dan de stroom 
geleverd door de energiemaatschappij. De Stich-
ting Natuur en Milieu heeft uiteraard gecheckt of de panelen, 
komend uit China, op een duurzame en verantwoorde manier 
zijn geproduceerd. Op mijn dakje (24 m2) passen maximaal zes 
panelen. Zij bieden twee pakketten aan. Een van vijf panelen en 
een van acht. Ik kies het pakket met vijf. Met de mogelijkheid nog 
een los paneel extra te bestellen. En ik ben intens gelukkig. Ik 
krijg zonnepanelen!

Dak
Maar dan zegt iemand tegen mij: misschien moet je de schoor-
steen (een niet meer in gebruik zijnd rookkanaal)  weghalen, want 
die kan schaduw op je panelen werpen. En aangezien de panelen 
in serie geschakeld zijn is het zo dat schaduw op één paneel effect 
heeft op alle panelen. Dus ik vraag mijn vertrouwde dakmeneer 
om eens te komen kijken en tevens de conditie van het dak te 
controleren. Hij kijkt somber. Schoorsteen geen enkel probleem, 
maar het dak is bejaard en van mastiek met kiezels (mastiek is een 
soort teer) maar verder nog prima in orde en kan nog wel een tien-
tal jaren mee. Maar helaas niet geschikt om het extra gewicht van 
de panelen en hun ballast te dragen. Dat zou vervangen moeten 
worden. Tegenvaller dus!

Ik ga offertes aanvragen. Offertes voor een ‘warm 
dak’ waarbij de isolatie ónder de dakbedekking 
ligt en een ‘omkeerdak’ waarbij de isolatie óp de 
dakbedekking ligt. Kortom een nieuw dak vol-
gens de subsidieregels van de gemeente.

Ik vraag drie offertes aan. Prijzen lopen erg uiteen, 
maar hebben gemeen dat ze allemaal hoog zijn. 

Ik vraag me ook af, hoe duurzaam is het als je 
voortijdig iets gaat vervangen, dat voldoet en nog 
niet aan het eind van zijn bestaan is. 

Inmiddels gaan er ook stemmen op die zeggen 
dat ik het risico best kan nemen. Als ze een beetje voorzichtig op 
mijn dak  lopen dan kan het best.

Voorlopige conclusie: ik wacht het advies van het bedrijf dat de 
zonnepanelen komt plaatsen af. Pas als mijn dak is goedgekeurd 
kan de reservering definitief worden. Wordt vervolgd!

mt

De allereerste elektrische oplaadpaal in onze 
wijk voor auto’s kunt u vinden aan de Nassau-
laan bij nummer 23. 

Onverwacht kreeg ik bericht van de gemeente dat 
er bij ons in de wijk een laadpaal was geplaatst. 
Het was nog even zoeken want aangegeven was 
dat de paal zich bevond bij nummer 2, maar  
uiteindelijk bleek hij bij nummer 23 te staan.  
Een vaste parkeerplaats komt er nog. Het opladen 
aan deze paal kost zes tot acht uur.
Verschillende particulieren hadden aangegeven 
bij de Stichting E-laad dat er behoefte was aan een 
plek om elektrische auto’s te kunnen opladen.

De stichting E-laad werkt samen met de gemeente Den Haag. Er zijn ambiti-
euze plannen dit jaar nog het aantal landelijke oplaadpunten te verdubbelen. 
In Den Haag zijn er nu achttien en dat moet ook snel uitgebreid worden.  
Snel opladen kan al bij het hoofdkantoor van de anwb.

mt

Geld op de bank 
of op je dak?

Opgewekt opwekken
Archipel & Willemspark met nieuwe energie

– ‘groene’ advertenties –

Eerste oplaadpaal een feit
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ELSKE SLUYSMANS VAN DEN 
HOUTEN BATJANSTRAAT
WEBWINKEL KINDERSPEELGOED

Wat doe je? ‘Eind november 2011 ben ik gestart met mijn 
webwinkel met duurzaam en bijzonder speelgoed en 
kinderboeken ‘Prikkeltje’ genaamd. Een aantal jaren was ik 
advocaat, maar ik verwachtte mijn eerste kind en wilde toen 
iets doen waarbij ik veel thuis was om voor mijn kind te 
kunnen zorgen. Maar ik wilde ook iets doen wat ik echt leuk 
vond. Na de geboorte kwam als vanzelf kinderspeelgoed op 
mijn pad en begon ik de webwinkel, waarvoor ik de website 
zelf bouwde.’ 

