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www.denhaag.nl/mauritskade
www.denhaag.nl/bereikbaarheid

www.archipelpoezie.nl

zaterdag 13 juni
Onthulling
muurgedicht
U bent van harte welkom bij de  
onthulling van het negende  
muurgedicht van de Stichting  
ArchipelPoëzie.

zaterdag 13 juni — 16.00 uur
Nieuwe Schoolstraat 52

Hélène Gelèns vertelt bij die gelegenheid 
over de achtergronden van haar gedicht  
in ongeremd rennen en zal ook enkele andere 
gedichten uit haar bundel zet af en zweef 
voordragen.

Wandelen met Maup
Wandelen met Maup biedt op 13 juni een 
wandeling langs alle gedichtenmuren,  
eindigend bij de onthulling?  
www.wandelenmetmaup.wordpress.com

Werk in uitvoering
In het vorige nummer van de wijkkrant 
hebben we beloofd wat uitvoeriger in  
te gaan op de projecten die de gemeente 
in Archipel & Willemspark op stapel heeft 
staan. De herinrichting van de Javastraat  
is daarvan een van de omvangrijkste. 

Op 2 juni heeft het bestuur van onze bewonersorganisatie een 
gesprek gehad met Tom de Bruijn, wethouder van Verkeer, om een 
overzicht te krijgen van de planning en van de actuele stand van 
zaken van dit project en andere projecten die ermee samenhangen 
of ervan afhankelijk zijn (zoals het project Bankastraat). De uitslag 
van dat gesprek konden we in verband met de productietijd van 
onze krant niet meenemen. Mocht daartoe aanleiding zijn, dan 
zullen de collega’s van de site Archipel & Willemspark u daar zeker 
over informeren.

Javastraat: fietspad en versmallen rijbaan
In de kern draait het project Javastraat om de aanleg van een 
fietspad in de richting Kijkduin tussen de Koninginnegracht en 
het Nassauplein (zie foto) en het versmallen van de rijbaan tot één 
rijstrook tussen het Nassauplein en de Balistraat. Daaromheen zijn 
allerlei deelprojecten en voorzieningen nodig, zoals het vervangen 
van het hoofdriool en de huisaansluitingen, het mogelijk maken 
van tweerichtingverkeer op de Schelpkade tussen de Kerkstraat 
en de Javastraat en de (her-)inrichting van de kruising Javastraat-
Frederikstraat.

Vooral dit laatste punt maakte bij de deelnemers aan de inloop-
avond van 11 februari j.l. heel wat emoties los. Op deze avond toonde 
de gemeente het concept Definitief Ontwerp. Geen kruising zonder 
verkeerslichten, was de algemene gedachte. De gemeente is aan 
deze bezwaren tegemoet gekomen en richt het kruispunt straks in 
mét verkeerslichten.
De Schelpkade wordt tussen de Kerkstraat en de Javastraat twee-
richtingverkeer. Het autoverkeer (met uitzondering van vrachtver-
keer) kan dan bij de kruising zowel rechtdoor het Nassauplein op als 
rechtsaf naar het smalle gedeelte van de Javastraat. Hierdoor wordt 
het Willemspark beter ontsloten. 
Het eerste gedeelte van de Balistraat (vanaf de Javastaat tot aan de 
Laan Copes) wordt tweerichtingverkeer. 
De tijdelijke verkeersmaatregelen voor het werk aan de Mauritsbrug 
en Dr. Kuyperdam komen na het afronden van de werkzaamheden 

(op 12 juni rijdt het verkeer over de nieuwe bruggen!) te vervallen. 
Dit betekent dat de Frederikstraat (in aansluiting op de Maurits-
kade) weer eenrichtingverkeer wordt.
Voor de 13 parkeerplaatsen op het Javalaantje gaan dezelfde parkeer-
regels gelden als voor de Javastraat. 

Momenteel zijn de voorbereidende werkzaamheden in volle gang. 
Zo graaft de gemeente onder meer proefsleuven om goed zicht 
te krijgen op de precieze ligging van de kabels. De nutsbedrijven 
onderzoeken of vooruitlopend op de herinrichingswerkzaamheden 
ook de gasleidingen kunnen worden vervangen. Ook het vergunnin-
gentraject is in volle gang. 

Een project is mensenwerk. Ook de meest strakke planning moet 
soms worden bijgesteld door onverwachte gebeurtenissen. Volgt u 
daarom voor de meest actuele informatie de site www.denhaag.nl   
(/Mauritskade of /bereikbaarheid) en natuurlijk de Nieuwsbrief 
Javastraat.
Als alles meezit dan zou het project in oktober van start moeten 
kunnen gaan, dit mede in verband met de samenhang met werk-
zaamheden t.b.v. de RandstadRail op de Koninginnegracht en 
Javabrug. Vooruitlopend hierop zullen (in de periode juli-augustus) 
voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd worden voor de han-
gende verlichting.

dl

Javastraat en omgeving — een impressie

Een mooie zomer, ga toch fietsen

een ballon,  
een ballon,  
een ballonnetje…
> pagina 7
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wijk • wijs • wijzer
Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark 
secretariaat
p/a Celebesstraat 4, 2585 tj Den Haag
Administratie: mw. Trudy Hollander
t. 404 95 80 (bij geen gehoor t. 350 35 11)
secretariaat@archipelwillemspark.nl

voorzitter 
dhr. mr. P.A. (Arnout) Offers  
t. 517 67 01, arnout@archipelwillemspark.nl
vice-voorzitter 
mw. mr. C.C. (Tieke) Dedel – van Walbeek   
t. 350 33 55, tieke@archipelwillemspark.nl
secretaris 
mw. K.I. (Katja) Beekman  
t. 06 222 06 235, katja@archipelwillemspark.nl
penningmeester 
dhr. mr. R. (Ruud) Klein  
t. 362 57 44, ruud@archipelwillemspark.nl
lid dhr. ir. A. (Auke) Bloembergen
auke@archipelwillemspark.nl
lid mw. drs. C.F.M. (Karin) Hoogsteder –  
van der Weiden   
t. 364 04 75, karin@archipelwillemspark.nl

