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Vraag het om het even wie en je zult 
het altijd weer horen: het is goed 
toeven in Archipel en Willemspark. 
Mensen die er om welke reden dan 
ook zijn vertrokken, willen er altijd 
weer graag naar terug en wie er 
woont wil er meestal niet meer weg.

Zou het nog leuker kunnen worden? 
Wie weet. Onlangs is de Commissie  
Cultuur van start gegaan. Deze com-
missie, onderdeel van de wijkvere-
niging, wil proberen om de enorme 
variëteit aan kunst en cultuur in onze 
wijken nog beter onder de aandacht te 
brengen. Marjolijn Bos: ‘Prachtige mu-
ziek aanbieden, een podium voor jong 
talent, kunstenaars nog nauwer in con-
tact brengen met hun publiek. Elders 
hebben Bert en ik daar al veel ervaring 
mee opgedaan en het zou geweldig zijn 
als het hier ook zou lukken.’ Vooralsnog 
bestaat de werkgroep uit Bert en Mar-
jolijn Bos, Marjan Bloem, Marie-Louise 
de Ridder, Tine Heijstraten en Dymph 
van der Laan.  
Om een goeie start te maken zet de 
commissie alles op alles om nog dit 
najaar op zaterdag 20 en zondag 21 
september haar eerste programma 
Kunstloper Archipel aan te bieden. Om 
de organisatie zo’n eerste keer beheers-
baar te houden wordt het programma 
nu vanuit de Archipel samengesteld 
met de uitdrukkelijke bedoeling dit uit 
te breiden naar het Willemspark als 
het initiatief aanslaat. Op dit moment 
zijn de voorbereidingen in volle gang. 
Het idee is dat op de eerste dag zoveel 
mogelijk kunstenaars hun ateliers 
openstellen en hun werk presenteren. 
Ook wordt gedacht aan één of meerdere 

gezamenlijke expositieruimtes. Nu 
al is zeker dat de commissie zich op 
zaterdag 20 september zal presenteren 
met een cabaret/zangvoorstelling  in de 
Vredeskapel. Hiervoor is een speciale 
samenwerking op touw gezet met de 
Theaters Diligentia/Pepijn. Op zondag 
21 september is een route uitgezet  
langs ruim twintig (stand-)beelden  
in onze buurt. Tijdens de route zal ook 
uitvoerig aandacht worden besteed  
aan architectuur en anderszins inte-
ressante zaken.  

Meld je aan!
Maar we hebben voor die dag ook uw 
hulp nodig! We willen zoals gezegd 
graag de beeldend kunstenaars en 
musici in onze wijk in de gelegen-
heid stellen hun werk te laten zien en 
horen (zaterdag Open Ateliers, zondag 
Muziek aan Huis). De commissie speurt 
daarbij nadrukkelijk naar jong talent. 
Marie-Louise de Ridder: ‘Het barst in 
onze wijk bijvoorbeeld van jonge mu-
sici. Het lijkt me geweldig om die voor 
het voetlicht te kunnen brengen.’ 

Voor de goede orde: het is absoluut niet 
te bedoeling om succesvolle wijkevene-
menten als bijvoorbeeld Dichter/schrij-
ver aan huis te dubbelen. Integendeel. 
Waar maar enigszins mogelijk zal naar 
samenwerking worden gezocht. 
Doe mee, meld je aan en help mee om 
dit evenement echt tot een evenement 
van en voor de buurt te maken! 
 
Aanmelden kan via  
marielouise.deridder@gmail.com  
(tot half juli) en na half juli via  
maebos@xs4all.nl

Zou het vanaf het najaar
nog leuker worden in  
Archipel en Willemspark?

••willemT&••archipella•

Archipella – ‘Mijn lieve Willem, wat roman-
tisch, na al die jaren, juist nu de Vredeskapel 
voor huwelijksvoltrekkingen is gesloten?!?’

Bridgen in het Klokhuis
In het najaar wordt, als er voldoende deelne-
mers zijn, weer begonnen met Bridge. U kunt 
een aanmeldingsformulier aanvragen, invullen 
en bij ons inleveren. In principe zal een Bridge 
georganiseerd worden op de dinsdagmiddag.  
U krijgt bericht als er voldoende animo is. 

Nieuwe activiteiten
Als u een voorstel heeft voor een nieuwe activi-
teit kunt u het activiteitenformulier invullen. 
Daarna zullen we met u contact opnemen.

PROGRAMMA
•12.00:uur• deuren open
•13.00:uur• aanvang (voorlopig) programma

Begane grond
Ontmoetingsruimte en buffet met gratis  
koffie en thee of frisdrank!
•13.30:-:15.00:uur• Toneelzaal: demonstratie  
koersbal (voor 50+) en mbvo (gym voor 50+).
•15.00:-:16.00:uur• Toneelzaal: demonstratie  
Sodurado voor kinderen 6-16 jaar.

1e verdieping
Biljartzaal: informatietafels over activiteiten 
die kunnen worden bijgewoond in het najaar.
Met name aanwezig: Ouderenwerk Zebra,  
Meer Bewegen voor Ouderen, Bibliotheek, 
Theosofie, Mindfulness.
Er liggen folders van diverse organisaties.

2e etage
Zolder: demonstratie van overige activiteiten.
Op verzoek worden de overige ruimten  
getoond voor de opzet van nieuwe activiteiten.
Vraag aan het buffet.

•16.00:uur• Einde open huis.

In de vitrine en in het Klokhuis, maar ook 
op de website zal spoedig het definitieve 
programma bekend worden gemaakt.

Open dag Klokhuis

Kom naar  
’t Klokhuis!

www.archipelwillemspark.nl 

Kunstloper Archipel: 
Kunst en cultuur in weekend  
van 20 en 21 september a.s. 

—  5 juli 2014  —

Onze cartooniste en schrijfster van de feuilleton, Jet de Meester, heeft besloten 
ermee op te houden na het happy end: zie cartoon en de laatste onthulling in de 
feuilleton (pagina 9). De redactie dankt Jet voor de drie jaar dat ze een mooie band 
smeedde tussen Archipella en Willem en ons met de feuilleton door de vele lagen, 
listen en locaties in de wijk voerde. 

Op zoek naar nieuw tekentalent
Nu moeten we op zoek gaan naar nieuw tekentalent.  
Iets voor jou of  ken je iemand? Laat het ons weten! 
Stuur een e-mail naar secretariaat@archipelwillemspark.nl 

Jet, bedankt!

archipel
kunstloper

dl
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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 Katja Beekman
katja@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 19 juni 2014
20.00 uur, ’t Klokhuis, Celebesstraat 4

wijkkrant
Sluiting kopij: 20 augustus 2014
Sluiting advertenties: 20 augustus 2014
p/a Celebesstraat 4, 2585 tj Den Haag, 
t. 350 35 11, secretariaat@archipelwillemspark.nl

redactie
Lucia v. d. Bergh, Bianca Fieret,  
Dymph van der Laan, Loes van Lakerveld, 
Jet de Meester, Else Ponsen, Marjan Teesing, 
Prescilla van Zoest 
bijdragen 
Rosalie Weijers, Derk Hazekamp, Edwin  
Sandhagens, Daniella Gidaly, Katja Beekman

vormgeving de ontwerpvloot
fotograaf Yuri van Geenen

websiteredactie
Ank Beekman, Frits Hoorweg, Margreet 
Meijer, Cristo Padmos, Deniz Pelsman,  
Josephine de Vijlder
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

Houd A&W schoon en prettig!

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
Geheugentraining
Carly Steijn  t.  06 398 506 86
carly.steyn@florence.nl
woensdag 09.00 tot 16.00 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
Marielle Voois, donderdag 11.00 – 16.00 uur
t.  06 46 745 114
Stichting Terminale Zorg door vrijwilligers 
t.  754 13 30, info@terminalezorg.nl
Inloopspreekuur wijkverpleegkundige
Karina Kuipers, vrijdag 12.00 – 14.00 uur

Staedion
informatie 0900 14 24

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

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

Vredeskapel
Malakkastraat 1-5, info@vredeskapel.nl
www.vredeskapel.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

Clubhuis te huur voor €60
Girorekeningnr: 8160392 

 

Politie Haaglanden

T. 0900 88 44
T. 112  bij spoed & verdachte omstandigheden!
www.politie.nl/haaglanden/bureaus

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
Jonas van West t. 06 536 29 762
Godert de Zoeten t. 06 335 61 295

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

Huisvuil ophalen
Ophalen huisvuil wekelijks op vrijdag
Papier maandelijks op donderdag 
18/09, 16/10 en 13/11

Lantaarn kapot, afvalbakken vol 
of een verzakte stoep? 
Meld het aan de gemeente, bel 14070.
U krijgt een melding als het is opgelost.

