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Een uitgave van Bewonersorganisatie
Archipel & Willemspark. Oplage 5000.

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

nieuws… mensen… samenleving…  www.archipelwillemspark.nl

& archipel 
willemspark

In de aprilkrant hebben de verkeerscom-
missies van Archipel & Willemspark en 
Benoordenhout de noodklok geluid over 
het Verkeerscirculatieplan en in deze 
krant wordt aandacht besteed aan de 
plannen voor de zo geheten Rotterdam-
sebaan.

Het project Rotterdamsebaan 
Dat is een nieuwe verbinding tussen a4/a13 
(knooppunt Ypenburg) en Centrumring. 
Het kost meer dan 800 miljoen (eind 2009 
begroot op 530 miljoen)! De oorspronkelijk 
door de raad goedgekeurde doelstellingen 
kunnen onmogelijk worden gerealiseerd. 
Zelfs de recent afgezwakte doelstellingen 
van 2012 kunnen niet worden gehaald en 
daarvoor zijn sterke argumenten aan-
gevoerd. Zie hiervoor de zienswijzen en 
inspraken op de website.    

De coalitie van VVD, PvdA, CDA en D66 gaf 
en geeft geen inhoudelijke reactie op deze  
argumenten en gaat door met de plannen. 
PvdA en D66 zijn tegen de Rotterdamse-
baan, stemmen echter voor en verontschul-
digen zich met: ‘We zitten nu eenmaal in de 
coalitie’ en ‘dit is de politieke werkelijkheid’. 
Ook CDA en VVD blijven de plannen van het 
college steunen. Het luiden van de noodklok 
is om politici en bewoners/kiezers bewust te 

maken van de desastreuze gevolgen van  
de Rotterdamsebaan. 
In maart 2014 zijn de volgende gemeente-
raadsverkiezingen. De partijen zijn al bezig 
met  verkiezingsprogramma’s en vaststel-
ling van standpunten over het verkeersbe-
leid. Vrolijk werden de bewoners van Ar-
chipelbuurt en Benoordenhout allerminst 
van het VCP, noch van het huidige beleid. 
Daarbij speelt de voorgenomen aanleg van 
de Rotterdamsebaan een belangrijke rol. 
Een hernieuwde bestudering van nut en 
noodzaak, van kosten en van zienswijzen 
van de Rotterdamsebaan zouden partijen 
van inzicht moeten doen veranderen. 
Voor onze wijken is evenzeer de in 2001 toe-
gezegde verlegging van de Centrumring van 
belang. Het is onaanvaardbaar dat Raam-
weg, Van Bylantlaan, Laan Copes, Javastraat 
en Mauritskade urenlang vol staan met 
voertuigen. 

Hoe in onze wijken gestemd zal worden, 
hangt ook af van de verkeersplannen van 
de partijen. We bieden de opstellers van de 
verkiezingsprogramma’s aan samen in de 
spitsen een wandeling te maken op de Mau-
ritskade, Raamweg, Javastraat, Laan Copes 
en Carel van Bylantlaan en we nemen graag 
de tijd voor een inhoudelijke discussie over 
de verkeersproblemen van onze wijken. 

De entree van het Vredespaleis, wereld-
wijd symbool van vrede en recht, heeft 
de afgelopen maanden een ware meta-
morfose ondergaan. Het Carnegieplein 
heeft nu de uitstraling die past bij de 
allure van het paleis, dat in augustus 
haar 100-jarige bestaan viert, en is op 28 
mei j.l. feestelijk geopend in aanwezig-
heid van wethouder Marjolein de Jong 
en de algemeen directeur Carnegies-
Stichting, Steven van Hoogstraten. 
Hofstads Jeugdorkest zorgde voor een 
muzikaal intermezzo. Op 4 mei j.l. werd 
het plein overigens officieus ingewijd 
bij de Dodenherdenking, waar altijd 
vele wijkbewoners van jong tot oud bij 
aanwezig zijn.

   Concert 
Archicapella
Op zaterdag 15 juni presenteert Archicapella  
weer een zomerconcert: Happy Hour Le temps 
fuit sans retour, met medewerking van het 
internationale ensemble the Dantzig String 
Quartet en de Russiche pianiste Luba Pod-
gayskaya, o.l.v. onze Franse dirigente Marine 
Fribourg. Het concert begint om 20.00 uur, 
toegang vanaf half acht. Plaats: Vredeskapel. 
Toegangskaarten à € 8,00 (incl. consumptie) 
zijn op de woensdagen voorafgaande aan het 
concert verkrijgbaar in buurtcentrum Het 
Klokhuis, Celebesstraat 4. U kunt op 12 juni 
van 19.00 – 19.30 uur nog kaarten kopen. Ze 
kunnen ook besteld worden door een email 
te sturen naar archicapella@gmail.com.

Op zondag 5 mei j.l. is er in de Vredes-
kapel een debatavond geweest over 
vreemdelingendetentie, georganiseerd 
door Peter de Ruiter. Dit debat maakte 
deel uit van de landelijke campagne over 
vreemdelingendetentie van Amnesty 
International. 

Het debat werd voorafgegaan door een 
vertoning van de Nederlandse film Exit, een 
film over een uitzetting die helemaal uit 
de hand loopt. Het debat werd geleid door 
Jakob de Jonge van Justitia et Pax. Ondanks 
het bijzonder mooie weer waren er toch 
zo’n dertig mensen om de film te bekijken 
en deel te nemen aan het debat. Het in de 
film Exit vertoonde verhaal, dat gebaseerd 
is op een waargebeurd incident, riep veel 
vragen op over het beleid in Nederland. De 
detentie-omstandigheden zijn vaak slechter 
dan die van verdachten of veroordeelden 
van ernstige strafbare feiten. Er is geen 
dagbesteding voor de uitgeprocedeerde 
vreemdelingen die wachten op hun uitzet-
ting, en ze hebben minder recht op bezoek 
van vrienden en familie. 

Amnesty vindt dat het anders kan, en dus 
ook anders moet. De organisatie is daarom 
op 5 mei de campagne Ik schaam mij diep be-
gonnen. Otto Spijkers, die namens Amnesty 
een korte introductie hield voorafgaand 
aan het debat, benadrukte dat vreemdelin-
gendetentie slechts mag worden toegepast 

als uiterste redmiddel, alleen met oog op 
uitzetting als het niet anders kan. Er zijn 
voorbeelden uit andere Europese landen 
waar men veel minder zware middelen 
gebruikt. Het recht op vrijheid is een van 
de belangrijkste pijlers van het Europees 
verdrag tot bescherming van de rechten van 
de mens. Vrijheidsberoving moet aan strikte 
eisen van noodzaak en evenwichtige toepas-
sing voldoen. 

In het debat werd opgemerkt dat er weinig 
reden is om optimistisch te zijn. Een nieuw 
initiatief is de dreigende strafbaarstelling 
van illegaal verblijf; dat is duidelijk geen 
verbetering. Er heerst in de samenleving 
ook nog geen collectieve verontwaardiging 

over wat er in de detentiecentra gebeurt. 
Vanuit het publiek in de Vredeskapel werd 
een aantal ideeën aangedragen om iets te 
veranderen aan de huidige situatie. Aller-
eerst is het een taak van ons allen om de 
kennis over dit onderwerp te vergroten.  
Een verandering kan alleen plaatsvinden  
als mensen zich bewust zijn van de ernst 
van de situatie. Alleen dan komen mensen 
in beweging. En alleen als het publiek in  
beweging komt, komt de politiek in  
beweging. De actie zal dus vooral van  
onderop moeten komen. De bijeenkomst  
in de Vredeskapel was een voorbeeld van  
een dergelijk burgerinitiatief. Wellicht dat 
er nog meer zullen volgen. 

o.s.

Debat vreemdelingendetentie

Blijvende zorgen VCP[nogmaals]

Feestelijke opening 
Carnegieplein

—

In ons land schenden we 
de mensenrechten van 
duizenden onschuldige 
vreemdelingen. Teken de 
petitie tegen inhumane 
vreemdelingendetentie!

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

bestuur
voorzitter 
dhr. mr. P.A. Offers  t. 517 67 01
arnout@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 20 juni en 12 september 2013 
20.00 uur, ’t Klokhuis, Celebesstraat 4

wijkkrant
Sluiting kopij: 3 september 2013
Sluiting advertenties: 5 september 2013
p/a Celebesstraat 4, 2585 tj Den Haag, 
t. 350 35 11, secretariaat@archipelwillemspark.nl

redactie
Lucia v. d. Bergh, Eva Drijver,  
Loes van Lakerveld, Michiel Ottolander,  
Else Ponsen, Otto Spijkers, Marjan Teesing, 
Prescilla van Zoest 
correspondenten 
Isabel Hylkema en Geertje Willemsma

vormgeving 
de ontwerpvloot

websiteredactie
Ank Beekman, Jaap Drijver, Frits Hoorweg, 
Margreet Meijer, Cristo Padmos, Deniz Pels-
man, Kees Tolk 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

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.

Laurens Bos t. 06 361 99 624 
Malou Polak    t. 350 61 16
Marijn Roelvink t. 06 189 84 312
Thijs van Schaik  t. 06 121 08 703

Aria Veen   t. 354 05 01
Sophie Vlaar  t. 362 82 70
Mw M. Vollema t. 06 519 58 607
Godert de Zoeten t. 06 211 67 589

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

Klachten stadsbeheer

bel 14 070
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De Scheve bosjes
Vroeger toen ik nog jong was, nam ik me heilig voor dat ik niet, zoals alle 
65plussers, zou zeuren over vroeger en dat het toen allemaal beter was. Nu 
ik zelf tot die leeftijdscategorie behoor, ben ik óf mijn goede voornemen 
vergeten óf was het écht beter vroeger!  