‘Ik zoek en vind mijn producten via internet, heb van elk 
product een kleine voorraad op onze zolder. Het is erg 
leuk om bestellingen goed te kunnen uitvoeren, soms – op 
verzoek – speciaal feestelijk in te pakken en dan met mijn 
kindjes naar het postkantoortje te lopen om ze te versturen. 
Daarna lopen we vaak nog even langs een paar winkeltjes in 
de buurt, of gaan we spelen op het schoolplein om de hoek.’

Voegt wonen in de Archipel iets toe aan je onderneming? ‘Eigen-
lijk niet aan de onderneming, want ik heb klanten in het 
hele land en zelfs daarbuiten via internet. Maar het is een 
erg gezellige buurt, we zijn elke dag buiten en ik heb daar-
door veel contact met de mensen uit de buurt.’

Hoe staat je man tegenover je onderneming?
‘Mijn man is ook advocaat, en heeft een volledige baan, 
maar gelukkig springt hij altijd in als het druk is en dat is 
erg prettig.’

Speciale kortingsactie voor lezers van deze wijkkrant:
Ga naar de website www.prikkeltje.nl, bekijk het assorti-
ment en bestel wat u graag hebben wilt. Met kortingscode 
aw 512 krijgt u tot 1 augustus 2012 15% korting op het 
speelgoed, mits u kiest voor de verzendoptie ‘gratis afhalen 
in Den Haag’.

ed

Bent u een zelfstandige zonder personeel 
(ZZP’er) of kent u er één? Laat het me weten, 
cathrien@archipelwillemspark.nl

WILLEM WANSINK 
BANKASTRAAT
JOURNALIST & SCHRIJVER

Wat doe je? ‘Ik schrijf en ik praat’. In principe vallen al zijn 
activiteiten daar wel onder, maar ze omvatten een veel 
breder gebied dan ‘schrijven en praten’ alleen. Hij werkte 
jarenlang als journalist voor de nos-televisie en Elsevier, 
in binnen- en buitenland. Daarnaast schreef hij een aantal 
boeken. Vijf jaar geleden besloot hij als zelfstandige verder 
te gaan, omdat hij de ruim tien jaar tot zijn pensioen niet 
uitsluitend als journalist gezondheidszorg wilde slijten; 
bovendien werd er steeds meer een beroep gedaan op andere 
kwaliteiten dan schrijven. Hij werd gevraagd als gespreks-
leider, voor lezingen, interviews en workshops. Voorname-
lijk op het gebied van de gezondheidszorg, maar al doende 
kwam hij op ‘zijpaadjes’ als mediatraining en reputatiecoa-
ching. ‘Het voordeel van zelfstandig werken is dat het heel 
afwisselend en leuk is, dat je mogelijkheden toenemen en 
je netwerk steeds uitgebreider en breder wordt. Het is soms 
hard doorwerken, maar dat is helemaal niet erg.’

Voegt wonen in de Archipel iets toe? ‘Ja, het voegt zeker iets 
toe: we wonen hier nu ca 2,5 jaar en het is hier heerlijk 
rustig, het is 10 minuten van het strand, van de duinen, van 
horeca en winkels en van politiek Den Haag. Voor mijn werk 
en mijn netwerk is de politiek belangrijk, dat politici, amb-
tenaren en collega’s zo snel en makkelijk bereikbaar zijn, is 
een absoluut pluspunt. De buurt is interessant, er wonen 
veel journalisten en mensen waarmee ik een prettig contact 
heb. Na een correspondentschap in Berlijn woonden we 
jarenlang midden in Amsterdam in een groot appartemen-
tencomplex, waar we goed omgingen met de buren, maar 
bijna niemand had boeken in huis.’