Klachten stadsbeheer

bel 14 070

Katten oppas!
mw. J van Beekt. 352 30 20 
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Buurt in bewegingwijkagenda

  14 juni  zaterdag

Zomerconcert Koor Archicapella
Vredeskapel  |  20.00 uur  |  kaarten € 12,50

  19 juni  donderdag  

Wijkberaad 
’t Klokhuis   |  20.00 uur

  30 juni  maandag  

Tap schoenenverkoop
Het Schakelpunt   |  14.00 – 16.00 uur 8 jun

  4 juli  vrijdag  

Orkest ‘De Haagse Beek’ geeft klassiek (try-out)concert
Vredeskapel   |  20.15 uur

  5 juli  zaterdag  

Open huis activiteiten 
’t Klokhuis  |  12.00-16.00 uur

  5 september  vrijdag  

Energie-café ‘Groene Buurt’ 
Winkelman en Van Hessen, Bankaplein 1  |  19.00 uur

Een beetje dom… de opmerking in mijn bijdrage 
Huizen met Historie, Plein 1813, nr.4. Degene die in 1855 
grond verkocht was natuurlijk niet koning Willem I (die 
overleed in 1843) maar koning Willem III. Mijn excuses! 
En dank aan de oplettende lezer die mij op deze vergis-

sing attendeerde.
dl

‘Makelaarsinitiatief ’
Uw energierekening halveren: 
het kan al zonder  
grote investeringen!

Het kopen van een huis geeft vaak 
aanleiding tot een verbouwing. Een 
verbouwing is het ideale moment om ook 
over het verlagen van uw energierekening 
na te denken. Zeker voor de oudere huizen in onze wijk, die 
vaak niet optimaal geïsoleerd zijn, kunnen tegenwoordig de 
jaarlijkse energierekeningen oplopen tot een maandsalaris.
Het verlagen van uw energierekening en het verhogen van uw 
wooncomfort kan op vele manieren: van het isoleren van de 
vloer en het dak tot het aanbrengen van de warmteboiler en het 
zonnepaneel. Binnen het Makelaarsinitiatief geven onafhanke-
lijke energieadviseurs u advies gericht op uw nieuwe huis, uw 
persoonlijke omstandigheden en uw verbouwing. 
In de Archipel, het Benoordenhout, het Statenkwartier en  
de Vogelwijk is een aantal wijkgenoten een initiatief begon- 
nen om hun kennis op dit gebied verder te verspreiden.  
De gemeente is zo enthousiast over dit initiatief dat zij geld 
ter beschikking heeft gesteld om – vooralsnog – de eerste 100 
kopers een gratis advies ter waarde van €242,- ter beschikking 
te stellen. Inmiddels ondersteunt ook de nvm-Haaglanden  
het initiatief. 
Staat u op het punt uw huis te verkopen, koopt u zelf een ander 
huis of kent u iemand die op het punt staat een huis te kopen!? 
Maak gebruik van dit initiatief en vraag een gratis advies aan. 

Wilt u meer weten? 
Barbara Steenbergen, projectleider van het Makelaarsinitiatief, 
helpt u graag verder. Zij is te bereiken via email info@steenber-
genco.nl of telefonisch op het mobiele nummer 06 50 24 35 50. 

Weetjes 
>  Vloerverwarming is ook mogelijk bij een klassiek parket. 
>  Bij vloerisolatie in combinatie met vloerverwarming  

kunt u tot drie graden lager stoken voor hetzelfde comfor-
tabele gevoel. 

>  Het is mogelijk om geen radiatoren te hebben in een oud 
huis.

>  Vaak verdwijnt 40% van uw energieverbruik via het dak.  
Dit kan opgelost worden door isolatie aan de binnenkant  
van het dak aan te brengen, een relatief lage investering.  
Uw energierekening kan hierdoor aanzienlijk worden ver-
laagd. Daarnaast geeft dit u meer comfort in de zomer  
en meer warmte in de winter!

>  Tegenwoordig bestaat er enkel glas dat uitstekend isoleert; 
het vervangen van uw kozijnen is niet meer nodig en de 
levensduur is langer dan bij dubbel glas.

>  Er bestaan zelfs isolerende en koude werende gordijnen die 
een positief effect op uw comfort en uw energierekening 
kunnen hebben.

>  Tegenwoordig zijn er hypotheekverstrekkers die gunstigere 
voorwaarden hebben en bereid zijn om een hoger bedrag te 
verstrekken wanneer het energielabel gunstiger wordt/is.

daniella gidaly

ps Bent u makelaar en neemt u nog niet deel? Neem contact  
op met Barbara Steenbergen. Zij is te bereiken via: 
info@steenbergenco.nl of 06 – 50 24 35 50. 

Kattenparadijs 
in de Atjehstraat
Een kat beschouwt zijn huis en tuin mét schutting als  
zijn/haar eigen territorium. Er is echter in de Atjehstraat een 
echt kattenparadijs, waar alle katten dezelfde rechten hebben. 
Alleen toegankelijk voor de buurtkatten, die via een kleine 
opening in de schutting zo in de weelderige, grote tuin van  
Jan van Vliet komen.
Dit toegangsluik in de brandgang is speciaal gemaakt voor de 
minder-mobiele kat Mickey, zodat deze daar ook gemakkelijk 
naar binnen kan. De gemakzuchtige katten profiteren hier 
ook graag van. Jan heeft zelf geen katten, maar kent al zijn be-
zoekers. Deze zijn niet allemaal even tolerant, maar de relaxte 
soort – zoals mijn kat Frans – nestelt zich op één van de stoelen 
(de lekkerste natuurlijk, of die van Jan) en doet een dutje,  
of speelt met Mickey. Geluk om de hoek: wat wil je als  
kat nog meer?

Voorlopig ontwerp  
herinrichting Banka-
straat vastgesteld
Nadat eind maart de gemeente een presentatie heeft gegeven 
voor haar plannen met de Bankastraat zijn er vanuit de wijk 
nog enkele verzoeken geweest voor aanpassing. Met name de 
winkeliers van het brede deel hadden moeite met de inplan-
ning van de beide fietspaden waardoor laden en lossen bemoei-
lijkt zou worden. In nauw overleg met de Archipel Onderne-
mers Club (awoc) is het gelukt om voor de meeste winkels een 
adequate laad- en losruimte te vinden. Dit voorstel is overgeno-
men door de gemeente. Samengevat komen er nu drie laad- en 
loszones: één 18 mtr lange ter hoogte van Kruidentuin open te 
houden tot 13 uur, één korte aan de overkant  en nog één in het 
smalle deel, ter hoogte van de Albert Heijn en de verplaatste 
Gall & Gall. Deze laatste twee loszones gelden voor de gehele 
dag.De huidige laad- en loszone in de Sumatrastraat verdwijnt, 
wat de mogelijkheid geeft om de Sumatrastraat en Soendas-
traat ook een ‘uitritconstructie’ te geven. De stoep wordt daar 
breder wat de mogelijkheid schept voor meer fietsnietjes en 
een overkapte winkelwagenopstelplaats.
Verderop in de Sumatrastraat komen er 3 parkeerplaatsen bij.
Bij de loszones worden de randen tussen fietspad en straat ver-
laagd wat het laden en lossen zal vergemakkelijken. Verder is 
een voorstel gedaan om de duur van het (winkel)parkeren in de 
brede Bankastraat terug te brengen tot maximaal 2 uur.Tussen 
Atjehstraat en Bankaplein komt het zg winkelparkeren.
Ook enkele andere wensen van bewoners (zoals een zebrapad 
op het einde van de hoge Bankastraat bij de Kerkhoflaan,  
fraaiere lantarenpalen en verhoogde banden rondom de fon-
tein op het Bankaplein) zijn in het ontwerp overgenomen.
Het voorlopig ontwerp wordt aan het college van b&w voorge-
legd en daarna door de gemeenteraad behandeld. De uitvoering 
start op z’n vroegst rond zomer 2015.

dh

Openbare repetitie van 
kamerkoor esGROOT
Op woensdagavond 21 mei j.l om 20.00 uur kwam het  
kamerkoor esGROOT bijeen in de Euritmieacademie in  
de Riouwstraat om te oefenen. Belangstellenden waren 
deze keer welkom. 