Wat er dan zoveel beter was zult u vragen? We waren zunniger en zorgzamer op 
onze spullen. Dat zie je niet meer bij de jongere generatie.  ‘Alles van waarde is 
weerloos’ allitereert Lucebert zo mooi in de dichtregel die ons in neonletters te-
gemoet licht, bij Station Blaak in Rotterdam. Zo is het ook met het tuinmeubilair 
in de Scheveningse bosjes.  Er stonden ooit meerdere picknicktafels, om de zoveel 
meter een bankje en een heleboel afvalbakken. Wat er leuk aan is om die spullen 
te vernielen is me een groot raadsel, maar het gebeurt. Gelukkig worden ze er op 
de afdeling die over de parken gaat bij de gemeente, niet zo moedeloos van als ik, 
wanneer ik de blikjes, flessen en kartonnen dozen van take-away pizza’s van een 
nachtelijk bosfeestje opruim en zoek naar de enkele afvalbak die het vandalisme 
overleefde. Want de gemeente laat z’n kop niet hangen! De Scheveningse bosjes 
zijn aan de beurt. Er worden nieuwe afvalbakken en bankjes geplaatst! De bankjes 
zijn niet moeders mooiste, maar ze zijn van recycled plastic en je zit er lekker op 
zeker nu het lentezonnetje zich zo vrolijk laat zien. En naast ieder bankje komt 
ook een nieuwe afvalbak. 

Als u daar dan even zit te genieten valt u misschien ook op dat alle linden in de lin-
denallee gesnoeid zijn, dat het prachtige grote tolhek weer helemaal roestvrij en in 
de glanzende zwarte verf teruggezet is en dat waar er nog gekapt is van de winter, 
een prachtige houtwal is gemaakt, die zich als een beeldhouwwerk van Richard 
Long door het bos slingert. De Scheveningse bosjes zien er weer een beetje minder 
scheef uit na deze prachtige facelift!

kiddy kohnstamm 
(mede namens bert huisman)

wijkagenda
  20 juni  donderdag

wijkberaad
’t Klokhuis  |  20.00  uur

  6 september  vrijdag  

Herfst-Energiecafé 
Winkelman & van Hessen   |  19.00 uur

  12 september  donderdag  

wijkberaad
’t Klokhuis  |  20.00  uur

  29 november  vrijdag  

Winter-Energiecafé
Winkelman & van Hessen   |  19.00 uur

‘De liefde tot natuur is eenieder 
aangeboren’

Koningslinde
Op vrijdag 26 april jl. is op het Burg. De Monchyplein een zgn. 
Koningslinde geplant, met een herinneringspaaltje, ter gele-
genheid van de inhuldiging van Koning Willem-Alexander op 
30 april. Bewonersbelangen Monchyplein, bbm, heeft hiertoe 
het initiatief genomen. De gemeente heeft de boom, die door 
de bewoners van het Monchyplein gezamenlijk is aangeschaft, 
geplant en zal voor het onderhoud zorgen. 
Nadat de boom ’s ochtends was geplant, is hij ’s middags door 
de bewoners ‘gedoopt’ onder het genot van een glaasje wijn. 

marian van heel en roel van der wal

Nieuw in de wijk
‘Donker&Blond’, zo genoemd naar de haarkleur van de twee 
eigenaressen, is een nieuwe, grote lunchroom in een mooi, 
statig pand aan de Javastraat, vlakbij de Koninginnegracht. Je 
kan er eten, drinken en op dinsdag- en donderdagavond brid-
gen. Verse producten, sfeer en gastvrijheid staan dagelijks op 
het menu. Ook geschikt voor een bedrijfsborrel of een andere 
feestelijke activiteit. 
Zondags geopend. 

Meer informatie? Kijk op de website of bel 070-2124000.

www.donkerenblond.nl

Aangeboren of aangeleerd?
‘De liefde tot natuur is eenieder aangeboren’ – Hier gaan de Haagse 
Natuurverkenners niet van uit. Kennis laten maken met natuur, stimuleren,  
prikkelen werkt beter. Kortom: speur in de Haagse bossen, parken en duinen.  
Voor jongeren tussen 7 en 13 zijn er activiteiten, o.a. in de Scheveningse Bosjes:
> Zaterdag 22 juni en zondag 23 juni: Scheveningse Bosjes 
> Zondag 24 november: Natuur- en Techniekspektakel 
Bij elke tocht krijg je een routeboekje met speurvragen én is er een verrassings-
activiteit, dus vervelen is er zeker niet bij! De Haagse Natuurverkenners krijgen 
ruim voor het volgende speurweekend via e-mail een nieuwsbrief toegestuurd. 
Daarin staan datum en plaats van de volgende speurtocht. Je kunt zelf kiezen of  
je op zaterdag of op zondag meedoet. Kijk voor meer informatie op de website.

www.denhaag.nl/natuurverkenners

Buurt in beweging

Plein 1813
Het Nationaal Monument in  
Den Haag van Kees Schulten

Onlangs is dit boek van Kees Schulten feestelijk gepresen-
teerd door het Haags Historisch Museum en uitgeverij De 
Nieuwe Haagsche.

Op Plein 1813 in Den Haag staat een bijna on-Nederlands mo-
numentaal monument, het Nationaal Monument dat herinnert 
aan de omwenteling van 1813. Nadat op 17 november 1863 de 
eerste steen was gelegd, duurde het nog tot 17 november 1869 
eer het monument kon worden onthuld. Over de moeizame 
totstandkoming van het monument schreef historicus Kees 
Schulten een onderhoudend boek. De publicatie besteedt ook 
aandacht aan de maquette van het monument, uit 1868, één 
van de topstukken van het museum. Het boek is verkrijgbaar  
in het museum en de boekhandel.

Ladies Night 
Het voormalig postkantoor aan het Nassauplein 11 staat sinds 
18 maanden te wachten op een nieuwe huurder. Die leegstand 
zou voor deze prachtige locatie helemaal niet nodig hoeven 
zijn. Om het pand extra onder de aandacht te brengen heeft 
Wilmar Hartman ervoor gekozen samen met vrouwelijke 
ondernemers uit de buurt een Ladies Night te organiseren op 
dinsdag 14 mei j.l. Zo hoopten wij dankzij de inzet van elkaars 
netwerk zo snel mogelijk met een nieuwe huurder in contact te 
komen. Er kwamen die avond circa 100 mensen.
Ook voor het goede doel! De muzikale snacks op deze avond 
werden verzorgd door de singer-songwriter Maud.
De volledige opbrengst van de kaartverkoop werd na afloop 
gedoneerd aan de Stichting Vrouwen Opvang in Den Haag. Zo 
hielpen we met elkaar ook andere dames die een extra steuntje 
in de rug goed kunnen gebruiken!

koning klant

Deze keer  aan het woord een oude heer (92 jaar) en zijn vrouw, 
een jonge meid (zoals hij zegt) van 87 jaar. Zij wonen al 58 jaar 
in de buurt, waarvan de laatste 8 in de Borneoflat. Hun 50 jaren 
in de Sumatrastraat kenmerken zich door talloze veranderin-
gen in het winkelbestand. Bakker Hus en melkboer Meershoek 
kwamen nog aan de deur. In de Sumatrastraat zaten ook veel 
winkels en bedrijven. De bakkerskarren van Hus stonden in  
een rij op straat en installateurs als Leenburg en Feenstra 
waren nog in vol bedrijf. Ook kruideniers, een snoepwinkeltje, 
viswinkel Groen (met een kassa met nog 1/2 centen), Euretha 
met huishoudelijke artikelen, fietsenwinkel van Raamt, dro- 
gisterij ‘De Bruine Beer’, sigarenwinkel Wijnen en de groenten-
winkel Leeuwensteijn. De eigenaar van Steenhouwerij Jehee 
zagen ze opgroeien… 

In de Bankastraat werd de kleine Simon de Wit een veel grotere 
Albert Heijn, waar het nog steeds zoeken is naar de produc-
ten en hoog reiken een probleem is. Ze prijzen de hulp, die ze 
hierbij overigens krijgen. Om de dag doen ze meestal samen 
met de rollators boodschappen en halen ook bij de Kruidentuin 
hun bestelde brood op of kiezen een verse maaltijd bij de sla-
ger. Samen gaan ze nu naar de kapper in de Javastraat, omdat 
dit lopend nog net gaat. Vroeger was dit kapper Legrand in de 
Bankstraat. Ze missen een ijzerwinkel, fourniturenwinkel en 
een winkel voor huishoudelijke artikelen. Met nostalgie spra-
ken ze over de bloemenkraam van Tante Sjaan, die in de smalle 
ruimte zat tussen ah en Bakkerij van Kempen. Ze mopperen 
niet, ze zijn nog samen en genieten ook nog van de frisse lucht 
bij het boodschappen doen. We hopen dit positieve stel nog 
lang te zien in de Bankastraat en laten wij wat rekening houden 
met ze als het allemaal niet zo vlug meer gaat.

epb

Dit is het 2e interview met een bewoner uit de buurt om zichtbaar 
te maken wat het belang is van een (gevarieerd) winkelbestand of 
horecavoorzieningen voor de bewoners.

www.gildedenhaag.nl

200 Jaar Koninkrijk 
der Nederlanden
Tijdens de speciale Gildewandeling door de Haagse bin-
nenstad op donderdag 23 mei 2013 liep Sylvia Tóth, voor-
zitter Haags Comité 200 Jaar Koninkrijk, zeer enthousiast 
mee. Deze wandeling is samengesteld ter gelegenheid van 
200 jaar Oranjemonarchie. 