Hoe denkt uw thuisfront erover? ‘Mijn thuisfront bestaat uit 4 
poezen en mijn echtgenote Michèle de Waard, die ook zzp-
er is (zie Thuiswerkers Wijkkrant februari 2012), zij denkt er 
helemaal hetzelfde over. Kortgeleden hebben we overigens 
voor het eerst samen een stuk geschreven.’

Wie nog meer wil weten over Willem Wansink: bekijk 
zijn uitgebreide website, die een goed beeld geeft van zijn 
activiteiten: publicist, zorgexpert, moderator, mediatrainer, 
adviseur, reputatiecoach, politiek analist, Duitsland-kenner

ed
www.willemwansink.nl

www.prikkeltje.nl
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Een exclusieve parfumerie in 1999 opgericht door moeder en
dochter Antoinette en Virginia Borsboom. Maak hier kennis 
met de vele topmerken op het gebied van selectieve geuren, 
huidverzorging, maquillage en homeproducten.
 

Ook voor de heren vindt u hier exclusieve scheerzepen,
kwasten en verzorgingsproducten.

Frederikstraat 963, 2514 LJ Den Haag
www.celeste-parfums.nl

Uniek in Nederland!

annick goutal  caudalie  creed  diptyque  geo f. trumper  il profvmo

l’artisan parfumeur  miller harris  molton brown  parfums d’orsay (e.a.)

Celeste
parfums

 

Maak vandaag nog een afspraak voor 
meting en productadvies op maat!

 
Verder kunt u bij ons ook terecht voor:

Gezichtsverzorging, anti aging, definitief 
ontharen, afvallen, anti cellulite behandelingen,
 permanente make up! 

Uw huid is uniek!

Willem Witsenplein 7 - 2596 BK  Den Haag -Tel: +31 (0)70-3262926 - info@btotale.com - www.btotale.com

Chr. Th. JEHEE

Steenhouwerij en
Natuursteenhandel

Gevelbekleding - Schouwbekleding
Trapbekleding - Vloeren

Vensterbanken - Grafmonumenten

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

sinds 1916

HENNEMAN B.V.

Aanleg en onderhoud van:
• alle elektrische installaties

vernieuwing van bedradingen
• c.v. installaties

• sanitaire installaties
keuken en badkamer installaties

dak- zink en rioolwerk
• beveiliging, ook aanbrengen 

van buitenveiligheids verlichting
• onderhoudsabonnementen c.v.

Dag- en nachtservice
Telefoon 070 - 354 94 94

Gespecialiseerd in zonweringen en rolluiken sinds 1949

Archipel
Fysiotherapie    &
Manuele therapie

Sumatrastraat 205
2585 CP  Den Haag
070 - 3503990
Locatie "De Bataaf" 

                            Ver Huëllweg 2
                            2585 JC  Den Haag 

Fysiotherapie

Manuele therapie

Psychosomatische

 fysiotherapie

Medische Fitness 
Consulten

Advies/begeleiding

                            070 - 3506944
                                          
                                          www.archipelfysiotherapie.nl                                

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)

Met de Olympische Zomerspelen voor de deur ging ik 
op zoek naar verhalen over het bijzondere leven van de 
eerste Nederlandse deelneemster aan de Olympische 
Winterspelen in 1936: Gratia Schimmelpenninck van 
der Oye. ‘Tante’, zoals haar nicht en naamgenoot Gra-
tia Prisse uit de Celebesstraat haar noemt. 

Zij overleed dit jaar op 99-jarige leeftijd als oudste nog in 
leven zijnde Nederlandse Olympiër. Veel media, waaronder 
het nos-journaal, besteedden aandacht aan haar overlij-
den. Zij was een bijzondere vrouw, sprak tot de verbeelding. 
Ruim 30 jaar woonde ze in de Kerkstraat. Tijdens haar af-
scheid  in de Vredeskapel bleek onder andere de betrokken-
heid van haar Italiaanse buurman Fresi. Hij bracht haar 
spaghettimaaltijden. Dat ontroerde de familie. Nicht Gra-
tia Prisse blikt terug op het leven van haar beroemde Tante.