Al enkele keren heb ik een mooi concert van dit koor bijge-
woond, maar een kijkje achter de schermen vond ik onweer-
staanbaar. Niet begunstigd met een mooie zangstem wilde 
ik wel eens meemaken bij echte zangers hoeveel oefening 
de kunst baart. Er werd begonnen met het losmaken van 
schouders, hoofd en het verdere lijf. Hierna werd op steeds 
hoger wordende toonladders de eenvoudige tekst eeeeiiii-
aaauuuuooo- en oe geoefend. De inademing: eerst net zo lang 
als de uitademing werd bekort tot 1 maal inademen en in 15 
tellen uitademen. Tot zover kon ik nog wel meedoen, maar 
hierna begon het serieuze zingen. De andere belangstellenden 
zongen dapper mee met de sopranen, alten of de mannenstem-
men en dat klonk zelfs driestemmig al gauw heel mooi. De 
dirigente Marcela Obermeister-Shasha wordt niet voor niets 
op handen gedragen en ze houdt echt alles in de gaten. Het 
tempo lag behoorlijk hoog en ik vond het knap dat de meestal 
Hebreeuwse teksten en de melodie zo snel werden opgepikt. 
Het volgende concert is pas in maart 2015, maar voor een nieuw 
repertoire moet er waarschijnlijk veel geoefend worden om het 
er goed in te krijgen. Deze koorrepetitie maakte mij duidelijk 
dat er eerst veel losgemaakt moet worden voor je in staat bent 
om een lied samen goed vast te houden. Voor zangers klinkt 
deze constatering als een open deur, maar voor mij als leek 
was dit een samenvatting van een mooi kijkje in de keuken van 
esGroot. Bedankt!

epb

ps esGROOT heeft nog plek voor een lage bas en een tenor.  
Zie de website voor meer informatie.

www.vredeskapel.nl 

www.archipelwillemspark.nl 

Stichting Vredeskapel 
officieel van start 
op 1 juli aanstaande

Vanaf 1 juli a.s. gaat de Stichting Vredeskapel officieel  
van start. Deze Stichting zal samen met vrijwilligers het 
centrum exploiteren en draaiend houden. 

Met de Protestantse Gemeente ’s-Gravenhage zijn afspraken 
gemaakt voor 1 jaar maar er is uitzicht geboden op voortzetting 
met meerdere jaren. Een prachtig resultaat voor al degenen 
die zich de afgelopen tijd hebben ingespannen om tot dit punt 
te geraken. Er zijn door de Initiatiefgroep in het voorbije jaar 
al heel wat activiteiten ontwikkeld zoals het Open Podium, 
de zeer succesvolle Voedselbankactie enz. Ook is de kerkzaal 
verschillende malen verhuurd aan muziekgezelschappen.  
In het najaar staat een bijzondere activiteit op het programma 
(zie voorpagina). Op de website vindt u informatie over de 
verschillende mogelijkheden die de Vredeskapel biedt voor 
bijeenkomsten van verschillende aard: cultuur, bezinning, 
politieke bijeenkomsten en tal van andere evenementen.  
Ook is een prijslijst opgenomen.
Wie de Vredeskapel nog niet uit eigen ervaring kent, moet er 
zeker eens binnenlopen. Wie meer wil weten over de kapel en 
de meer dan 125-jarige geschiedenis ervan, raden we het boek 
van wijkgenoot Bob Feenstra aan: Archipel- en Willemspark-
buurt (€19,95). Op de site vindt u een link naar de bestel- 
mogelijkheid. Het boek geeft ook een heel mooi overzicht  
van de geschiedenis van beide wijkonderdelen.

Onlangs 
gestart in 
uw wijk

Wegwerkzaamheden
Dr. Kuyperstraat en deel Mauritskade vanaf juni 
voor 1,5 jaar afgesloten door werkzaamheden

  

Vanaf juni 2014 zijn de Dr. Kuyperstraat en een deel van de Mauritskade afgesloten 
voor al het verkeer (auto’s en fietsers) vanwege vervanging van de Mauritsbrug en 
de Dr. Kuyperdam. Er zijn twee werkfases:
>  Van juni – september 2014: verleggen kabels, leidingen en de stadsverwarming
>  Van september 2014 – september 2015: vervangen bruggen en een deel tramspoor 

Koninginnegracht. 

•afsluitingen• 
Van juni – september 2014: een deel van de Mauritskade en de Dr. Kuyperstraat  
tot de Koningskade. De Koningskade zelf blijft bereikbaar, maar bij de werkzaam-
heden wordt de weg versmald van drie naar twee rijstroken. De afsluiting geldt 
voor gemotoriseerd verkeer en fietsers. 
Van september 2014 – september 2015: de Mauritskade tussen de Denneweg  
en de Laan van Roos en Doorn en de Dr. Kuyperstraat tot de Koningskade.  
De Hooikade blijft bereikbaar. De Koninginnegracht blijft bereikbaar voor  
bestemmingsverkeer. 
Gedurende de hele 1,5 jaar is de rijrichting in de Denneweg omgedraaid.  
Ook wordt de brug tussen Frederikstraat en Denneweg twee rijrichtingen.  
Vanuit de Parkstraat mag men linksaf richting Mauritskade.

•omleidingen•
Stad in: via de Bosbrug – Lange Voorhout naar de Denneweg, Hooikade en de 
Frederikstraat. Voor Hofkwartier en Noordeinde via Bosbrug – Lange Voorhout, 
Parkstraat en Scheveningseveer. Doorgaand verkeer wordt geadviseerd te rijden 
via de President Kennedylaan en het Telderstracé. Het lokale verkeer wordt omge-
leid via de Parkstraat en de Lange Vijverberg. 
Bebording geeft de alternatieve routes aan en verwijst naar de winkelgebieden in 
de binnenstad. 

•tramlijn:9•  
Van september – half december 2014: vervangen deel spoor in de Koningin-
negracht, die gedeeltelijk is afgesloten. Hierdoor rijdt tram 9 (richting Scheve-
ningen) niet. De htm zet bussen in. Reizigers kunnen bij de Schedeldoekshaven 
opstappen richting Scheveningen (Zwarte Pad); tijdens de spits rijden er extra 
bussen die rijden tot aan Madurodam. 

samenvatting katja beekman

Meer info www.denhaag.nl/mauritskade en www.denhaag.nl/ovtoekomst 

NB. Bij het sluiten van de wijkkrant was de exacte plaats van de tijdelijke 
htm-bushaltes nog niet bekend. Zie daarvoor de website van de Archipelbuurt. 

www.esgroot.nl 

—  Rectificatie  —

epb

Namens het  
kattenvolk: 
Jan, bedankt!



Atjehstraat 66
2585 vl  Den Haag

Telefoon 070 352 39 98

Lunch
Diner
Party
Borrel
Buffet

Catering

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

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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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

Margot Koesen Taco Risselada

– advertenties –

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

Jochum
van der Loos

epb

Het Familiebedrijf

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)

info: secretariaat@archipelwillemspark.nl

Hier had 
uw advertentie 
kunnen staan.

Al bijna anderhalve eeuw is café ‘De Kleine Witte’ 
een fenomeen aan de Mallemolen. Er opende daar 
destijds een proeflokaal naast de toenmalige  
Frederikskazerne. In de volksmond heette het 
al snel De Kleine Witte: het werd bezocht door 
degenen die niet in Sociëteit De Witte, waar de 
officieren hun vertier zochten, aanwezig mochten 
of wilden zijn. 

Kort na de Tweede Wereldoorlog namen de overgroot-
ouders van huidig uitbater Patrick Ravenswaay de 
zaak over. Patrick, die met zijn vrouw Claudia sinds 
een jaar de boel bestiert, is de vierde generatie die in 
het café staat. Op het raam staat de naam ‘Balemans’; 
van zijn grootouders die in 1958 de boel overnamen. 
De zaak is steeds via de vrouwelijke lijn overgedragen. 

Patrick en Claudia komen beiden uit horecafamilies 
en doen hun werk met passie. Over ‘uren maken’ 
wordt niet moeilijk gedaan: anders is het ‘niet te 
doen’. Zeven dagen per week zijn ze geopend, daar-
naast is er ook nog het gezin. Dat vraagt om een strak 
gepland rooster! Ze vullen elkaar prima aan. Patrick 
is meer in het café en is regelmatig in de keuken te 
vinden. Claudia regelt alles achter de schermen, zoals 
administratieve taken, maar ook het runnen van het 
jonge gezin met drie kinderen. Op dinsdag en zondag 
hebben ze ‘vrij’; dan staan ze niet achter de bar. Ze 
zijn dan wel in het café te vinden, want er zijn altijd 
andere werkzaamheden. Die wetenschap nemen ze 
ook mee op vakantie. Patrick vindt vijf dagen weg 
welletjes: daarna gaan zijn gedachten weer richting 
Mallemolen en wat daar te doen is. 

Hard werken zit hen in het bloed. Op een kruk gaan 
zitten en het personeel laten werken, dat doen zij niet. 
Ook Patricks moeder en oma steken nog regelmatig 
de handen uit de mouwen. Er staan aardig wat prul-
laria in de kroeg dat altijd schoon moet zijn. Het op-
poetsen van bekers gewonnen met biljartwedstijden 
en de ornamenten die aan het plafond hangen neemt 
behoorlijk wat tijd in beslag. 
De zaak loopt goed, echt last van de crisis hebben ze 
niet. Als het te combineren is met het gezin, wordt de 
kaart in de toekomst uitgebreid met de mogelijkheid 
tot lunch. Geheel passend in de stijl van De Kleine Wit- 
te: met gerechten als een uitsmijter of een broodje bal. 