De wandeling ging van start voor het pand Lange Voorhout 19, 
waar Koning Willem I na zijn aankomst in Scheveningen  
naartoe ging en werd toegejuicht door het volk. Al lopend  
naar Plein 1813 werd ruimschoots aandacht besteed aan  
onderwerpen die betrekking hebben op het koningshuis en  
de staatsinrichting sinds 1813. De wandeling voerde verder 
langs diverse huizen van Oranje en andere locaties, die een  
rol hebben gespeeld bij of herinneren aan de totstandkoming 
van ons koninkrijk.

Voor degenen die ook graag meer willen weten over ons  
Koninkrijk is de wandeling vanaf 1 juni dagelijks op ieder  
gewenst tijdstip te boeken (minimaal 4 personen) bij het  
Gilde Den Haag, per e-mail info@gildedenhaag.nl of 
telefonisch 070 356 12 81 (ma. t/m vr. 9.30 – 12.30 uur).

Vanaf 2 juni 2013 start iedere zondag om 14.00 eveneens een 
wandeling. Hier kan individueel aan worden deelgenomen. 
Deze is te boeken aan de balie van het Haags Uitburo, Spui 68 
of telefonisch 070 361 88 60.

Lantaarn kapot, afvalbakken vol 
of een verzakte stoep? 

Zo meldt u het aan de gemeente:
Bel 14070 (u krijgt een melding als het is opgelost)

Muur- en sierankers epb

Bouwtaal in de buurt

Een muuranker of balkanker is bedoeld om bij (oude) 
huizen, boerderijen en andere gebouwen stenen con-
structies de balken van de verdiepingsbalklaag aan de 
gevel te verbinden, om de gevel zo te beschermen tegen 
uitknikken. Beganegrondbalklagen worden niet veran-
kerd, omdat de muren op deze hoogte niet de neiging 
hebben uit te knikken, behalve wanneer een kelder of 
souterrain aanwezig is.
Buitenmuren die evenwijdig aan de balklaag lopen, 
worden door middel van strijkbalkankers, aan de balk-
laag gekoppeld. Een dergelijk anker staat haaks op de 
balklaag en is aan ten minste drie opeenvolgende bal-
ken bevestigd. Een strijkbalk is een balk die evenwijdig 
aan de buitenmuur loopt; karakteristiek is dat die balk 
tegen de muur aansluit of hoogstens een zeer kleine 
tussenafstand daarmee heeft.

Meer weten? Lees het hele stuk over muurankers op
nl.wikipedia.org/wiki/Muuranker

—

titel
Plein 1813 
Het Nationaal Monument  
in Den Haag

verschenen 
donderdag 25 april 2013

ISBN-nummer
978-94-91168-52-9 

aantal pagina’s
104 

genre
Vaderlandse geschiedenis 

prijs
v 17,95
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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

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!

Margot Koesen Taco Risselada

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

Atjehstraat 66
2585 vl  Den Haag

Telefoon 070 352 39 98

Lunch
Diner
Party
Borrel
Buffet

Catering

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

Heeft u ’m al gezien, 
onze tweede gedichtenmuur? 

Het gedicht Je bent zo anders dan ik van Hans Andreus 
prijkt sinds half april op de hoek van de Laan Copes 
van Cattenburgh en de Surinamestraat. Met een  
zonnige en bijzonder feestelijke buurtbijeenkomst 
werd het gedicht op zaterdag 13 april onthuld door  
Marc Prins, stadsdeeldirecteur Centrum, en Iris 
Poelert-Lutz, die met haar man Jan de muur ter 
beschikking stelde. 
De eerste gedichtenmuur is te bewonderen aan de 
andere kant van de Surinamestraat, op de hoek met 
de Javastraat. Hier leest u een prachtig gedicht van 
Rutger Kopland. De gedichten zijn gerealiseerd via 
de stichting ArchipelpoëZie. De stichting wil met 
de gedichtenmuren niet alleen een bloemlezing van 
mooie poëzie realiseren, maar ook een bloemlezing 
van vooraanstaand Nederlands letterontwerp. Een 
fraaie letter is een kunstwerk op zich, is het motto. 
Het gedicht van Kopland is uitgevoerd in de Ruse van  
Gerrit Noordzij, dat van Andreus in de dtl Caspari 
van Gerard Daniëls. Het totale ontwerp voor het muur- 
gedichtenproject is in handen van de ontwerpvloot.

Rode draad voor de gedichten is ‘De Verwondering’. 
De stichting wil graag dat de gedichten een adem-
pauze bieden, een korte reflectie, vraag, of nieuw ge-
zichtspunt, zodat mensen verblijd, verrast of geraakt 
hun weg vervolgen. Buurtgenoten kunnen suggesties 
insturen. Informatie daarover vindt u op de website.
 
De stichting is hard aan het werk om vóór de zomer 
de twee volgende gedichtenmuren te onthullen. Het 
gaat om de Bankastraat (Hotel Mozaic) en de Burge-
meester Patijnlaan 1928, waar gedichten van Wil-
liam Carlos Williams en K.L. Poll zullen verschijnen. 
Buurtbewoners zijn welkom om dit op vrijdag 5 juli, 
de onthullingsdatum, mee te komen vieren.

Wilt u iets doen aan uw conditie, fitter worden en 
blijven en/of wat gewicht kwijtraken maar hebt u 
geen zin in het massale sportschoolgebeuren met 
harde muziek, of hebt u een flinke stok achter de 
deur nodig? Dan is GetFitStayFit wellicht iets voor u.

Deze door Tjeerd Mouthaan en Saskia Steysiger (zake-
lijke en persoonlijke partners) opgezette club gaat uit 
van de kleinschalige benadering. Een persoonlijke, 
op maat gesneden training begeleid door een van de 
gediplomeerde trainers. Men kan individueel trainen 
of in een kleine groep (maximaal 6 personen). 
Voor de trainingen is een keur aan middelen beschik-
baar: diverse geavanceerde apparaten, boxpalen, 
spinningfietsen en zelfs een klimwand. Maar ook een 
training in de buitenlucht is mogelijk. 
Een jaar geleden werd de locatie aan de Schelpkade 
(37-38) geopend, en al eerder kon men terecht in de 
Javastraat (88) en de Laan Copes (62). Een andere 
dependance bevindt zich in de Benoordenhout.
Tjeerd Mouthaan: ‘Wij maken op basis van een in-
takegesprek een persoonlijk trainingsschema, geheel 
toegesneden op de wensen en behoeften van de cliënt. 
Er wordt één op één getraind met een gediplomeerde 
trainer. We kunnen zo nodig ook voedingsadviezen 
geven en we hebben medische trainers voor mensen 
met specifieke klachten. Een cliënt krijgt de volle aan-
dacht, de trainingen zijn effectief maar ook plezierig, 
met een grote afwisseling: een les is nooit standaard, 
nooit twee keer hetzelfde. En wij zijn flexibel: van ’s 
ochtends 6 tot ’s avonds 11 uur zijn we beschikbaar.’
Volgens Mouthaan is GetfitStayfit uitgegroeid tot 
de grootste in het land als het om ‘personal training’ 
gaat. Van de expats uit de wijk hebben velen de weg 
erheen al gevonden: sommige buitenlanders, vooral 
Amerikanen, zijn al langer bekend met het fenomeen 
van de persoonlijke training. 

De eigenaren wonen met hun zoontjes zelf ook in de 
Archipel. ‘We komen allebei uit Den Haag en hebben 
bewust voor deze buurt gekozen. Er wonen hier veel 
mensen op een beperkt grondgebied. De afstanden 
zijn klein. De bewoners zijn veelal individualisten 
met drukke banen, vaak hoger opgeleiden Wij passen 
daar bij.’ 

Bent u geïnteresseerd? 
Bekijk de website of bel 070 360 95 91.  

pvz

“Ik zal de Archipel vreselijk missen. Als ik hier ’s morgens aankom 
denk ik altijd: wat een heerlijke buurt”, zegt vertrekkend basisschool-
directeur Els de Jeu. 14 Jaar heeft ze de basisschool geleid. Eerder was ze 
directeur in Delft, en nu gaat ze werken bij ‘Het Spectrum’, een school 
in de Schilderswijk. Iets heel anders, maar: “het is goed om af en toe van 
baan te wisselen, het is een uitdaging. Voor mijn pensionering nog één 
keer iets heel anders doen. De organisatie is hetzelfde, maar de popula-
tie is anders, ik wil er al mijn kennis en ervaring inzetten.”

Toen ze in de Archipelschool kwam was er een goed pedagogisch klimaat, 
maar niet alles liep even goed. Vanuit de overheid zijn er eisen, een school 
moet presteren, en enkele punten waren niet volledig op orde. Dat is nu wel 
het geval. Het aantal kinderen is gegroeid van 160 naar 229 en er is een grote 
wachtlijst. De eerste schooldag is altijd genieten: “leuk om de kinderen weer 
te zien. Ze lijken zo gegroeid tijdens de vakantie. We hebben dan altijd een 
draaiorgel, het is superfeestelijk.”