‘Negentien jaar oud vertrok ze met haar moeder naar 
Kitzbühel. Boerenjongens uit het dorp leerden haar skiën. 
Vervolgens trainde ze mee met Franse en Britse mannelijke 
olympiërs. Was er een parcours voor vrouwen uitgezet? Dan 
nam ze de route voor mannen. Haar vader was voorzitter 
van het Nederlands Olympisch Comité. Op de Olympische 
Spelen in het Duitse Garmisch-Partenkirchen in 1936 stond 
alpineskiën voor op het programma. Ze deed mee en werd 
14e. In hetzelfde jaar won zij de vermaarde Hahnenkamm-
rennen van Kitzbühel. Na de oorlog werd ze bestuurslid van 
de Internationale Ski Federatie en was ze jurylid bij de Win-
terspelen van 1948 en 1952. Mede dankzij haar werd de Reu-
zenslalom een officieel onderdeel van het wedstrijdskiën.

Een Olympische ervaring, een huwelijk 
en een viertal kinderen rijker kwam het 
tot een scheiding met haar man. Finan-
cieel zat het haar niet mee. Zij werd te-
ruggeworpen op haar creativiteit, haar 
doorzettingsvermogen en haar avon-
tuurlijke inslag. Ze reisde graag. Toen 
ze eind jaren zestig in een kantine van 
het leger werkte in Israël, ontmoette ze 

daar een vrouw achter de tap. Opvallend aan die vrouw was 
de snelheid waarmee ze afviel. Dat bleek te komen door het 
afvallen in een groep. Dat was toen iets nieuws. Het bleek 
de barvrouw de juiste stimulans te geven. Tante geloofde 
in die methode en startte, terug in Nederland en wonend in 
de Kerkstraat: ‘Gratia, Club voor Slankblijvers’. Alhoewel zij 
zelf geen gram overtollig vet meedroeg en het idee juist was 
dat je ervaringsdeskundige was, werd haar club, dankzij 
wie zij was, een succes. In 1972 was ze samen met haar klant 
Hanneke Groenteman te gast in Koos Postema’s Een Groot 
Uur U. De vara werd een dag later plat gebeld. Heel Neder-
land wilde in Gratia’s slankblijfclub. Ze breidde vanuit Den  
Haag, Delft en Amsterdam tot in Groningen en Brabant. 
Toen de Weight Watchers een aantal jaren later de Neder-
landse markt wilden veroveren vonden ze Tante op hun 
weg. Tante kreeg er lucht van en schakelde een advocaat in. 
Deze overtuigde de Weight Watchers van Tantes kwalitei-
ten. Het resultaat was dat ze nog 5 jaar tot haar 65ste jaar 
directeur van de Weight Watchers Nederland was.’

Er zijn meer anekdotes en spannende verhalen. Gratia was 
voor Gratia een fijne Tante. Zij bewaart heel goede herin-
neringen aan haar. 

cr

Olympische
wijkbewoonster 
en haar
slankblijfclub
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Maaltijden
Tijdens de zomervakantie worden er geen maaltijden 
gehouden. De eerste maaltijd is er weer op maandag 
3 september in het wijkgebouw van de Vredeskapel. 
Malakkastraat 7. U bent dan van harte welkom vanaf 
18.00 uur voor een drankje en een hapje. Om 18.30 uur 
staat de maaltijd klaar. Kosten 3.50 euro.
Meer informatie Hans ter Schegget, T 06 40 93 77 71.

Afscheid Casper van Dongen
Op zondag 16 september om 15.00 uur in de Duin-
zichtkerk zal onze wijkpredikant Casper van Dongen 
afscheid nemen van de gemeente. Hij is vanaf 1989 bij 
ons in de gemeente werkzaam geweest en gaat nu met 
emeritaat. Wij wensen hem alle goeds toe.

Omdat wij 2 wijkpredikanten hebben is onze gemeen-
te na september niet zonder predikant. Corrie van 
Duinen zal haar werkzaamheden voor de Duinzicht-
kerk en de Vredeskapel voortzetten.

Zoals altijd gaan de diensten in de Vredeskapel 
tijdens de zomervakantie gewoon door. Zondags om 
10.30 uur . Malakkastraat 3.
Tijdens de zomervakantie is er wel crêche maar geen 
kindernevendienst, de kinderen van 4 tot 12 jaar kunnen 
in de zomerperiode tijdens de dienst naar de crêche.
Ik wens iedereen een fijne zomervakantie toe. 