Zij zijn terecht trots op hun café en op hun bijzondere 
gasten. Wie een rondje door een lege zaak loopt, kan 
zelfs niet om hun aanwezigheid heen. Sommige tafels 
zijn standaard gereserveerd en de oudste getrouwen 
hebben hun eigen eregalerij met foto’s aan een speci-
ale pilaar. Gasten zijn immers alles in een gezellig café. 

bf

Op de zolderverdieping van Mallemolen 53f word ik ontvan-
gen door Dick Keulemans, kunstenaar, restauranthouder, 
tandarts en, op zijn 55ste, beginnend cabaretier. Om mij heen 
zie ik fraaie voorwerpen, schilderijen en bijzondere oplossin-
gen in het combineren van wonen en werken. Aan de grote 
tafel wordt schrijfwerk voor cabaretteksten gedaan, samen 
met collega-studenten van de Paul van Vliet Academie. In de 
hoek staat een flink drumstel, klaar voor gebruik. De ruimte 
op de begane grond is omgebouwd tot theater. Hier spelen 
kleine theatergroepen, professionele acteurs, leerlingen van 
de Academie, jazz musici, en soms de Alliance Française. 
Op dit moment speelt Theatergroep Stagecoach het stuk 
‘Dietrich’, gewijd aan Marlène. 

Doen wat je leuk vindt
Dick: ‘Op maandag en dinsdag ben ik tandarts, daar verdien ik 
mijn brood mee. De rest kost allemaal geld, ik doe het omdat 
ik het leuk vind, omdat ik dromen waar wil maken. Ik heb het 
theatertje langzaam opgebouwd, ieder jaar iets meer. Stoelen 
en licht kon ik overnemen van het Zeeheldentheater’. Dick is nu 
derdejaars aan de Cabaretacademie. Op het ogenblik werkt hij veel 
samen met twee eerstejaars, Nénin Quaedvlieg en Timon Krause. 
Behalve de programma’s ontwerpen ze de affiches en doen ze het 
technische werk zoveel mogelijk zelf. ‘Dat is soms lastig, belich-
ting is een vak apart. De professionele groepen brengen hun eigen 
technische mensen mee.’ Dick heeft aanvankelijk kunstacademie 
gedaan, schilderen, maar heeft tot voor kort ook een restaurantje 
gerund: ‘Watertanden’ in de Mallemolen, een kleurrijke plek waar 
geen twee stoelen hetzelfde waren. ‘Met een vriend zijn we gestart 
voor de gezelligheid en na sluitingstijd werd het laat met perso-
neel en vrienden. Daardoor verdween de winst weer. Een tijdlang 
had ik ook veel aandacht nodig voor mijn zieke zoontje, dat is 
gelukkig goed gekomen. Maar het was tijd om te stoppen.’

Cabaret met een versleutelde boodschap
‘Ik zet graag mensen op het verkeerde been, om er dan een onver-
wachte draai aan te geven. Fantasie met een kern van waarheid, 
maar dan uitvergroot. Ik ben geen moralist, in die zin heb ik geen 
uitgesproken boodschap, maar wil toch wel iets meegeven, een 
soort versleutelde boodschap. Zoals Wubbo Okkels meegaf dat hij 
bezorgd was over de aarde’. Dick beschrijft als voorbeeld een tocht 
naar de glasbak, met daarnaast een container voor oude kleren. 
Wat een goed idee! Dan gaat de fantasie met hem op de loop:  
‘Die trui heb ik eigenlijk niet nodig, en dat overhemd evenmin. 
Laat ik mijn broek er ook maar ingooien, dan, na aarzeling, de 
onderbroek ook maar, het is niet ver naar huis’. Als hij naakt voor 
de container staat bedenkt hij dat, diep weggezakt, zijn huissleu-
tel nog in de broekzak zit.
De cabaretopleiding geeft de mogelijkheid dingen uit te proberen, 
alleen en met anderen. Dick heeft de ambitie om het land in te 
trekken, maar ‘daar zijn er veel van’. Meedoen aan festivals mag 
nog niet gedurende de opleiding. ‘Daarna ben ik het wel van plan. 
Paul van Vliet is met Pepijn ook zo begonnen.’

lvdb

Café 
De Kleine 
Witte

foto Yuri van Geenen

Theater Mallemolen
Dick Keulemans en Nénin Quadvlieg

Adverteren in de wijkkrant
Archipel & Willemspark

lage tarieven met een bereik
van 5.000 huishoudens!
formaat 1  48 x 75 mm   € 49
formaat 2  100 x 75 mm   € 89
formaat 3  153 x 75 mm   € 125
formaat 4  153 x 100 mm   € 155
Toeslag advertentie redaktiepagina +€10
Afwijkende maten en arrangementen kunt u aavragen bij het secretariaat

secretariaat  A&W  dinsdag tot vrijdag  —  0900 – 1300 uur
070 404 95 80  —  secretariaat@archipelwillemspark.nl
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Annette raapt zwerfvuil

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

15 April j.l. vond een succesvolle informatiebijeenkomst plaats op de  
Archipelschool. Tijdens deze avond heeft de ontwerper, Jan van Schaik,  
aan geïnteresseerde ouders, leerkrachten en buurtbewoners uitgelegd  
wat zijn ideeën tot nu toe zijn; een transformatie van een tegelplein naar 
een prachtige groene buurttuin.

In het ontwerp is o.a. plaats voor borders met eetbare bloemen, een waterbaan, 
moestuinbakken, hangbruggen, klimbomen en een buitenklas. Gelukkig heeft 
Jan zeer veel ervaring in het aanleggen van natuurlijke speeltuinen, zodat alles 
veilig en duurzaam kan worden aangelegd. Vanuit de buurt zijn veel positieve 
reacties op het ontwerp gekomen, en ook initiatieven om mee te denken en hel-
pen om dit project tot een gezamenlijk succes te maken. Met de op- en aanmer-
kingen van kinderen, ouders, leerkrachten en buurtbewoners over het gepresen-
teerde schetsontwerp is Jan van Schaik opnieuw aan het werk gegaan. Eind mei 
zal hij een volgend ontwerp presenteren aan de interne werkgroep.

Ondertussen zijn diverse fondsen aangeschreven om het kostbare plan te 
financieren. Overleg met de gemeente is hierbij tevens van belang. Wat kunnen 
en willen zij betekenen voor ons initiatief voor vergroening van de buurt? In 
de eerste 3 weken van juni zullen ook de kinderen van de Archipelschool hun 
steentje bijdragen; zij zullen met een ludieke inzamelactie langs de deur komen 
in de buurt. 

Natuurlijk kunt u ook helpen. Meld u zich aan via info@archipelschool.nl en 
geef zo concreet als mogelijk aan waarbij u zou willen helpen. Doneren kan  
ook op rekening nl94 ingb 0004 3480 99 t.n.v. de Archipelschool o.v.v. Donatie 
Groen Schoolplein. Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen rondom  
het Groene Schoolplein? Ga dan naar www.groeneschoolplein.blogspot.nl en  
vul uw e-mail adres in.

Rosalie Wijers

fblijven! Niets meer aan doen, mooier dan dit kun je 
het niet krijgen! Dat zijn vaak de eerste gedachten 
als je denkt aan deze groengebieden. Het zijn unieke 

plekken met verborgen charme en een lokale betekenis.

De vraag is of al deze plekken met elkaar verbonden moeten 
zijn om één groot Vredespark te vormen. En hoe dan? Er zijn 
bijvoorbeeld ideeën voor een wandel- en/of fietsroute die al 
deze parken verbindt en beleefbaar maakt. Een route die je van-
zelf terugbrengt naar waar je begonnen bent. Overal doorheen, 
wellicht zelfs door Park Sorghvliet* waar je het meest bijzon-
dere stukje stadsnatuur van Den Haag aantreft.

Ik denk dat de prioriteiten anders zouden moeten liggen. Want, 
wat hoor ik in de Scheveningse Bosjes? Een nachtegaal? Nee. 
Een groene specht? Nee. Ik hoor alleen veel lawaai, autolawaai! 
In mijn ogen is de Prof. Teldersweg, de racebaan langs Madu-
rodam richting Congrescentrum, een groot probleem. Wat zou 
het fijn zijn als deze weg, een messnede door de groengebie-

den, er niet zou zijn! Of tenminste niet waarneembaar zou zijn. 
Probeer de weg maar eens over te steken. Levensgevaarlijk! 
En hoe maken padden, vossen en andere bosjesbewoners de 
oversteek? Aan de overkant, op de grote hellende grasvlakken 
bij de grote vijver, is het overigens door het drukke autoverkeer 
ook niet fijn verblijven.