Aandacht voor 
de kinderen
De meeste kinderen ko-
men uit de buurt, en dat 
bepaalt ook het karakter 
van de school. Niet alles is 
probleemloos. “De school 
kan niet uitbreiden. Een 
iets grotere school is 
financieel aantrekkelijker. 
Je hebt dan meer ruimte 
voor het aantrekken van 
speciale leerkrachten.”

“Ik ken de kinderen en hun ouders. De kinderen zien staan als ze de school 
binnenkomen is belangrijk. Je moet weten wat er leeft, wat de kinderen 
bezig houdt.” Er zijn begeleide platforms waarin ze hun speciale ervarin-
gen kunnen delen, bv. kinderen van gescheiden ouders. Iedere 4 weken is 
er ook een ‘dyslexie café’, waarin kinderen met dyslexie ervaringen uitwis-
selen, elkaar helpen en foefjes leren. Een ander soort platform bestaat voor 
begaafde kinderen. “Ook deze kinderen moet je blijven uitdagen. Ze denken 
anders, pakken een probleem anders aan, leren vaak pas iets als ze zien wat ze 
ermee kunnen. Onder leiding van een juf filosoferen ze over een onderwerp 
en werken aan een project, bv. over sterrenkunde. Ze zijn nu bezig met het 
programmeren van een lego-robot. Soms is mijn beroep alleen maar praten 
met ouders en leerkrachten. Dan weet je wat mensen raakt.”

Elkaars dromen delen
De samenstelling van de bevolking in de wijk is wat eenzijdig, en dat geldt 
ook voor de school. “Den Haag is een van de meest gesegregeerde steden in 
Nederland. Maar de samenleving verandert. Ook deze kinderen hebben straks 
misschien een baas met een andere culturele achtergrond.” Els is een van 
de initiatiefnemers van ‘de ontmoetingen’. De groepen 4, 5 en 6 ontmoeten 
een paar keer per jaar de kinderen van ‘het Startpunt’ een openbare basis-
school in de Schilderswijk. Samen doen ze activiteiten, zoals een kookwork-
shop, of leiden elkaar rond in hun eigen wijk. “De kinderen vinden het leuk. 
Elkaars dromen leren kennen en delen, dat is belangrijk. De kinderen groeien 
daarvan.” Maar de onderwijstijd is hard nodig, tijd voor leuke waardevolle 
projecten zoals de ontmoetingen is er weinig. “De school moet presteren, 
daar wordt ze op afgerekend!” 

Verantwoordelijkheid en betrokkenheid. 
Els staat nog regelmatig als invalster voor de klas. Geen afstandelijk manage-
ment. Het is leuk om dan te praten met de leerkracht, bv. over een kind met 
talent om te zingen. Ze benadrukt dat alles teamwerk is, de verdienste van 
alle schoolmedewerkers. “We hebben een goed inspectieverslag, de procedu-
res zijn op orde en mensen weten waar ze aan toe zijn. Al een paar jaar heb-
ben we een heel hoge score van de Cito toets. Ik ben best trots op deze school. 
Het is goed om van baan te wisselen, maar wel met pijn in het hart. Het is een 
supergaaf schooltje.”

lvdb

‘ Je moet denken in 
 oplossingen’

Els de Jeu directeur van ‘een supergaaf schooltje’

GetFitStayFit!

poëZie in de Archipel

www.archipelpoezie.nl

www.getfitstayfit.nl
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netwerk voor 
inspiratie &
duurzaamheid

Berichten van de 
Groene Buurt Soep
Elke dag snel ik even koppen van mijn 
favoriete website van Dagblad Trouw/
de Verdieping over milieu en duurzaam-
heid.  Zo blijf ik op de hoogte!

Vandaag, 15 juni 2013??, tref ik een deprime-
rend rijtje aan. Een kleine selectie: 

Verenigde Naties: Wereld 
heeft rode lijn overschreden 
met CO2 niveau…

Smeltende Noordpool  
verzuurt snel…

Stijgende co2 concentraties 
veranderen neerslag steeds 
ingrijpender…

Rijke landen blokkeren  
klimaatgesprekken in 
Bonn…

En zo kan ik nog wel even doorgaan.
Daar wordt je niet vrolijk van!

Gelukkig vind ik ook een artikel over een 
nieuwe uitvinding. Hierin wordt beschreven 
hoe wetenschappers een methode hebben 
ontwikkeld om zonnestraling 2000 keer te 
concentreren en hoe hiervan 80 procent kan 
worden omgezet in bruikbare energie, ter-
wijl er tegelijkertijd ook schoon drinkwater 
wordt geproduceerd. 

Dit bericht geeft weer een beetje tegenwicht 
tegen alle somberheid.

Dat er duurzame veranderingen moeten 
komen is duidelijk. En waar kun je beter be-
ginnen dan bij jezelf en je directe omgeving.
Maar waar gaan we beginnen en welke stap-
pen moeten we gaan zetten?

Voor stap één hebben we u allemaal nodig.
Zonder u zijn we namelijk nergens!
De Groene Buurt Soep, netwerk voor inspiratie 
en duurzaamheid, heeft een plan ontwikkeld 
om meer zonnepanelen op onze ‘lastige’ 
daken te krijgen. Meer zonnepanelen en 
onze gezamenlijke co2-uitstoot drastisch 
verminderen, is het streven.

Op onze volgende Energiecafé’s gaan we u 
onze plannen voorleggen. Ons Energiecafé 
van 7 juni is, als u dit leest, al achter de rug.
Hopelijk bent u in grote getale gekomen en 
hebben we u zo enthousiast gemaakt dat u 
met ons mee gaat doen.

We zien u graag op ons volgend Energiecafé 
op vrijdag 6 september bij Winkelman & 
Van Hessen.

mt

n onze wijk kom ik steeds meer mensen 
tegen, die overwegen om zonnepanelen 
op hun dak te plaatsen (of dit al hebben 
gedaan). De werkgroep Groene Buurt Soep 

heeft onlangs een subsidie van de gemeente 
Den Haag gekregen om deze particuliere 
initiatiefnemers een (eerste) handreiking te 
bieden, die hopelijk daarna gevolgd wordt 
door meer gezamenlijk initiatief. 

Zonatlas
Het plan dat de werkgroep heeft ontwikkeld, 
heeft de naam Duurzame Daken Kaart meege-
kregen. Het maakt gebruik van de Zonatlas, 
een speciaal voor onze wijk op maat gemaakte 
website, waarop de daken van onze huizen 
in kaart worden gebracht en de gebruiker de 
mogelijkheid heeft om er installaties op te 
projecteren en deze met elkaar te vergelijken 
in termen van kwaliteit, kosten en opbrengst. 
De gemeente Den Haag levert de benodigde 
gegevens om tot goede berekeningen te ko-
men en houdt rekening met  het feit dat onze 
wijk een Rijksbeschermd Stadsgezicht is.

De Zonatlas maakt de leek én de techneut 
wijzer: bewoners kunnen de berekeningen van 
kosten en opbrengsten van het dak en instal-
laties opstellen, bijstellen en uitprinten en 
zien met welke factoren ze rekening moeten 
houden om offertes goed te kunnen verge-
lijken. En zien ook precies waar je het beste 
zonnepanelen neer kunt leggen op het dak.
Voor de installateur is het een tool, die veel 
extra inspanningen overbodig maakt, omdat 
de metingen accuraat en betrouwbaar zijn. 
(En zo kan op het maken van offertes door de 
leveranciers ook nog eens bespaard worden).

Duurzame doelstellingen
Tenslotte is de Zonatlas ook een prima middel 
om in kaart te brengen wat de bijdrage van 
ieder huis en de hele wijk is aan de vermin-
dering van uitstoot van co2. En dat kan de 
Werkgroep Groene Buurt Soep weer heel goed 
gebruiken om te laten zien hoe ver wij met zijn 
allen in de Archipel & Willemspark  op weg 
zijn naar een klimaatneutrale wijk in 2040, het 
jaar dat de gemeente Den Haag als doelstel-
ling heeft geformuleerd en waar Groene Buurt 
Soep zich aan heeft verbonden.

Groene Buurt Soep zal zich de komende tijd 
inzetten om de Zonatlas te laten ontwerpen 
en hier bekendheid aan geven. Waarschijnlijk 
zullen het eerste resultaat al in de aankomen-
de herfst gemeld kunnen worden.
Er komt ook een assistentieteam, dat mensen 
die dat willen raad en advies kan geven over 
het gebruik van de Zonatlas en de aanschaf 
van een installatie. En als bewoners gezamen-
lijke initiatieven willen nemen voor inkoop en 
installatie van zonnepanelen dan wel andere 
voorzieningen dan kan dat ook met behulp 
van de Zonatlas en Groene Buurt Soep. 
Want ook hier geldt: Samenwerking maakt 
duurzame initiatieven niet alleen leuker, maar 
ook succesvoller! 

Er zijn nog meer mogelijkheden die het op-
pervlak van onze daken bieden. Wist u dat de 
energiekosten die wij in huis maken voor 70-
80% uit de prijs van gas bestaan? Wat dan te 
denken van zonnecollectoren, die de warmte 
van de zon via een boiler door kunnen voeren 
naar de verwarmingsketel en het warmwater-
systeem en zo een flinke besparing aan gas 
opleveren. En dan hebben we het nog niet over 
de opbrengst van isolerende maatregelen voor 
onze daken. Wellicht kunnen we in een later 
stadium ook deze installaties en maatregelen 
meenemen in de Duurzame Daken Kaart. Maar 
eerst de zonnepanelen!