Voor meer informatie kunt u bellen met Hester 
Hoogenraad, T 070 368 99 26.

De Vredeskapel is een protestantse wijkgemeente, die voor 
iedereen open staat. Elke zondag om 10.30 u is er een kerk- 
dienst (tevens crèche). De Vredeskapel houdt zich vanuit 
haar christelijke inspiratie bezig met een leefbare wereld.

vredeskapel

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)

– advertenties –

– advertenties –

inschrijven 
nieuwsbrief

Altijd op  
de hoogte
Word abonnee op de digitale 
nieuwsbrief van A&W.

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

Zo simpel is het!

691 gingen u al voor!

Ook een voormalig bewoner van Riouwstraat 127, Jhr. 
Christiaan van Lennep, deed ooit mee aan de Olympische 
Spelen. Christiaan werd op 3 januari 1887 in Hilversum 
geboren. Bij zijn ouderlijke huis op de ’s-Gravelandseweg 
was een privé tennisbaan. Hier tenniste Christiaan veel 
met zijn broers en zusjes. Op zoek naar tegenstanders 
buiten de familie speelden zij ook bij ’t Melkhuisje. 

In huize Van Lennep werd in 1895 de Hilversumsche Lawn 
Tennis Club opgericht. Hier werd de basis gelegd voor Van Len-
neps internationale tenniscarrière. Hij werd o.a. 6 maal Natio-
naal Kampioen heren enkel (de eerste keer in 1905 en de laatste 
keer in 1926), maar deed ook meerdere malen mee met de Davis 
Cup en afgaande op het familiealbum ook aan Wimbledon (zijn 
dubbelpartner was veelal Arthur Diemer Kool). In 1908 deed 
Christiaan samen met zijn oudere broer Roelof (1876-1951) mee 
aan de Olympische Zomerspelen te Londen in de heren dubbel. 
Zij eindigden op de 7e plaats! 
Maar Christiaan tenniste niet alleen. Zijn dochter mevrouw 
W.M. Rosenberg Polak-van Lennep vertelde mij dat hij ook een 
goed ijshockeyer was en op het ijs in Adelboden was het dat hij 
zijn Engelse vrouw Grace Mary Robinson ontmoette. Het was 
liefde op het eerste gezicht. Na hun huwelijk in 1913 gingen zij 
in Den Haag wonen, waar Van Lennep oprichter en directeur 

was van de Bataafse Credietbank in de Parkstraat 10. Het echt-
paar kreeg 2 dochters, Constance en Wendela. Van hun tijd in 
de Riouwstraat 127 herinnert mevrouw Polak (Wendela) zich 
haar dagelijkse korte wandeling naar haar Lagere school op de 
Koninginnegracht, maar ook dat zij elke dag verlangend uit-
keek naar de thuiskomst van haar vader. Zij was wat je noemt 
een vaderskind en erfde van hem ook haar liefde voor de ten-
nissport. Ook herinnert zij zich dat haar moeder haar vader in 
die periode vaak vergezelde tijdens zijn buitenlandse wedstrij-
den. De foto’s en boeiende tennisverslagen in het familiealbum 
tonen wat een mooie tijd dit voor hen moet zijn geweest. 
Wegens gezondheidsredenen van mevrouw Van Lennep 
verhuisde het gezin eind twintiger jaren naar Territet, vlakbij 
Montreux, en hier leerde Christiaan zijn beide dochters tennis-
sen. Hij was streng en kon heel boos op mij worden als ik niet 
mijn best deed, terwijl ik wel het talent had, vertelt mevrouw 
Polak. Tranen waren weleens het resultaat, maar later vele ten-
nisoverwinningen voor Wendela! 
Op oudere leeftijd deed Christiaan van Lennep wegens hart-
problemen helaas niet veel meer aan sport, zo was het dok-
tersadvies in die tijd. Wel volgde hij sportuitzendingen via de 
radio en bezocht o.a. de Daviscupwedstrijden in Montreux. Hij 
overleed op vrij jonge leeftijd op 5 december 1955 in Rochers- 
de-Toveyre sur Territet. 
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Olympisch 
tennistalent uit 
de Riouwstraat

Eens in de maand is op de laatste vrijdag van 
de maand de avond van het Haagse lied van de 
ziel. We zingen dan met een groep mensen van 
19.30-21.30 in de Vredeskapel, Malakkastraat 1, 
Den Haag. Er wordt  begonnen met een meditatie 
onder leiding van Melita Hoefnagel. Sommige 
muziek die gezongen wordt  is verstild en  
ingetogen, andere muziek uitbundig en vrolijk.