Vanuit mijn professie als landschapsarchitect denk ik al jaren 
aan een overkluizing van de Teldersweg, een breed ecoduct van 
de Bataaf tot aan de Scheveningseweg, waarmee een groot aan-
gesloten groengebied kan worden gerealiseerd. Technisch is 
het zeker mogelijk, financieel zal het misschien een probleem 
zijn. Wellicht zou de gemeente de gereserveerde budgetten 
voor het Park van de Vrede hiervoor kunnen aanwenden? Of 
zou de gemeente, in het geval het Spuiforum niet doorgaat, 
dan een deel van het daarvoor gereserveerde geld kunnen 
aanwenden om dit ecoduct te realiseren? Hiermee kan een echt 
parkhart in Den Haag gerealiseerd worden: groter, groener en 
duurzamer!

Ik zie het voor me: een ecoduct waardoor de Scheveningse 
Bosjes doorlopen tot aan de gazons van de grote vijver. Land-
schap op de top waar je vogels hoort in plaats van autolawaai. 
Een ecologische verbinding waar mensen en dieren blij van 
worden! De tijd is er rijp voor!

Edwin Santhagens
landschapsarchitect
Bankastraat, Den Haag

*   Onlangs is ter bescherming van Park Sorghvliet de Stichting 
Vrienden van Park Sorghvliet opgericht. De website van de 
stichting is nog in de maak, het voorlopige contactadres is 
VriendenvanParkSorghvliet@hotmail.com

Schoolplein Archipelschool  
wordt groene buurttuin

Landschap  
op de top

150 jaar 
tram
Den Haag

www.groeneschoolplein.blogspot.nl
mail> info@archipelschool.nl

Eerste schetsontwerp van het groene schoolplein

Ontwerp overkapping Telderstracé

Bij ambitieuze plannen moet je altijd even rechtop gaan zitten. Zo ook bij 
de plannen rondom het Internationale Park voor de Vrede, dat het  

Central Park van Den Haag zou moeten worden. Het gebied van  
200 hectare is echter (nog) geen eenheid, het bestaat in feite uit een aantal 

losliggende parkgebieden, van Klein Zwitserland tot Scheveningse Bosjes, 
van Sorghvliet tot Westbroekpark, van Van Stolkpark tot het Vredespaleis. 

Deze binnenduinrandbossen, vervlochten met charmante wijken zoals 
Zorgvliet, Duttendel en Prinsenvinkenpark maken Den Haag uniek.

mail> VriendenvanParkSorghvliet@hotmail.com

De paardentram reed 23 juni 1864 voor het eerst 
in Den Haag. De route ging via de Parkstraat 
over de Scheveningseweg naar het Badhuisplein. 
Dit was het begin van vele trams in de buurt die 
volgden. Door veel straten kwam geleidelijk aan 
een tram te rijden. In de Archipelbuurt door de 
Timorstraat, Celebesstraat, Billitonstraat, de 
Atjehstraat, de Bankastraat, het Nassauplein en 
de Koninginnegracht; in het Willemspark door de 
Frederikstraat, de Javastraat en op de Koningin-
negracht. Op de grens reed ook een tram op de Dr 
Kuyperstraat en de Mauritskade. 

Door het Willemspark rijdt nu nog steeds een tram 
(niet de eerste, wel lijn 1) door de Alexanderlaan/ 
Sophialaan via Javastraat naar de Zeestraat en Sche-
veningseweg. De tram op de Koninginnegracht rijdt 
ook nog steeds tussen station(s) en Scheveningen. 

Met dank aan Bob Feenstra, die in De geschiedenis 
van de Haagse Archipel- en Willemsparkbuurt (2005) 
hier ook veel over heeft gemeld. 

epb
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Thuiszorg die bij u past

Uitleenpunt

Er kan een moment komen dat u thuis 

hulp of zorg nodig heeft voor u zelf of 

een dierbare. Het is dan prettig dat u 

een organisatie treft die deze zorg levert 

volgens uw wensen. Evita biedt zorg die 

bij u past. Een vertrouwde medewerker op 

vaste tijden en dagen. Het zorgaanbod van 

Evita bestaat uit huishoudelijke verzorging, 

persoonlijke verzorging, begeleiding, 

verpleging en zorg in de laatste levensfase. 

Afhankelijk van de zorgvraag kan de zorg binnen 24 uur starten.

Evita Zorg Van Alkemadelaan 315 info@evitazorg.nl

T 070 - 314 16 00  2597 AJ  Den Haag www.evitazorg.nl

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

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
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www.igorlist.nl                    06 281 32 598
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Bankastraat 103 A
2585 EJ  DenHaag
tfn+tfx 070 35 44 812

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

o op het eerste 
gezicht was het 
Walking Dinner 

2014 (zoals u eerder in  
de buurtkrant hebt  
kunnen lezen) niet anders dan in 2013. 
Maar ik had een introducé uit de ‘de 
provincie’, en zijn enthousiasme voor 
wat wij hier in Archipel en Willemspark 
als vanzelfsprekend ervaren was zo aan-
stekelijk dat de toch al prachtige huizen 
in het Prinsevinkenpark plotseling 
sprookjespaleizen werden, en de fontein 
op het Bankaplein champagne spoot.

Op ons eerste adres, op zolder in de Ja-
vastraat, werden ons oesters geserveerd 
door een Russische violiste van het 
Residentieorkest. Gezien de boeiende 
conversatie die deze combinatie opriep 
moesten wij rennen naar ons tweede 
adres. Desondanks, ik kon het niet 
laten, even kijken in de etalage van ‘Har-
dies’ en daar zag ik hem weer … Het was 
alsof hij over mijn schouder mee keek. 
Ik zag zijn spiegeling in de etalageruit, 
en deed van schrik een stap opzij, waar-
door zijn spiegeling even samenviel met 
het rode jurkje van Natan, hetgeen hem 
wonderwel goed stond. Ik rilde. Was hij 
het echt? Mijn man in de blauwe jas? Ik 
had in geen jaar meer aan hem gedacht. 
Nou misschien, zo nu en dan, heel even 
… Het etentje op de Bankaheuvel waar 
hij mij als het ware ‘gedumpt’ had nog 
voor wij samen de Parmaham hadden 
kunnen proeven, had ik ver weggestopt 
in mijn geheugen. Mijn vriend uit de 
Provincie sloeg zijn arm om mij heen. 
‘Is er iets?’, vroeg hij. ‘Nee, nee, niet 
echt. Ik schrok alleen van de prijs van 
dat jurkje,’ antwoordde ik. ‘Lieverd, zal 
ik het voor je kopen?’, zei hij. Enigszins 
verward door dit genereuze aanbod, 
schudde ik mijn hoofd en trok hem mee 
richting Schelpkade. Het was een heel 
eind, nummer 9, en zonder woorden 
besloten wij dan ook het hoofdgerecht 
over te slaan, om even wat tijd samen 
te hebben en te genieten van de mane-
schijn op een van de nieuwe bankjes op 
het Nassauplein. Het derde adres, het 
souterrain op het Prinsevinkenpark, 
waar wij voor het dessert werden ver-
wacht, bereikten wij maar net op tijd, 
juist op het moment dat de gastheer 
vrolijk verzuchtte dat het aantal aanbe-
volen wijnen van ‘Schutter’ al op was, 
en royaal een greep uit eigen wijnkelder 
deed. Maar ook net op tijd om de man 
met de blauwe (kasjmier) jas langs mijn 
arm te voelen vertrekken. Volgens onze 
discrete gastvrouw hoefden hij en zijn 
partner niet ver te lopen. 

De volgende dag was ik, vele rode wij-
nen wijzer, tot weinig in staat, afgezien 
van mijn traditionele wandeling naar 
het Dames Leesmuseum. Want al vind 
ik er geen boek naar wens, toch is er 
altijd de troost dat daar een kop koffie 
of thee met krakeling wacht. Ik zonk er 
neer in een van de antieke fauteuils en 
graaide naar een tijdschrift.  
‘Point de Vue’, goed voor  
mijn Frans, dacht ik.  
Ik hoefde niet eens te  
bladeren, daar stond  
hij, op de voorpagina,  
met vrouw  
en kinderen,  
blozend van  
geluk, maar niet  
in zijn blauwe jas… 

f e u i l l e t o n

– s l o t –

jdm

budabi, Azerbeidzjan, Melbourne, het 
zijn maar een paar van de vele plaatsen 
waar Lara Davis (17) in haar korte leven 

al heeft gewoond. Nu is ze even terug in de Archipel-
buurt voordat ze in september aan een internatio-
nale studie in Amsterdam begint.
 