Laten we er samen voor zorgen, dat de Archi-
pel & Willemspark in Den Haag het voortouw 
neemt in gebruik van duurzame energiebron-
nen en zo snel mogelijk de doelstellingen van 
de gemeente (energieneutraal in 2040) haalt. 
Met de Duurzame Daken Kaart zet de Werk-
groep Groene Buurt Soep de eerste stap als een 
uitnodiging aan u, bewoner van deze mooie 
wijk met zoveel (duurzaam) potentieel! 

Wilt u meer weten? Kom naar het eerstvol-
gende Energiecafé op 6 september en volg 
de berichten in de Wijkkrant, op de website 
van de bewonersorganisatie en op de digitale 
muurkrant bij ah. 

Heeft u al vragen of ideeën? Laat het weten 
via duurzaam@archipelwillemspark.nl

In het project ‘De Honing Bank’ legt kunst een verbinding 
tussen economie en ecologie en stelt daarmee –  in zekere 
zin – een alternatief waardesysteem voor. Centraal staat de 
vraag hoe economische waarde en geld zich verhouden tot 
eco-logische waarde. 

Stroom Den Haag, actief centrum voor kunst en architectuur, 
introduceert met dit project van de Franse kunstenaar Olivier 
Darné i.s.m. Emmanuelle Roule en Le Parti Poétique twee in-
stallaties in Den Haag: de Koninginnenbank in de Maziestraat 
en nu ook De Bestuivingskamer op de Stadhouderslaan.  

In het afgelopen jaar heeft de Honing Bank dankzij de input 
van een groot aantal Bijenspaarders en Bijen Ambassadeurs 
al een 20-tal bijenvolken kunnen houden en zo een bijdrage 
geleverd aan de bestuiving van Den Haag door honingbijen. De 
Honing Bank maakt mensen bewust van het belang van de bij, 
zo komen mens en bij – stad en natuur – dichter bij elkaar. Het 
doel van de Honing Bank is dan ook niet zo zeer het maken van 
honing of het inzamelen van geld, voor de Honing Bank zijn 
geld en honing beide vormen van energie, die door dit kunst-
project worden omgezet in leven.

Het kweken van de bijen vindt plaats in de Koninginnenbank 
aan de Maziestraat (op de achterplaats van Stroom). Deze 
kraamkamer is iedere zondagmiddag van 13 tot 17 uur open 
voor publiek. Tussen 14 en 16 uur is er een imker van Imkers-
vereniging Den Haag en Omstreken aanwezig voor toelichting 
en informatie.  De eerste bijenvolken zijn uitgezet in de stad, 
twee daarvan zijn als onderdeel van de Kunstmanifestatie Ja 
Natuurlijk! ondergebracht in de tuin van het Gemeentemuse-
um naast het gem in een bijzondere behuizing, een sculpturaal 
bouwwerk: De Bestuivingskamer.
Een unieke ervaring kan men hebben bij het betreden van 
deze ruimte,  waar duizenden in- en uitvliegende bijen in één 
ruimte zijn met de bezoekers. Daardoor is het een ontmoe-
tingsplek en informatiecentrum ineen. Bijen en natuur worden 
op een unieke manier beleefd en de bezoeker ondergaat een 
contemplatieve, haast meditatieve ervaring. Zo maakt kunst 
het onzichtbare, of het vanzelfsprekende – namelijk het won-
der van de bestuiving – zichtbaar.  

De Bestuivingskamer is geopend van 1 juni t/m 21 juli 2013 van 
12.00 tot 17.00 uur, op maandag gesloten.

Doornroosje of de boze heks…
Wie zich laat verleiden tot het planten van  
een sterke sierplant doet er goed aan eerst  
te controleren of hij niet op het punt staat  
een ‘invasieve’ plant te plaatsen; een woeke-
rende uitheemse soort die inheemse planten 
geen kans geeft, verdrukt en vervolgens alles 
overneemt. 

Overal ter wereld zorgen invasieve planten voor 
een verlies aan biodiversiteit en doen ze afbraak 
aan het functioneren van de ecosystemen. Verder 
kunnen ze gezondheidsproblemen veroorzaken 
of schade toebrengen aan de landbouw of aan 
infrastructuren, wat aanzienlijke economische 
gevolgen kan hebben voor de samenleving.

Japanse duizendknoop is zo’n plant. Met de 
lieflijke naam nectarplant  lijken we een voor 
insecten waardevol exemplaar voor ogen te heb-
ben, maar niets is minder waar: doordat er geen 
insecten van leven is ondergroei die door Japanse 
duizendknoop wordt gedomineerd voor vogels 
niet meer dan een lege ruif.  
In ecologisch opzicht is zo’n fallopia-vegetatie 
armer dan een maïsakker… De scheuten van de 
wortels zijn bovendien zo scherp en sterk dat  
ze gemakkelijk door asfalt en fundering van 
gebouwen heen groeien. 
Lijsten van en informatie over invasieve plan-
tensoorten en hun inheemse alternatieven is  
te vinden op de website www.alterias.be/nl.

Zeer aanbevelingswaardig is de brochure 
‘Alternatieven voor invasieven – Plant anders, 
kies voor biodiversiteit in de tuin’. De meeste 
invasieve planten worden namelijk door de  
mens geïntroduceerd omwille van hun sier-
waarde. Ze zijn nog steeds commercieel beschik-
baar en worden courant in parken en tuinen 
aangeplant, ondanks de schade die ze kunnen 
aanrichten als ze in een natuurlijke omgeving 
terechtkomen.
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– advertentie –

– advertentie –

Handreiking  
bij aanschaf  

zonnepanelen voor  
Archipel & Willemspark

Duurzame 
Daken 
Kaart

www.alterias.be/nl

Ervaar het wonder van de 
magische bestuiving Bestuivingskamer 

Onderdeel van Kunstmanifestatie Ja Natuurlijk!
Tuin Gemeentemuseum, Stadhouderslaan 43. 
Meer info: www.honingbank.nl  of  www.ja-natuurlijk.com

De Koninginnenbank
Maziestraat (zijstraat Noordeinde).

Volgend Energiecafé

Waar?
Winkelman &  
Van Hessen

vrijdag
6 september 

Daken van huizen zijn potentiële bronnen van meer duurzaamheid:  
door gebruik te maken van het dak van je huis kun je besparen op het 
gebruik van fossiele brandstoffen, door er zonne-energie op te wekken! 

I

greetje willemsma



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. 

759
gingen u al voor!
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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

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)

Burg. Marijnenlaan 123
2585 dv ’s-Gravenhage
Tel. 070-3630076

advocaten:
Mr. C.A. Lucardie
Mr. drs. J. de Visser
Mr. T.Y. Tsang

Lucardie & De Visser 
Advocaten

www.lucardie-advocaten.nl

Met een heldere visie op het recht staan de medewerkers van Lucardie & De Visser  
Advocaten hun cliënten terzijde. Vanuit ons kleine, maar gedreven team van advocaten, 
juristen en medewerkers bieden wij u een aanpak die gekenmerkt wordt door  
deskundigheid, betrouwbaarheid, maar vooral: een heldere en voor u herkenbare  
visie op onder andere de volgende gebieden:

•Huurrecht
•Arbeidsrecht
•Echtscheidingen/Omgang/Alimentatie 
•Strafrecht

•Bestuursrecht
•Ondernemingsrecht
•Verblijf in Nederland/Gezinshereniging
•Mediation

APOTHEEK 
NAUTA

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

• Javastraat 5
Telefoon (070) 365 60 62

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

Ook voor bezorging aan huis of op het
werk (op het voor u gewenste tijdstip
en kosteloos)Gespecialiseerd in zonweringen en rolluiken sinds 1949

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

Theodora Plas
Beeldend kunsTenaar
NassaupleiN
Wat doe je voor werk? Ik ben beeldend kunstenaar, 
afgestudeerd aan de Academie in Den Haag in 1980. Ik ben 
vooral schilder maar maak ook grafiek en glas, heb jaren-
lang les gegeven, veel in binnen- en buitenland geëxpo-
seerd, veel gereisd. Mijn werk kenmerkt zich door een intens 
maar ingetogen kleurgebruik, verticale banen waarin zowel 
tekst als muziekfragmenten verweven zijn. Het werk is over-
wegend abstract met soms figuratieve elementen (zoals in 
de serie Letters of love & Winterreise).

Na 33 jaar kunstenaarschap (met veel plezier, dat wel!), 
vroeg ik me af of ik zo door wilde gaan; van expositie naar 
expositie en met dit toch – bij tijden – wat eenzame beroep. 
Opdrachten en verkopen werden wat minder, ik wilde 
naast het schilderen graag iets met en voor mensen doen 
en volgde een 4-jarige coaching/counseling opleiding. In 
eerste instantie heb ik veel vrijwilligerswerk gedaan; een 
goeie manier om ervaring op te doen. Een vriendin (coach 
en autisme specialist) richtte het centrum voor Autisten op: 
in Het Atelier (onderdeel van de Stichting Groei), daar geef ik 
les-op-maat aan mensen met een autisme-stoornis. Het Ate-
lier zit in Leidsenhage en voorziet duidelijk in een behoefte. 
Daarnaast geef ik workshops en schilderles aan particulie-
ren. Tevens voer ik 1-op-1 gesprekken, ook met bejaarden, 
van sommigen schrijf ik hun levensverhaal.