Het lied van de ziel betekent voor ons het zingen 
van bestaande liederen en mantra’s vanuit allerlei 
windstreken. Eenvoudig en soms meerstemmig, in 
ieder geval geschikt om zonder al te veel moeite mee 
te kunnen zingen. Iedereen is welkom om vooral te 
genieten van het onbekommerd samen zingen en spe-
len. Hoor je een tweede (derde, vierde) stem die nog 
niet gezongen wordt: Zing hem! Voel je de neiging 
tot trommelen? Doen! En als het dan niet persé mooi 
hoeft te klinken, je niet je best hoeft te doen, kan 
het zomaar gebeuren dat we op een andere manier 
contact met elkaar kunnen maken.

De teksten die gezongen worden zijn kort, makkelijk 
te onthouden en worden een aantal keren herhaald, 
waardoor je niet meer zo hoeft na te denken terwijl je 
zingt. Dat schept gelegenheid om te genieten. Nadien 
kan je zelf voelen hoe het voor je was en wat je daar-
voor over hebt. De toegangsprijs bepaal je daarom 
zelf: je geeft wat het je waard was.

Een deelneemster, die graag zingt (maar haar stem niet 
een aanwinst vindt voor een koor) vond hier de ruimte om 
haar stem tussen de andere stemmen te laten horen. Door 
de herhaling van de mooie teksten, sleep de muziek een weg 
naar binnen. Vredig en geïnspireerd ging zij na afloop naar 
huis. Een aanrader om eens mee te maken én te herhalen.

Eerstvolgende bijeenkomst: 
vrijdag 28 september 2012

Aanmelden kan: info@haagsestembevrijders.nl

Het Haagse lied van de ziel

Ideeën voor activiteiten  
in Het Schakelpunt?
In het Schakelpunt wil het Ouderenwerk van de St. Zebra, in  
samenwerking met Bewonersorganisatie AW, Staedion en Florence 
activiteiten aanbieden.

Ideeën van wijkbewoners zijn hierbij van harte welkom. Als u een suggestie 
heeft voor een activiteit dan horen we dat graag van u. Ook als u op vrijwil-
lige basis een activiteit wilt aanbieden, dan zijn daar mogelijkheden voor.
Met ideeën kunt u terecht bij dhr. M. Wenzel, ouderenconsulent St. Zebra, 
op maandag en woensdag van 10.00 tot 12.00 uur bereikbaar in het Klok-
huis, Celebesstraat 4, tel. 350 35 11 en in De Heldenhoek, Elandstraat 88,  
tel. 424 81 27.

Mode in Het Schakelpunt
Tot grote tevredenheid van de bezoekers was er op vrijdagmiddag 18 mei 
j.l. weer een mogelijkheid om geschikte kleding te kopen bij Modehuis 
Marijke, dat vele rekken in vele maten klaar had staan in de ontmoetings-
ruimte van Het Schakelpunt. In het najaar zal er op een morgen weer 
een verkoop plaatsvinden, maar de datum zal dan nog bekend gemaakt 
worden.

Maaltijden in Het Schakelpunt
In het Schakelpunt, Burgemeester Patijnlaan 1900, is er iedere woensdag 
om 17.30 uur gelegenheid om een warme maaltijd (drie-gangen-menu) te 
nuttigen. De kosten bedragen € 6,00. De maaltijden worden aangeleverd 
door een cateraar, die de maaltijden op de dag zelf bereidt. U wordt van 
harte uitgenodigd om te komen eten. Voor deze maaltijd kunt u zich aan-
melden bij het Klokhuis. Reserveren voor een maaltijd kunt u tot dinsdags 
12.00 uur doen. Betalen kunt u in het Schakelpunt. Voor informatie en 
reserveringen kunt u bellen met het Klokhuis, tel. 350 35 11.De maaltijden 
worden ook in de vakantieperiode gewoon verstrekt.