‘Mijn vader werkt voor een oliemaatschappij en op mijn vierde 
ben ik al naar het buitenland gegaan. Ik ben blij dat ik heel veel 
van de wereld heb gezien. Rondreizen was leuk maar we moes-
ten natuurlijk wel vaak verhuizen. Als je klein bent gaat het nog 
makkelijk, later was het wel eens lastig om steeds weer mijn plek 

in een nieuwe groep kinderen te vinden. Soms bleven we ergens 
maar zes maanden. Je leert veel over veel verschillende culturen. 
Maar je bent wel overal een buitenlander en je hebt vaak weinig 
vrijheid. In Saoedi Arabië woonden we op een compound met 
buitenlanders. Daar kon je lekker fietsen en rollerbladen en deed 
je veel met de andere mensen daar. Maar ik kon twee maanden 
niet naar school vanwege bomaanslagen. 
Australië was het leukst. Daar ging ik naar een gewone school. 
De laatste drie maanden zat ik in Dubai. Dat was echt saai. Ik had 
mijn school in Melbourne afgemaakt en had dus niks meer te 
doen. Het was niet veilig om alleen iets te doen en mijn broertje 
en zusje gingen wel naar school.
Mijn moeder heeft me vanuit Dubai teruggebracht en nu woon ik 
alleen in ons huis hier. Ik zorg wel goed voor mezelf. Koken kon 
ik al want ik was de enige vegetariër in de familie. In het begin 
was het wel eenzaam maar gelukkig had ik nog vrienden van de 
rugbyclub. We zijn namelijk een keer een jaar terug geweest, toen 
ik 9 was. Toen ben ik gaan rugbyen, net als mijn vader, en de club 
is een soort familie van me. Als kind vond ik het fantastisch om 
met alle andere kinderen uit de buurt op straat te spelen. Dat heb 
je in het buitenland niet. En nu is het leuk om te horen hoeveel 
vreemde talen er in de buurt gesproken worden. 
Maar verder vind ik Nederland wel erg klein en een beetje 
benauwd. Ik wil denk ik niet heel m’n leven in één land wonen. 
Daarom heb ik International Business and Economy als studie 
gekozen. 
Tot die tijd werk ik drie ochtenden per week bij Albert Heijn als 
vakkenvuller. Wel gezellig om zo ook nog wat mensen te leren 
kennen.’

lvl

lvl
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Waar houden  
jonge mensen  

in de Archipelbuurt  
zich mee bezig?  
En wat vinden 

zij ervan om in de 
wijk te wonen?

JURIDISCH EN ADMINISTRATIEF  
ADVISEUR VOOR MUZIKANTEN EN 
KUNSTENAARS
Tien jaar lang werkte Igor List voor de auteursrech-
tenorganisatie Buma Stemra. Toen besloot hij voor 
zichzelf te beginnen als adviseur voor muzikanten en 
andere kunstenaars. In de rustige tuin van Brasserie 
Archipel legt hij uit dat kunstenaars zakelijk gezien 
vaak kansen laten schieten. 

Kan je iets over je achtergrond vertellen? Eigenlijk heb 
ik de combinatie van zakelijk en creatief al van huis uit meegekre-
gen. Mijn vader werkte namelijk als zakelijk adviseur bij verschil-
lende instellingen voor muziek, theater en beeldende kunst. 
Bovendien was mijn moeder vroeger een uitstekende ballerina. 
Kunstenaars verwaarlozen vaak de zakelijke kant van hun werk. Ze 
kunnen te maken krijgen met contracten, rechtenkwesties en al-
lerlei administratie waar zij vaak niet voor zijn opgeleid, niet goed 
in zijn of simpelweg geen zin in hebben. Daar kan ik ze ondersteu-
nen. Ik heb rechten gestudeerd met als specialisatie onder andere 
auteursrecht en merkenrecht.

‘Ik heb grote waardering voor creatieve mensen’

Alles wat kunst is heeft mijn belangstelling. Tegenwoordig heerst 
er nogal de neiging om dingen af te kraken. Dat is makkelijk. Wat 
kunstenaars doen, iets creëren, is veel moeilijker. Het is knap als 
iemand iets maakt waar andere mensen van genieten. Zelf heb ik 
als tiener natuurlijk wel op zolder wat op gitaren zitten klooien 
en ooit een blauwe maandag trompet gespeeld maar daar is het 
bij gebleven. Muziek is wel erg belangrijk voor me. Ik ga vaak naar 
concerten.

Wat doe je precies? Eigenlijk doe ik drie dingen: ik adviseer 
individuele kunstenaars, ik adviseer onderwijsinstellingen en 
organisaties die werkzaam zijn in de muziek, kunst, media en 
entertainmentsector en ik geef cursussen en workshops met 
name over muziek en recht. Ik leg bijvoorbeeld aan studenten van 
conservatoria uit hoe je je eigen repertoire beschermt, waar je op 
moet letten bij platencontracten, hoe je je werk kan exploiteren en 
meer van dat soort dingen. Het voelt fijn om zelf verantwoordelijk 
te zijn en mijn eigen tijd te kunnen indelen. 

Voegt het werken in Archipel&Willemspark iets toe? 
Ik woon dan wel in het Willemspark maar mijn werkterrein is de 
hele randstad en ik reis veel met de trein. Het is dus makkelijk om 
zo dicht bij het station te wonen. De combinatie van stad en rust 
vind ik heel fijn. En vlakbij is Murphy’s Law. Mooie jazzconcerten!

IGOR 
LIST



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
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KALKMAN
ADVOCATUUR    
&MEDIATION

JOLIJT KALKMAN
Advocaat
Registermediator 

advies en procespraktijk
onder meer: Familierecht,  
Huurrecht, verbintenissenrecht, 
Media & Entertainmentrecht

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag
06 466 11 234
info@kalkmanadvocatuur.nl

www.kalkmanadvocatuur.nl

Fluent 
English, 
flexible
hours

Mijn betrouwbare en hardwerkende hulp  
heeft nog tijd over om bij u thuis schoon te maken.

Ze is te bereiken op T. 06 16 118 261
{ referenties aanwezig }

—  H U L P  I N  D E  H U I S H O U D I N G  —

Welzijnsorganisatie Zebra voert in opdracht van de gemeente 
Den Haag beleid uit voor ouderen in de wijken Archipel,  
Willemspark, Zeeheldenkwartier en Kortenbos (AWZK).  
Dhr. Matthias Wenzel  is de ouderenconsulent voor deze  
gebieden en hij is bereikbaar in de wijk- en dienstencentra  
’t Klokhuis, de Heldenhoek en de Kronkel.

De Wijkouderengroep awzk, bestaande uit een aantal 55-plussers 
uit de wijken, vergadert in ’t Klokhuis, de Heldenhoek en binnen-
kort ook in de Kronkel.
De Wijkouderengroep vangt signalen op uit de woonomgeving en 
deelt deze met de ouderenconsulent. Hierdoor ontstaat een goed 
beeld van wat de ouderen in de wijken willen of nodig hebben. 
Als wij bijvoorbeeld naar de bijeenkomst van april jl. kijken, dan 
staan er onder andere de volgende onderwerpen op de agenda: 
de maandelijkse Koempoelan (Indische middag) in ’t Klokhuis, 
Winterweekend (zondagmiddagactiviteiten) in ’t Klokhuis en De 
Heldenhoek, de jaarlijkse bustocht, de activiteiten in het Schakel-
punt en ’t Klokhuis, Ouderen & Levenskunst en het ‘huisbezoekpro-
ject 75+’. Deze activiteiten zijn met elkaar doorgenomen en voor de 
knelpunten is naar oplossingen gezocht. Bij het voorbereiden van 
de jaarlijkse ‘bustocht’ bijvoorbeeld, waren er vragen als: waar  

gaan wij deze keer naar toe, waar eten wij, wat zijn de kosten en  
wat wordt dan de eigen bijdrage? Ook kwam de aanvraag van Zebra 
voor het fotoproject in het kader van ‘Lang Leve Kunst’ in het vizier. 
Regelmatig komt er een gastspreker/-spreekster van een andere 
organisatie op de vergadering, die vertelt over wat hun organisatie 
doet voor ouderen in de wijken. Nog niet zolang geleden is kennis 
gemaakt met Carly Steyn, werkzaam voor Florence en coördinator 
van de sociëteit De Schakel. Enkele leden van de Wijkouderen- 
groep vinden dat het tijd wordt dat nieuwe mensen hun plaats  
gaan innemen.

Wanneer u als 55-plusser en wijkbewoner interesse heeft om mee 
te werken in de Wijkouderengroep, of eerst info wilt, dan gaarne 
contact opnemen met de secretaris van de Wijkouderengroep,  
mevrouw G. Arkes, telefoon 070 – 392 74 96 of de heer Matthias 
Wenzel, telefoon 06 – 43 395 289.

Wijk
ouderen

groep 
•

awzk

Nog niet zo lang geleden is aan de Mauritskade 
het nieuwe fitness en spa resort Caesar openge-
gaan, pal naast het Hilton Hotel. Een modern com- 
plex, waarvan de classistische gevel en het zwem-
bad herinneringen oproepen aan vroeger tijden. 