Voegt wonen in de Archipel iets toe aan je werk? Mooi 
licht door deze hoge ramen, het is een heerlijke buurt, alles 
op loopafstand, prettig om boodschappen te doen. Ik woon 
al 30 jaar op het Nassauplein, geniet van de (gedeelde) tuin, 
de vogels, de stilte, en houd erg van deze buurt.

Wie graag iets meer wil weten over Theodora Plas: 
tel. 070 360 10 17 / 06 47 348 770, of bezoek haar website.
Meer info over Het Atelier: www.stichting-groei.nl.

Bent u een zelfstandige zonder personeel (ZZP’er) of 
kent u er één? eva@archipelwillemspark.nl.

– advertentie –

De Haagse Willemsvaart introduceert dit 
jaar opnieuw een nieuwe rondvaart route 
in Den Haag vanaf de Koninginnegracht 
in de richting van Scheveningen via het 
Benoordenhout.

Startend aan de Scheveningse zijde van de 
dam in de Koninginnegracht (anno 1968) varen 
we voor een deel over de Koninginnegracht 
naar Scheveningen. Vervolgens maken we een 
bijzonder rondje door Benoordenhout (om 

het Nassau-eiland) en de binnenstad (om het 
voormalige Joodsche Eiland). De boottocht 
eindigt na 2 uur aan de stadszijde van de dam 
in de Koninginnegracht. 
Onderweg ziet u heel veel bijzondere stukken 
van 19e eeuws en vroeg 20e eeuws Den Haag. 
Archipelbuurt, Nassaukwartier, Schilders-
buurt (zo heel anders dan de Schilderswijk),  
de Nieuwe Oostelijke buurt (Joodsche Eiland 
en Buurtschap 2005) Haagse Bos/Malieveld  
en Willemspark II. 

Een andere boottocht die deze maand officieel 
van start gaat is ‘Met Stille Kracht Vooruit, 
De wereld van Couperus anno nu’. Een uniek 
samenwerkingsverband van het Louis Coupe-
rus Museum, Anouk van 1000en1 hapjes, de 
schrijfster van het boek Couperus Culinair en 
de Willemsvaart. Varen van de Wittebrug naar 
Scheveningseveer (Hilton), met onderweg tijd 
voor een hapje en een drankje en vervolgens 
een wandeling met gids door Willemspark 
naar de Javastraat. 

De Willemsvaart maakt deel uit van Stichting 
Samenwerkende Rondvaartorganisaties Den 
Haag, een uniek samenwerkingsverband van  

5 Haagse rondvaartvaartorganisaties: Salon-
boot Rondvaart Den Haag, De Haagse Vloot, 
BootVaren Den Haag, Oranjeboot Den Haag  
en De Willemsvaart. Samenwerking vindt 
plaats op basis van gemeenschappelijke belan-
gen om uitstraling, kwaliteit, klantvriende-
lijkheid en persoonlijke service op de Haagse 
grachten te waarborgen. Bezoek voor meer 
informatie de website.

Met stille kracht vooruit

en Haag en Indië zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Nergens in Nederland liet de voormalige 
kolonie zoveel sporen na als in de residentie en door 

niemand anders werd het verlies van de Indische archipel zo 
sterk gevoeld als door de ‘Weduwe van Indië’, zoals de stad 
nog steeds wordt genoemd. Het Haags Historisch Museum 
besteedt dit jaar uitgebreid aandacht aan de herinneringen 
aan Indië en aan de cultuur die Nederlands-Indië bracht naar 
Den Haag. In verschillende thema’s – kunst, literatuur, rei-
zen, muziek en eten – illustreert het museum de sterke band 
die de stad heeft met de voormalige kolonie. 

Vanaf de 17de eeuw was Nederland verbonden aan de Indische 
archipel totdat daar in 1949 een einde aan kwam. Tussen 1945 
en 1966 verhuisden naar schatting 350.000 mensen uit de 
voormalige kolonie naar Nederland, waarvan een aanzienlijk 
deel zich in Den Haag vestigde. De keuze voor Den Haag was 
logisch: hier bevond zich het Ministerie van Koloniën en hier 
waren van oudsher instellingen en ondernemingen gevestigd 
die zaken deden op de Oost. Hier vond je vrijwel alles wat ver-
band hield met de kolonie: van winkels voor tropenuitrusting 

tot toko’s met ingrediënten voor de rijsttafel. Verlofgangers 
vonden in de residentie een tijdelijk onderkomen en anderen 
bereidden zich hier voor op hun reis naar Nederlands-Indië. 

De tentoonstelling begint met een reis door de tijd waarin 
wordt stilgestaan bij de oprichting van de voc, de totstand-
koming van de plantages en de overzeese handel. Vooral 
in de 19de eeuw dreef de Nederlandse economie vol op de 
kolonie. De band met de Oost was in de loop der eeuwen zo 
sterk geworden, dat Indische kunst en gebruiksvoorwerpen 
werden verzameld en meegenomen naar Den Haag. Een breed 
scala aan verzamelde objecten laat zien hoe ver de liefde voor 
de kolonie ging, die overigens niet altijd wederzijds was. Ook 
kunstenaars namen de Oost graag als onderwerp van hun 
werk. Diverse schilderijen geven een romantische weergave. 
De schrijver Louis Couperus (1863-1923), zelf een kind uit een 
welvarende koloniale familie, heeft als geen ander de Haags-
Indische wereld van rond de eeuwwisseling beschreven. De 
reis naar en van Nederlands-Indië werd veelal gemaakt met de 
Koninklijke Rotterdamsche Lloyd. Aan de overtocht met deze 
maatschappij herinneren nog tal van bijzondere voorwerpen.

Oost en West ontmoeten elkaar op de zolderetage van het 
Museum. Hier kunnen bezoekers hun hart ophalen met de 
geuren en kleuren van de Indische keuken die ook na de onaf-
hankelijkheid de harten van de Hagenaars wist te veroveren. 
Een groot deel van de Indische cultuur in Den Haag werd 
gevormd door de Indo-rockers die wisten door te breken in 
de muziekscène. Bands als The Tielman Brothers, The Blue 
Diamonds en The Hot Jumpers nemen de bezoeker mee terug 
naar de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw. Het festivals de 
Tong Tong Fair, voorheen de Pasar Malam Besar, houdt de 
Indische cultuur nog altijd levend. Verhalen en herinnerin-
gen van Indische Hagenaars laten zien dat de cultuur van 
Nederlands-Indië voortleeft in Den Haag. Bij de tentoonstel-
ling worden diverse activiteiten georganiseerd.

Indië in Den Haag
Tentoonstelling Haags Historisch Museum 
20 april t/m 15 augustus 2013

www.willemsvaart.nl

www.theodoraplas.com

www.haagshistorischmuseum.nl

‘ Na 33 jaar in de kunst,  
wilde ik iets met en voor 
mensen doen’

D
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Iedereen hier uit de buurt passeert regelmatig 
het Bankaplein met in het midden de vertrouwde 
fontein. ’s Zomers verfrissend spuitend, ’s avonds 
vaak feëriek verlicht en van menig buurtfeest het 
levende middelpunt. Dan wordt er rondom de 
fontein gespeeld, gedanst of gegeten. 

Het is nu vijfentwintig jaar geleden is dat de huidige 
fontein werd geplaatst. Hij was echter niet de eerste: 
achter het vertrouwde beeld gaat een geschiedenis 
schuil. Die begint in het jaar 1881. De exploitatie-
maatschappij Duinweide is dan bezig het duingebied 
te ontginnen en te bebouwen. Balistraat en Suma-
trastaat zijn al aangelegd en er ligt een soort rotonde 
die in 1883 Bankaplein zal worden genoemd. Om het 
geheel allure te geven biedt Duinweide de gemeente 
aan er een monumentale fontein te plaatsen. De 
gemeente accepteert het geschenk (met de medede-
ling ‘vrij te willen blijven in de bepaling der dagen en 
uren, waarop de fontein zal springen’ ) en kiest voor 
een ontwerp van de hand van de architect H. Wesstra 
(Haagse Passage, Seinpost). Het resultaat is een 
imposante, barokke beeldengroep van vier zittende 
vrouwen in klassiek-Griekse gewaden, die gezamen-
lijk een grote schaal hooghouden. Daarboven staan 
wat kleinere figuren die ook weer een schaal dragen. 
Helaas liet de technische kwaliteit van de fontein 
te wensen over, en al in 1885 moesten er reparaties 
uitgevoerd worden. Desondanks raakte de fontein in 
verval. Spuiten deed hij al een tijd niet meer toen hij 
in 1922 werd afgebroken. Ervoor in de plaats kwam 
een klok. Een sierlijk exemplaar dat na de oorlog werd 
vervangen door een no-nonsense klok op een paal, die 
zelfs, schijnt het, enige tijd gezelschap heeft gehad 
van de plaatselijke glasbak!

De buurtbewoners betreurden het verval van het eens 
zo mooie plein. In 1976 vroegen zij met een ludieke 
actie de toenmalige burgemeester Schols om een 
nieuwe fontein, in plaats van de ‘schamele’ klok’. 
Zonder resultaat. 