Gymnastiek 55+ in Het Klokhuis
Wanneer u belangstelling hebt voor gymnastiekles, dan zijn daarvoor 
mogelijkheden in het Klokhuis. Op de maandagochtend zijn daar  3 les-
groepen, waarvan er bij twee lesgroepen nog enkele deelnemers welkom 
zijn. De contributie bedraagt € 6,00 per maand. Heeft u hiervoor belang-
stelling, dan kunt u contact opnemen met het Klokhuis, Celebesstraat 4, 
telefoon 350 35 11.

epb
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Wijk- en Dienstencentrum 
’t Klokhuis
Celebesstraat 4
2585 tj Den Haag
t. 070 350 35 11    f. 070 358 71 90
i. www.stichtinghetklokhuis.nl
e. stichtinghetklokhuis@live.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.  

Bestuur Stichting Het Klokhuis

De heer R. Klein  voorzitter 
ruudklein@stichtinghetklokhuis.nl

Mevrouw E. de Bles  bestuurslid 
liesbethdebles@hotmail.c0m

De heer W. Oostdam  penningmeester
ienwoostdam@kpnplanet.nl

De heer W. Punt  bestuurslid 
wpunt@casema.nl

Stichting Ouderenwerk A/W/Z
Secr. mw G. Arkes, van Speijkstraat 37a
2518 ev Den Haag, t. 392 74 96

Consulent ouderenwerk Matthias Wenzel,
spreekuur tussen 11.00 - 12.00 uur op afspraak
via ’t Klokhuis, t. 350 35 11

Afspraak maatschappelijk werk 
Corrie v.d. Velden, ma, di en do, t 424 80 00

Wijkbus ‘STAP IN’
aanmelden/info: tussen 9 - 10 uur, t 352 04 16

Telefooncirkel A/W/Z 
Info coördinatoren:
mw P. Jansen, t 350 70 58
W. Luchtenveld, t 345 16 81

Bloedafname en Trombosedienst
De Trombosedienst neemt, in samenwerking 
met het Bronovo Ziekenhuis, drie keer per 
week bloed af in het Klokhuis.

Men kan terecht op de volgende tijdstippen: 
Dinsdag  10.00 – 11.00 uur
Woensdag  08.15 – 09.15 uur
Vrijdag  08.15 – 09.15 uur

Op woensdag en vrijdag is het Klokhuis open 
vanaf 08.00 uur.

Kunstwerken 
bij de vng
Op de hoek van de Sophialaan en de 
Nassaulaan zijn twee glazen zuilen 
geplaatst. Dit was ter gelegen-
heid van het honderdjarig bestaan 
van de Vereniging Nederlandse 
Gemeenten (VNG). Het zijn twee 
door Jan van Nuenen ontworpen 
kunstwerken. 

De feestelijke onthulling van de zuilen 
was op maandag(avond) de 4e juni  
en deze werd verricht door de voorzit-
ter van de vng, mw A.Jorritsma en 
Burgemeester J. van Aartsen. Op de 
hoek van de ene kant van de Sophi-
alaan staat nu – verdwaald?– tussen 
de kastanjebomen een lichtstam ‘Iep’ 
genaamd.  
Het blijkt een verwijzing naar het ver-
leden te zijn. Tot 1936 stonden op de  
Sophialaan iepen, die bezweken 

door de iepziekte. Aan de andere kant verwijst  de lichtstam naar de huidige 
‘Paardekastanjes’, die in 1936 geplant werden. Als het donker is, zorgt een 
ingebouwde spot voor een projektie van de afbeeldingen op de gevel van het 
vnggebouw. Zowel overdag als ’s avonds  aanwinsten voor de buurt.

epb
Wilt u meer weten over deze objecten en de kunstenaar, kijk dan op:   
www.janvannuenen.com/uploads/VNG/lichtstammen.zip 

Begin april j.l. zijn elf bomen in de Atjehstraat geplant. Medewerkers van het 
Haags Groenbedrijf hebben met vereende krachten een plantgat in de eerder 
geplaatste ‘ogen’ uitgegraven. Hierin zijn de steunpalen en natuurlijk de 
boom zelf gezet. Het zijn Magnolia Kobus bomen die – voorafgaand aan de 
bladvorming – uitbundig bloeien met ca. 10 cm grote witte bloemen. De bloei 
vindt plaats in maart/april. Daarna komen de bladeren die in de herfst geel 
kleuren. Een mooie aanwinst voor de straat. Ze staan nu vol in het groene blad.