Algemeen manager en directeur Annemarie ten Kate 
leidt mij rond met gepaste trots. We beginnen bij de 
lunchroom aan de voorkant, met een terras aan het 
water. Een kleurrijke ruimte die open is van de och-
tend tot eind van de middag. De menukaart aan de 
muur vermeldt broodjes, salades, hamburgers, vege-
tarische gerechten, smoothies, zelfgemaakte taarten. 
Leuk is dat hier ook mensen welkom zijn die geen 
gebruik maken van de fitnessfaciliteiten. Buurtbe-
woners bijvoorbeeld! Volgens Annemarie wordt veel 
aandacht aan details besteed: mooie thee uit een pot, 
goede wijn, wisselende gerechten. De ruimte is ook te 
huur voor feesten en partijen. Behalve de lunchroom 
is er een restaurant voor de fitnesscliënten. 
Rond het zwembad liggen, één verdieping hoger,  
een ruime yogazaal (met verwarmde vloer) en ver-
scheidene fitnessruimten. De saunaliefhebber kan 

kiezen uit 7 verschillende sauna’s, een hammam, 
stoombad, whirlpool. Ook een beautysalon maakt 
deel uit van het geheel.
Hart en pronkstuk vormt echter het zwembad.  
Annemarie wijst op de blauwe gietijzeren pilaren en 
hoekspanten, afkomstig uit het oude zwembad (van 
1883 – 2007 de ’s-Gravenhaagse Zwem- en Badinrich-
ting) en hier opnieuw gebruikt. Het dak bestaat 
voor een groot gedeelte uit glas, waardoor een grote 
hoeveelheid licht omlaag valt. Glazen wanden omge-
ven het zwembad, zodat het vanuit de omringende 
ruimten zichtbaar is. Het water bevat geen chloor. 
Volgens Annemarie wordt alles ‘zo groen mogelijk’ 
gedaan. Zo wordt de warmte uit de sauna’s gebruikt 
voor de lucht- en vloerverwarming.
In het hele gebouw word je getroffen door het licht, 
de ruimte en de rust. Aan de muren hangen kunst-
werken die zijn uitgeleend door Haagse galeries. 
Het valt op dat Annemarie passerende cliënten veelal 
in het Engels begroet. Kennelijk hebben expats het 
nieuwe Caesar al ontdekt. Nu de Hagenaren nog!

 pvz

Zwembad Mauritskade herleeft  
in gloednieuw Caesar

‘Ik had verwacht dat het inloopspreekuur wel 
wat maanden aanlooptijd nodig zou hebben. 
Het duurt immers altijd even voor zo’n nieuw 
initiatief voldoende bekend is. Maar vanaf de al-
lereerste vrijdag is er gebruik van gemaakt. Daar 
ben ik heel blij mee want dat bewijst toch dat dit 
inloopspreekuur beantwoordt aan een behoefte. 
En dat jullie krant goed gelezen wordt; er werd 
meteen naar dat artikel verwezen!’ 

Aan het woord Karina Kuipers, de huisverpleegkun-
dige van Florence die we in de vorige Wijkkrant aan u 
voorstelden. Karina is op 18 april in het Schakelpunt 
gestart met een inloopspreekuur voor de wijkbewo-
ners van Archipel en Willemspark. Dat past in de 
wijkverpleegkunde-nieuwe-stijl: door vroegtijdige 
signalering en preventie zorgen dat ook de kwetsbare 
wijkbewoner langer zelfstandig kan blijven. Iedere 
vrijdag tussen 12.00 en 14.00 uur kunt u zonder 
afspraak bij Karina terecht voor adviezen over zorg, 
welzijn, veiligheid, hulpmiddelen en mantelzorgon-
dersteuning. En u kunt er leefstijladvies krijgen of een 
gezondheidscheck laten doen: Karina controleert dan 
bloeddruk, bloedsuiker, cholesterol en gewicht. En ver- 
wijst u door naar de huisarts als daartoe aanleiding is. 

Karina is al 15 jaar als verpleegkundige actief. Eerst 
als psychiatrisch verpleegkundige in de ggz, maar 
‘ik merkte gaandeweg dat ik het werk met ouderen 
ontzettend leuk vond en daar veel meer ruimte voor 
wilde zoeken. Zo ben ik in de wijkverpleegkunde 
terechtgekomen’. In haar vrije tijd deed ze een studie 
sociologie die ze twee jaar geleden succesvol afsloot.

‘De vragen die ik tot nu toe heb gekregen gingen 
vooral over de mogelijkheden die er zijn om zo lang 
mogelijk thuis te blijven wonen. Hoe zit het dan met 

voorzieningen die dat mogelijk kunnen maken, zoals 
bijvoorbeeld maaltijdvoorziening of de aanleg van 
een traplift?’ Ook de gezondheidscheck is in trek. ‘Ik 
heb al verschillende tests gedaan. Ik verwacht dat met 
name de vragen rondom de mogelijkheden van zorg 
op oudere leeftijd snel zullen gaan toenemen. Je voelt 
de onrust over alle veranderingen op dit punt overal 
om je heen. Mensen vragen zich af hoe lang ze thuis 
kunnen blijven of waar ze straks nog heen kunnen als 
dat niet meer gaat. Aan welke eisen ze bijvoorbeeld 
moeten voldoen om nog in een verzorgingstehuis te 
worden opgenomen. Hoeveel eigen bijdrage ze dan 
moeten gaan betalen. En of ze dat wel kunnen. En na-
tuurlijk gaat het over de “mantelzorgboete”. Mensen 
maken zich echt grote zorgen.’ 

Gaat Karina de huisarts vervangen? ‘Nee, natuurlijk 
niet. Medisch handelen is en blijft voorbehouden aan 
de huisarts. Ik ben een eerste aanspreekpunt voor 
mensen die van nature niet zo snel naar een huisarts 
lopen of die zich een beetje ongerust maken, maar 
nog net niet genoeg om een afspraak te maken. ‘Moet 
ik hiermee naar de huisarts?’ is een vraag die ik vaak 
hoor. We werken als wijkverpleegkundigen nauw 
samen met de huisartsen. Over en weer verwijzen we 
door. En beiden hebben we uiteraard onze beroeps-
ethiek, waarvan ons beroepsgeheim een belangrijk 
onderdeel vormt. 

Iemand die gebruik wil maken van dit laagdrempe-
lige spreekuur hoeft dat niet zelf te betalen. De zorg-
verzekeraars hebben voor deze preventieve dienstver-
lening financiële middelen ter beschikking gesteld. 
‘En als iemand echt niet naar mij toe kan komen,  
laat die dan even bellen (06 – 39 850 381) of mailen:  
karina.kuipers@florence.nl. Dan proberen we een 
moment voor een huisbezoek te vinden. Geen punt!’

Karina Kuipers

Inloopspreekuur 
huisverpleegkundige 
goed van start

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). Bekijk de website voor overige vieringen en activiteiten.

Bezoekgroep de St. Jacobsstaf  
In de Archipel/Willemspark is de bezoekgroep van de Jacobusparochie  
‘de St.Jacobsstaf ’ actief. Zij bezoekt mensen die aan huis gebonden zijn,  
begeleiden bij dokters- of ziekenhuisbezoek en organiseert uitstapjes.  
Ook voor begeleiding en vervoer bij kerkbezoek. Belt u ons gerust:  
Lore Olgers, telefoon 070 – 324 41 18. Iedereen kan een beroep op ons doen  
die begeleiding nodig heeft.

Zomerse uitstapjes voor ouderen
Ook deze zomer maken we weer gezellige uitstapjes. Alle ouderen zijn van 
harte welkom mee te gaan. We hebben een heleboel leuke vrijwilligers. Dus 
geef u gerust op. Rolstoel of rollator kunnen ook mee. Zo nodig wordt u thuis 
opgehaald. 
Dinsdag 24 juni boottocht vanaf Avifauna in Alphen aan de Rijn. We vertrek-
ken om 12.45 uur vanaf het kerkplein en om 13.00 uur vanaf het Schakelpunt 
(Borneostraat). 
Dinsdag 15 juli gaan we naar het Rosarium Westbroekpark om de rozen te 
bewonderen en lang op het mooie terras te zitten. We vertrekken om 13.30 uur 
vanaf kerkplein en om 13.45 uur vanaf het Schakelpunt (Borneostraat).
Dinsdag 26 augustus gaan we naar Kijkduin voor een middagje aan zee. 
We vertrekken om 13.30 uur vanaf het kerkplein en om 13.45 uur vanaf het 
Schakelpunt (Borneostraat). Wilt u mee? Belt u dan even met Astrid Cohen, 
telefoon 070 – 785 16 51 of Lore Olgers, telefoon 070 – 324 41 18.

Pausmis op zondag 29 juni
Om 10.15 uur is er een speciale Hoogmis ter gelegenheid van de verjaardag 
van de pauskeuze van Paus Franciscus. De feestelijke mis wordt traditioneel 
opgeluisterd door een gilde met trom en vendelzwaaiers. Het parochiële koor 
Cantemus Domino o.l.v. Jos Laus zingt de Missa Sine Nomine II van Herman 
Strategier. Aan het eind van de Mis wordt de Marche triomphale van Charles 
Gounod ten gehore gebracht.