In 1987 beginnen enkele omwonenden een nieuwe 
actie. Wederom wordt de gemeente benaderd. Deze 
wil aanvankelijk niet betalen, later wordt afgesproken 
dat de buurt zelf een derde van het benodigde bedrag 
(circa 300.000 gulden) moet leveren en de gemeente 
het resterende deel zal bekostigen. 
Om geld in te zamelen worden bedrijven, maar vooral 
de buurtbewoners benaderd. Mevrouw Wendela van 
Beuningen, destijds een van de voortrekkers, vertelt 
hoe dat in zijn werk ging. “Alles en iedereen werd 
ingeschakeld, wekenlang zijn we langs de deuren 
gegaan, alle deuren uit de buurt, overal deden we ons 
verhaal en werkelijk iedereen gaf geld. Ter illustratie 
hadden we een model van piepschuim bij ons, door 
beeldhouwster Renske Morks vervaardigd. Zij had een 
ontwerp gemaakt op basis van ornamenten die hier 
in de buurt overal in de hekken terugkeren.” 

Het bedrag kwam er, de gemeente droeg het beloofde 
gedeelte bij en in 1988 werd feest gevierd rond de 
nieuwe fontein. Wendela van Beuningen: “Wij kregen 
zelf de sleutel in handen waarmee de fontein aan- en 
uitgezet kon worden. Die sleutel werd in een kastje 
bewaard. In een bepaalde periode moesten we bij 
toerbeurt de sleutel beheren, want grappenmakers 
uit de buurt gooiden af en toe zeep in de fontein, en 
dan moest iemand hem snel afzetten om te voor-
komen dat het schuim over de weg woei.”
Niet lang na de opening werd de fontein slachtoffer 
van een aanrijding: een aangeschoten ptt-beambte 
reed hem omver, waarbij hij zwaar beschadigd raakte. 
De ptt betaalde de schade en deed er nog vier lanta-
rens bij cadeau.
Voor een tweede keer was het feest, nu om het herstel 
van de fontein te vieren. Het was die dag mooi weer, 
en zo werd toen de basis gelegd voor alle volgende 
buurtfeesten. De fonteinsleutel ligt nu weer bij de 
gemeente. Die bepaalt “op welke dagen en uren de 
fontein zal springen”. Tot genoegen van de hele 
buurt, nu al vijfentwintig jaar lang.

pvz

Zilveren fontein

at is je achtergrond? 
Mijn roots liggen diep in de Archipelbuurt. Mijn moeder 
woont er al meer dan 30 jaar en ik ben thuis aan de 
Burgemeester Patijnlaan geboren. Daar woonden we 
nog ouderwets met slaapkamers met stapelbedden. Als 

kind was ik niet de makkelijkste. Ik heb twee scholen versleten maar het was 
duidelijk dat school niks voor me was. Via een secretariële bedrijfsopleiding 
heb ik het toch gered. Ik werd op mijn 16e de jongste secretaresse ooit bij 
de tu Delft. Studenten, veel ouder dan ik zelf, zeiden dan ‘u’ en ‘mevrouw’ 
tegen me! Later heb ik de opleiding directiesecretaresse gedaan. Sinds sep-
tember 2012 werk ik bij een software bedrijf  in Delft, maar daar wonen? Nee 
hoor, ik woon nu op kamers in de Malakkastraat.  

Waarom ben je zo aan de Archipelbuurt gehecht?
Ik zat op de Archipelschool, en ging naar de naschoolse opvang ‘Robbedoes’. 
Later hing ik vaak rond op de echte jongerenplekken: bij het bekende rode 
touw bij de Patijnflat en op het schoolplein. Nog steeds ken ik er mensen. 
In mijn nogal wilde puberteit ben ik heel veel in Ophir geweest. Dat is een 
snackbar in de Bankastraat die er een beetje uitspringt in de buurt doordat 
er allerlei soorten mensen komen. Ophir werd mijn terugvalbasis. De eige-
naars werden een soort tweede ouders voor me. 
Onze hele familie werd altijd ingeschakeld. Ik heb meegeholpen bij een 
wijkfeest en ik bezorg de wijkkrant. Mijn moeder heeft meegewerkt aan  
De Sofa en mijn broer heeft een tijd in De Tapperij gewerkt. 
Nu ik ouder ben waardeer ik de wijk anders. Ik ga minder naar Albert Heijn 
en meer naar de buurtwinkels. Maar soms vind ik de klanten in die winkels 
wel een beetje arrogant, zo met de neus in de lucht. 

Denk je dat je ooit nog weggaat uit de buurt?
Behalve werken heb ik ook veel gereisd. Ik heb een tijd in Nieuw Zeeland ge-
woond. Dat heeft me veranderd: ik ben veel alleen geweest en heb daar voor 
mijn gevoel echt leren leven. Daardoor ben ik ook meer een buitenmens ge-
worden. Ik ben dol op fietsen. Dat kan ik nu vanuit de buurt makkelijk doen. 
Heerlijk, ’s ochtends vroeg door de doodstille duinen fietsen. Ik wil graag 
nog reizen maken maar denk dat ik altijd naar de Archipelbuurt terugkom. 

Heb je nog ideeën voor de wijk?
Een barretje in de buurt zou wel leuk zijn. Meer richting Willemspark zijn 
er natuurlijk wel leuke plekken, zoals in de Mallemolen, maar in de Archipel 
zie je toch weinig mensen van mijn leeftijd op een terras. Dus ja, een terrasje 
voor een drankje graag!

lvl

Waar houden jonge mensen in 
de Archipelbuurt zich mee bezig? 
En wat vinden zij ervan om in  
onze wijk te wonen? Dat is het  
thema van onze nieuwe rubriek!

Niet weg te slaan uit de Archipelbuurt. Zo lijkt het voor Nynke 
Verhulst, 21 jaar oud. Ze woont vanaf haar geboorte in de 
wijk en is voorlopig niet van plan om daar weg te gaan. 

W

De parochie van de H. Jacobus de Meerdere aan de Parkstraat vormt samen  
met het Willibrordushuis in de Oude Molstraat en de Broeders van St. Jan een  
spiritueel centrum in het hart van Den Haag. De kerk staat aan de rand van  
onze wijk en Archipel&Willemspark behoort tot deze parochie.

Elke zondag zijn er drie Eucharistievieringen om 9.00, 10.15 (Latijnse Hoogmis) en  
om 12.00 uur (gezinsviering). Voor overige vieringen en activiteiten in de week zie 
www.stjacobs.nl

Bezoekgroep de St. Jacobsstaf
In de Archipel/Willemspark is de bezoekgroep van de Jacobusparochie de St. 
Jacobsstaf actief. Zij bezoeken mensen die aan huis gebonden zijn door ziekte 
of ouderdom, begeleiden bij dokters- of ziekenhuisbezoek en organiseren 
uitstapjes. Iedereen kan een beroep op ons doen. Ook als u eens buiten wilt 
wandelen en geen begeleiding heeft. Ook voor begeleiding en vervoer naar de 
kerk. Belt u ons gerust: Lore Olgers t 070-3244118 of Astrid Cohen 070-7851651.

Zomerse uitstapjes ouderen
dinsdag 25 juni Boottocht op Kagerplassen. Vertrek 13.00 uur vanaf het Scha-
kelpunt. Bijdrage €15. 
dinsdag 23 juli Bezoek aan de rozententoonstelling in het Westbroekpark. 
Deelname gratis, consumptie voor eigen rekening.
dinsdag 27 augustus Uitstapje naar Kijkduin, terras van Hotel Atlanta met 
uitzicht op zee. Deelname gratis, consumptie voor eigen rekening..
Voor de uitstapjes geldt: Vertrek 13.45 uur vanaf het Schakelpunt (behalve 
voor de boottocht). Voor informatie en opgave: Lore Olgers t 070 324 41 18 of 
Astrid Cohen t 070 785 16 51. Alle ouderen uit de wijk kunnen hieraan mee 
doen. Rolstoel of rollator geen bezwaar. Bel gerust.

Concerten op de zaterdagmiddag
Orgelconcert zaterdag 8 juni om 16.00 uur. Organist Jos Laus speelt o.a. 
werken van J.S. Bach, Guilmant, Schroeder, Bartelink. Het concert is vrij 
toegankelijk.
                                                                                                                
Fietsbedevaart naar Brielle
Op zaterdag 6 juli a.s. organiseren we een fietsbedevaart naar Brielle (H. Mar-
telaren van Gorcum). Zowel een sportieve als spirituele ervaring. Voor jong en 
oud. Informatie: Kees Nusteling t 070 360 38 11.

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

www.stjacobus.nl

Burenhulp is het principe waarbij u iemand uit de eigen straat of buurt een 
handje helpt. Een keer een boodschap doen of de hond uitlaten, een kastje 
naar boven sjouwen of een tv programmeren. De burenhulpcentrale zorgt er 
voor dat mensen die iets nodig hebben op een makkelijke manier in contact 
komen met mensen uit de buurt die weleens iets voor een ander willen doen. 
Dat kan via de telefoon, maar ook via de website. Voor kleine en kortdurende 
hulpvragen kan Burenhulp ingeschakeld worden, bijvoorbeeld als u een keer 
zelf geen boodschappen kunt doen, de hond niet kunt uitlaten, een klein klus-
je in huis of tuin heeft, ergens naartoe moet en vervoer nodig heeft of voor 
een uurtje een oppas zoekt. Om de bovenstaande burenhulp te kunnen bieden 
hebben, zijn er deelnemers nodig. Als u zich opgeeft als deelnemer kunt u af 
en toe gebeld worden door de centrale met de vraag of u iets voor iemand in 
de buurt kunt doen. U bepaalt zelf wanneer u iets voor uw buurtgenoten wilt 
betekenen en zit dus nergens aan vast.