Op vrijdagmorgen wordt in ’t Klokhuis koersbal 
gespeeld door een groepje oudere wijkbewoners 
van 10.30 – 12.00 uur. Spelleider Piet Damen 
houdt de punten bij en zorgt (met hulp van de 
spelers) dat de zaal opgeruimd achter blijft. 
Koersbal lijkt enigszins op jeu de boules, maar 
wordt altijd binnen gespeeld. 

Informatie Piet Damen, telefoon 070 350 56 15

bewoners 
in beweging

Heeft u een werkeloze computer thuis?  
Dan is het tijd eindelijk eens op donderdagmorgen  
de computercursus voor beginners te gaan doen: u 
kunt voor 8 lessen terecht voor slechts € 50,- (inclu-
sief het lesboek). Als u een laptop hebt, kunt u deze 
meenemen. 

Ook kunt u – desgewenst – op andere momenten met 
de lesstof oefenen op de pc in de ontmoetingsruimte 
van ’t Klokhuis als u (nog) geen computer thuis hebt. 
Er wordt gestart bij minimaal 6 personen en er kun-
nen maximaal 8 personen meedoen.

Computercursus

Dichtbij toch uit eten
Ouderwetse pannenkoeken (naturel of met spek)  
worden in het Klokhuis gebakken op maandag tussen 12.00 en 13.00 uur. 
Reserveren is niet nodig en de kosten zijn ongeveer € 1,- per pannenkoek.

Warme maaltijd  Voor de heerlijke 3-gangen maaltijd op dinsdag van  
17.15 – 18.30 uur voor wijkbewoners van 55+ moet u uiterlijk maandag 13.00 
uur reserveren op 070 350 35 11. De kosten zijn € 6,- per persoon.

www.janvannuenen.com

Activiteiten in ’t Klokhuis 

Wegens vakantie is het Klokhuis geslo- 
ten van ma. 23 juli t/m zo. 12 augustus.

Bridgen
Iedere dinsdagmiddag tussen 13.00-16.30 uur
Nieuwe leden/belangstellenden welkom:
bel Wijnand Punt, telefoon 070 392 04 02.

Bingo
Iedere 3e woensdag v.d. maand  Op 20 juni en
22 aug. a.s. tussen 13.45-15.45 uur. Kosten 1e kaart
€ 2,50 (incl. 1 thee/koffie), 2e kaart of meer €2.

Wisselbibliotheek
Iedere vrijdagmorgen van 10.00-11.30 uur
In Het Klokhuis.

Lichte beweging 

25 8 17 2 9 31 43 10 21

Wie A[tjehstraat] zegt, 
moet ook B[omen] zeggen…

Bouwtaal  
in de buurt
De knipvoeg

Wat is een stenen huis zonder voegwerk. 
Een zeer vergankelijk bouwwerk, waar 
niemand in zou kunnen wonen. Toch is 
er gewoonlijk weinig aandacht voor bij 
de meesten en daarom nu een ode aan 
dit ‘bindmiddel’ in de buurt en een mooi 
gevoegd muurtje erbij als illustratie.

Een knipvoeg is een voeg, die vervaardigd 
wordt door middel van knipwerk, waarbij 
langs de zogeheten rei, een houten of meta-
len liniaal, de specie in de lintvoegen twee-
zijdig schuin afgeknipt wordt. De knipvoeg 
wordt net een paar millimeter voor de steen 
aangebracht en krijgt hierdoor een bijzon-
der uiterlijk. Bij de gesneden voeg loopt 
de voeg parallel aan de steen en steekt dus 
niet uit. Andere voegwijzen zijn o.a. bol ge-
klopte-, holle-, of schaduwvoeg. De keuze 
voor de voegsoort, het benodigde vakman-
schap en de meertijd bepalen in hoge mate 
de kosten van het voegen. 

epb