Feestelijke viering en lunch ouderen
Zondag 7 september zijn ouderen weer van harte welkom in de Hoogmis en 
bij de feestelijke lunch in de Maria ten Hovezaal. Iedereen (ook niet katholieke 
wijkbewoners) is van harte welkom. U wordt thuis opgehaald om 9.45 uur 
en om 14.00 uur weer thuisgebracht. Voor informatie en opgave: Lore Olgers 
telefoon 070 – 324 41 18.

Parochiefeest
Zondag 21 september parochiefeest op het Kerkplein van 12.30 – 13.30 uur. Alle 
buurtgenoten welkom. Allerlei attracties, ook torenbeklimming. 

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

www.stjacobus.nl

www.ceasar-denhaag.nl

dl



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 Lien Duran, t 211 04 59
mw M. Simonis-van Harten, t 350 34 94

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

Men kan terecht op de volgende tijdstippen: 
dinsdag  10.00 – 11.00 uur
woensdag  08.45 – 09.45 uur
vrijdag  08.45 – 09.45 uur
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Computer spreekuur
Heeft u problemen die u wilt voorleggen aan een des-
kundige? Komt u dan langs op het spreekuur op don-
derdagmorgen. U kunt zich aanmelden per telefoon 
070-3503511 of in ’t Klokhuis voor woensdag 13 uur.

Klokhuis Bibliotheek 
Elke vrijdag om 10.00 uur Iedereen kan lid worden 
van de bibliotheek voor € 5 per jaar, voor de mensen 
met een ooievaarspas is het zelfs gratis. Er is een 
ruime en leuke collectie boeken aanwezig, deels 
afkomstig van de Openbare Bibliotheek.
Openingstijden: elke vrijdagmorgen tussen 10 uur 
en half 12, Celebesstraat 4; biljartzaal 1e verdieping, 
telefoon 070 – 350 35 11.

Verzamelpunt olie en vet  
In ’t Klokhuis is een verzamelpunt voor in de keuken 
gebruikte olie en vet. De restanten kunnen, verpakt in 
afgesloten plastic dozen of flessen, worden ingele-
verd in ’t Klokhuis, op werkdagen tussen 09.00 en 
13.00 uur. Het verzamelpunt is dus niet bedoeld voor 
afgewerkte olie van een auto of bromfiets!

Pannenkoeken eten
Iedere maandagmiddag Ouderwetse pannenkoeken 
(naturel of met spek) worden gebakken op maandag 
tussen 12.00 en 13.00 uur. Reserveren is niet nodig en 
de kosten zijn ongeveer € 1, per pannenkoek. Kinde-
ren, ouders en grootouders maar ook alleenstaanden 
zijn welkom.

Gezellig koersballen 
Elke vrijdagmorgen van 10.00-13.00 uur Er 
wordt niet alleen serieus maar ook gezellig koersbal 
gespeeld op de groene mat in de benedenzaal van ’t 
Klokhuis. De spelleider, de heer Piet Damen, wil ook 
u graag ontmoeten. Er is wekelijks een vaste groep 
spelers (dames en heren), maar er is altijd plaats 
voor nieuwe leden of voor belangstellenden die eens 
willen komen kijken of meespelen. Daarvoor kunt u 
zich aanmelden bij de administratie van ’t Klokhuis, 
telefoon 070 – 350 35 11.

Gymnastiek 55+ 
Wanneer u belangstelling hebt voor gymnastiekles, 
dan zijn daarvoor mogelijkheden in ’t Klokhuis.  
Op de maandagochtend zijn daar 3 lesgroepen, 
waarvan er bij twee lesgroepen nog enkele deelne-
mers welkom zijn. De contributie bedraagt € 6,00 
per maand (met een Ooievaarspas € 3,00). Heeft u 
hiervoor belangstelling, dan kunt u contact opnemen 
met ’t Klokhuis, Celebesstraat 4, telefoon 350 35 11.

Maaltijden in ’t Klokhuis  
en het Schakelpunt
In ’t Klokhuis, Celebesstraat 4, en in het Schakel-
punt, Burgemeester Patijnlaan 1900, worden resp. op 
dinsdag en woensdag om 17.30 uur warme maaltijden 
(drie-gangen-menu’s) geserveerd. De kosten bedra-
gen € 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 
’t Klokhuis, tel. 350 35 11.

Sjoelen in het Schakelpunt
Vanaf donderdag 5 juni vinden er om de twee weken 
sjoelmiddagen plaats in het Schakelpunt voor wijk-
bewoners vanaf 55 jaar. Voor deelname wordt een  
eigen bijdrage van € 1,00 per keer gevraagd. Wan-
neer u hier belangstelling voor heeft, dan kunt u voor 
nadere informatie terecht bij mevrouw Anne Wijnen, 
telefoon 070 – 350 56 38.

activiteiten in het klokhuis

Acht gezellige lessen in filmen en fotograferen, inclusief een expositie 
van je werk onder leiding van een fotograaf en een ‘social media’-expert.  
Er wordt vanaf de allereerste stap uitgelegd hoe je de mobiele telefoon 
of tablet kunt gebruiken om een mooie foto of een filmpje te maken. 
Verder wordt stap voor stap geleerd hoe die fotootjes en filmpjes  
gedeeld kunnen worden met anderen. 

Na deze cursus schept uw kleinzoon op over zijn opa of oma. Hij komt u 
vragen hoe u dat doet. Lachen met vriendinnen over die foto van uw mislukte 
taart, uitleggen aan een vriend in een filmpje hoe hij een filter vervangt, uw 
kleindochter in Australië leren breien. Het kan allemaal! Wanneer u geen 
mobiele telefoon of tablet met camerafunctie hebt, kunt u toch meedoen. 

De cursusdata zijn donderdag 25 september, 2, 9, 16, 23, 30 oktober en  
6 november 2014 van 10.00 – 12.00 uur. Er is een terugkomdag op 13 november 
van 15.00 – 17.00 uur, met aansluitend de opening van een expositie van  
gemaakte foto’s.
De cursus wordt aangeboden in ’t Klokhuis, Celebesstraat 88, telefoon  
070 – 350 35 11. Bij ’t Klokhuis kunt u zich ook inschrijven. Voor nadere  
informatie kunt u terecht bij dhr. M. Wenzel, ouderenconsulent St. Zebra, 
telefoon 06 – 43 395 289. De kosten voor de cursus bedragen € 15,00 voor  
8 bijeenkomsten en een expositie in ’t Klokhuis.

De cursus is mogelijk gemaakt door het meerjarenprogramma Lang Leve 
Kunst dat streeft naar een gevarieerd en uitdagend cultureel aanbod voor 
ouderen (65+), de samenwerking en interactie tussen ouderen en jongeren 
stimuleert door middel van kunstprojecten. Ook bevordert het de samenwer-
king tussen de domeinen welzijn, zorg en kunst.
Lang Leve Kunst wordt uitgevoerd en ondersteund door de ministeries van 
vws en ocw, de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk 
(nov), het Fonds voor Cultuurparticipatie, het vsbfonds, het Landelijk  
Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (lkca), Fonds Sluyter-
man van Loo en Stichting rcoak. De twee laatstgenoemde fondsen geven 
een financiële ondersteuning aan dít project. Meer informatie op de website 
van Lang Leve Kunst. 

Filmen en fotograferen  
kun je leren

Van 29 juni tot 31 augustus zijn in het Klokhuis de schilderijen  
te zien van Elsa Vreken.

Elsa Vreken kent u waarschijnlijk al van de balletschool in de Madoerastraat. 
Dat zij ook schildert wist u nog niet. De laatste jaren schildert zij bij Rieneke 
Kop. Elsa maakt ontdekkingsreizen in kleur. Haar schilderijen nodigen de 
kijker uit zijn/haar fantasie te laten werken. Laat u verrassen, kom kijken; 
telefoon ’t Klokhuis: 070 – 350 35 11.

En ik meld alvast dat we heel blij zijn dat, na Elsa, Yvonne Meulman bij ons 
gaat exposeren in de maand september (zie www.yvonnemeulman.nl).  
Wie in januari naar Art & Jazz in Chizone ging kent haar bijzondere poezen. 
Meer over haar in de volgende krant.

elisabeth könig

expositie Elsa Vreken 

Bent u 65+? 
Pak uw telefoon 
of tablet 
en doe mee!

www.langlevekunst.nl

’t Klokhuis is dicht voor de meeste 
activiteiten tussen 21 juli en 10 augus-

tus. De prikpost van Bronovo en de 
Trombosedienst voor bloedafname 

blijven echter gewoon doorgaan 
evenals een paar activiteiten die  

een eigen sleutel hebben.

Zomersluiting