Voor meer informatie kunt u bellen naar 070 262 99 99 of de website bezoeken. 
Wilt u zich als deelnemer aanmelden, dan kunt u het best langskomen bij 
wdc De Heldenhoek, Elandstraat 88.

In Sociëteit De Schakel is elke woensdagmiddag de 
ontmoetingsgroep voor buurtbewoners die onzeker 
zijn over hun geheugen. Er worden geheugentrai-
ningen gedaan onder het genot van een kopje koffie 
of glaasje fris. Inmiddels is er al een trouwe groep 
bezoekers die elke week met veel plezier het geheu-
gen traint. Want dingen vergeten is vervelend, maar 
bij de trainingen kan het er wel plezierig toegaan. 
Zo gaan wij nu het beter weer wordt, wat vaker in de 
tuin activiteiten ondernemen. Want het geheugen 
trainen gaat goed samen met de aangename dingen 
des levens. 

Nog steeds hebben wij plaats voor deelnemers, waar-
bij ook buurtbewoners met lichte dementie welkom 
zijn. Een indicatie is niet nodig, en er zijn geen kosten 
aan verbonden. Heeft u wel een indicatie dan bent u 
ook van harte welkom! 

Ook is de groep nog steeds op zoek naar enkele vrij-
willigers die enthousiast willen bijdragen aan het 
welzijn van de ouderen in onze wijk!  
Voor informatie kunt u terecht bij de coördinator 
Yvonne Jansen, per telefoon: 06 398 510 99 of per mail: 
yvonne.jansenHHG@florence.nl.

In het Klokhuis, Celebesstraat 4, en in het Schakel-
punt, Burgemeester Patijnlaan 1900, worden resp. 
op de dinsdag en woensdag om 17.30 warme maal-
tijden (drie-gangen-menu’s) geserveerd. De kosten 

bedragen € 6,00, met Ooievaarspas € 4,00. U wordt 
van harte uitgenodigd om te komen eten. Voor beide 
maaltijden kunt u tot dinsdag 12.00 uur reserveren bij 
het Klokhuis, tel. 070 350 35 11.

Op woensdag 10 juli a.s. organiseert 
het Ouderenwerk van welzijnsorgani-

satie Zebra een dagtocht naar Goeree Overflakkee en 
een hortensia-kwekerij. Via een mooie route rijden we 
over de Haringvlietdam naar Stellendam. Daar wordt 
u bij ‘Expo Haringvliet’ ontvangen met een kopje kof-
fie en gebak. Hierna maken we een mooie rondrit over 
Goeree Overflakkee. In Wagenberg wordt een drie-
gangen-diner geserveerd. Vervolgens rijden we naar 
Strijbeek, voor een excursie bij snijhortensiakwekerij 

‘Inrana’. U wordt hier ontvangen met thee of koffie 
en een appelflap. De bus van Pasteur Reizen vertrekt 
om 8.45 uur vanaf het Schakelpunt, Burg. Patijnlaan 
1900. Omstreeks 18.45 uur weer terug in Den Haag. 
De kosten bedragen € 39,00 (met Ooievaarspas:  
€ 34,00). De kaartverkoop is in het Klokhuis, Cele-
besstraat 4, tel. 350 35 11 (9.00-15.00 uur), zolang de 
voorraad strekt. 

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

– advertentie –

‘ Ik wil graag nog reizen  
maken, maar ik denk dat  
ik hier altijd terugkom’

… op het Bankaplein

Bankaplein anno 1883

Bankaplein anno 2013

Vergeetachtig? Kom trainen!

Maaltijden in het Klokhuis 
en het Schakelpunt

Dagtocht naar Goeree Overflakkee  
en een hortensia-kwekerij

Wat is dat eigenlijk?

Buren
hulp
centrale

www.burenhulpcentrale.nl

Fietstuin of Tuinfiets?
De initiatieven uit verschillende Haagse  wijken 
om zich sterk te maken voor vergroening van de 
stad, leiden tot nieuwe vondsten.  In onze wijk 
is het aantal stoeptuintjes in de loop der jaren 
aanzienlijk toegenomen, en daarmee wordt het 
aanzicht van de straten groener en aangenamer. 

Toch is er nog meer ‘groen’ te winnen: rondom de 
straatbomen zijn kleine perkjes Tot mijn grote 
vreugde zag ik echter dat in toenemende mate buurt-
bewoners zelf zo’n boomperkje adopteren. Ze planten 
er zelf struikjes of bloemen in. Gisteren  trof ik een 
geheel nieuw concept: een fietstuin of een tuinfiets? 

Een wijkbewoonster heeft deze fiets, die al meer dan 
3 jaar zonder baasje aan de boom naast haar deur 
geketend was (zodat we gerust kunnen aannemen 
dat het hier om een ‘wees-fiets’ gaat), een nieuwe 
betekenis gegeven. De stangen bleken prima houders 
voor geraniumbakken, op de voordrager werd een 
grote pot blauwe bloemetjes bevestigd, in het perkje 
werden bloempotten gezet op plekken waar het 
zaaigoed  nog niet de kop op had gestoken. Het geheel 
leverde dit fraaie plaatje op. En nu maar hopen dat 
een overijverige openbaar-groen-ambtenaar het met 
zorg gecreëerde boomperkje met rust laat.

marjan bloem



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@ziggo.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

Ouderenconsulent 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 coördinator
mw P. Jansen, t 350 70 58
mw M. Simonis-van Harten, t 350 34 94

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.
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Boeken en koffie 
in Klokhuisbibliotheek

Ook voor ouderen die minder mobiel zijn en graag lezen  
is de bibliotheek in Het Klokhuis een uitkomst. 

Het is centraal gelegen en heeft een uitgebreide collectie van 
literaire boeken, streekromans en thrillers die voortdurend wordt 
vernieuwd. Maar er kan ook koffie worden gedronken en met de 
vrijwilligers van de bibliotheek en andere bezoekers nieuws en 
leeservaringen worden uitgewisseld. Indien gewenst, helpen de 
vrijwilligers bij het uitzoeken van boeken.

De wijkgenoten die u voor gingen zijn razend enthousiast over  
de Klokhuisbibliotheek. ‘Het is heel gemakkelijk dat ik in mijn 
eigen wijk een bibliotheek heb met zo’n verscheidenheid aan 
romans en thrillers en ik ben verbaasd dat niet meer mensen hier 
gebruik van maken’ aldus Else Ponsen. 

Nieuwsgierig geworden en wilt u een keer komen kijken? 
De vrijwilligers heten u van harte welkom en maken u graag weg-
wijs in de collectie. De bibliotheek is elke vrijdagmorgen open 
van 10.00 tot 11.30 uur. U vindt de bibliotheek in wijkcentrum het 
Klokhuis, Celebesstraat 4, 1e verdieping (lift aanwezig).
Het lidmaatschap kost 5 euro. Het is gratis voor leden van de 
Openbare Bibliotheek en voor houders van een Ooievaarspas.  
Voor meer informatie, bel t 070 350 35 11.

Zorgt u voor iemand?
Wanneer u voor iemand zorgt, dus mantelzorger 
bent, dan kan het fijn zijn om er eens met een 
maatschappelijk werker over te praten, vooral als 
de zorg voor u belastend is. 

Tijdens een gesprek is er aandacht voor u en kan er 
gekeken worden naar mogelijkheden die u als man-
telzorger kunnen ondersteunen. Welzijnsorganisatie 
Zebra-Xtra biedt dit kosteloos aan. Wilt u gebruik 
maken van deze mogelijkheid, dan kunt u bellen met 
tel. 205 22 22 en vragen naar het Algemeen Maat-
schappelijk Werk.

Mary ten Kate 
Expositie in ’t Klokhuis
Van 26 mei tot 1 september hangt er voor de derde maal in 3 jaar het vrolijke 
werk van Mary ten Kate uit Scheveningen. Ze is nog steeds even enthousiast 
en overal in geïnteresseerd; dit keer hangen er ook veel schepen. Haar prijzen 
zijn heel redelijk. Wilt u komen kijken, bel dan eerst even met ’t Klokhuis,  
tel. 070 350 35 11. Na Mary exposeert Lydia Lindo-Teding van Berkhout, maar 
daarover later meer.

elisabeth könig

‘Ik ga zeker twee keer per maand  
naar de bibliotheek in het Klokhuis. 
Vanwege de boeken, maar ook voor  
de gezelligheid’ 
– Rita Goedhart

Gymnastiek 55+ 
Wanneer u belangstelling hebt voor gymnastiekles, dan zijn daarvoor moge- 
lijkheden in het Klokhuis. Op de maandagochtend zijn daar drie lesgroepen,  
waarvan er bij twee lesgroepen nog enkele deelnemers welkom zijn. 
De contributie bedraagt € 6,00 per maand (met een Ooievaarspas € 3,00). 
Heeft u hiervoor belangstelling, dan kunt u contact opnemen met het  
Klokhuis, Celebesstraat 4, telefoon 070 350 35 11.

wat     Klokhuisbibliotheek
waar    Wijkcentrum Het Klokhuis 

Celebesstraat 4, 1e verdieping 
T 070 350 35 11

5 
juli
’13

mis heT nieT 
Feestelijke onthulling

van de tweede en derde
gedichtenwand!



De onthulling vindt  
omstreeks 17.00 uur  

plaats. Houd de website 
www.archipelpoezie.nl

in de gaten…

» zie pagina 5 voor meer informatie