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

wijkberaadsvergadering
donderdag 18 juni & 17 september 2015
20.00 uur, ’t Klokhuis, Celebesstraat 4

wijkkrant
Sluiting kopij: 1 september 2015
Sluiting advertenties: 4 september 2015
p/a Celebesstraat 4, 2585 tj Den Haag, 
t. 350 35 11, secretariaat@archipelwillemspark.nl

redactie
Lucia v. d. Bergh, Bianca Fieret,  
Therese Flemminks, Dymph van der Laan, 
Loes van Lakerveld, Else Ponsen, 
Marjan Teesing, Prescilla van Zoest 

vormgeving de ontwerpvloot

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

nieuws voor de website 
website@archipelwillemspark.nl

nieuwsbrief ontvangen?
Aanmelden via www.archipelwillemspark.nl

verschijning nieuwsbrief
17 & 31 maart, 14 & 28 april, 12 & 26 mei

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

Algemene adressen

Houd A&W schoon en prettig!

Wijk- en Dienstencentrum ’t Klokhuis
informatie zie pagina 12

Wijkcentrum Het Schakelpunt 
Burg. Patijnlaan 1900, 2585 cb Den Haag
Koffiedrinken 55+
maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur
dinsdag 10.00 tot 11.00 uur
Geheugentraining
Carly Steijn  t. 06 398 506 86
carly.steyn@florence.nl
woensdag 09.00 tot 16.00 uur
dinsdag & vrijdag 14.00 tot 16.00 uur
Gym op de stoel M.B.V.O.
dinsdag 11.00–12.00 uur 
Aanmelden ter plekke
Maaltijd op woensdag
17.00–18.00 uur, info/aanmelden t. 350 35 11
Inloopspreekuur wijkverpleegkundige
Karina Kuipers, vrijdag 12.00 – 14.00 uur

Florence Thuiszorg
Verzorging en verpleging
maandag t/m donderdag tussen 9.00-12.00 uur
t. 754 13 10 (calamiteiten 413 10 00)
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

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, Giro: 8160392 

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

Malou Polak    t. 350 61 16
Dido Graswinckel t. 06 295 640 60
Sophie Vlaar  t. 362 82 70

Julia Farwerck t. 06 308 474 14
Godert de Zoeten t. 06 335 612 95

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 
25 juni, 27 juli, 23 augustus

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 

‘Welkom namens de gemeente Den Haag. 
Bureau Verkeer, Veiligheid en Verbeelding. 
Van inspraak tot afspraak’. Zo opent caba-
retier Arno van der Heyden op woensdag  
15 april zijn eenmalige theatervoorstelling 
‘U bevindt zich hier’ in theater Pepijn. 

Het onderwerp is de Archipelbuurt. Er moet 
een nieuwe rotonde komen maar waar… 
Met een mix van foto’s, liedjes, tekeningen, 
hilarische observaties en technische snufjes 
neemt Van der Heyden het publiek mee in een 
verfrissende kijk op de buurt. Na afloop praat 
hij met de redactie van de wijkkrant.
 ‘Ik speel meestal in een dorp, in het buurt-
huis. Maar nu was ik via Frank Heijman van 
Pepijn in de Archipelbuurt terecht gekomen. 
Dat is voor jullie ook eigenlijk echt een dorp. 
Ik trek één dag de buurt in en doe ’s avonds 
in het theater verslag van alles wat ik heb 
meegemaakt. Alleen voor jullie buurt heb ik 
op aanmoediging van Bert Bos twee dagen 
genomen. 
 Ik werk op basis van een format. Elke 
voorstelling is eenmalig maar het concept en 
de meeste liedjes liggen vast. Het verhaal over 
de buurt pas ik er dan in. Ik bekijk de buurt 
grondig, ga op zoek naar bizarre dingen, voer 
gesprekken met willekeurige buurtbewoners 
en met de plaatselijke middenstand. Ieder 
dorp kan wel een rotonde gebruiken dus de 
aanleg van een rotonde is de vaste grap. Fictie 
en werkelijkheid lopen door elkaar. De voor-
stelling begint alsof het een wijkvergadering is 
en er zijn altijd mensen die echt denken dat er 
een rotonde moet komen!’.
 ‘De dag begint vroeg. Ik sjouw met een gele 
zuil door de wijk om daarmee een geschikte 
plek voor de rotonde te markeren. Tijdens 
mijn zoektocht kom ik dan met buurtbewo-
ners in contact, gewoon op straat, maar ik ga 

ook de winkels in, en natuurlijk het café. In 
deze buurt waren de bewoners opvallend mak-
kelijk te benaderen. Excentrieke dames, een 
Engelse mevrouw, iedereen wilde wel meewer-
ken. We maken foto’s en ook een paar liedjes 
die over de buurt gaan. Ik eindig met ‘Ik heb 
een huisje gehuurd, in de Archipelbuurt…’ 
want behalve de wijk op de hak nemen wil ik 
ook laten zien wat een aardige buurt het is.’
‘Pjotr Wiese is al jaren mijn vaste fotograaf. 
Ik doe zelf wel wat met mijn mobiel maar hij 
maakt de echte foto’s van de plekken waar ik 
mijn verhaal aan ophang. Ik heb een voorliefde 
voor beelden met komische tegenstrijdig-
heden en kenmerkende eigenschappen van  
de buurt. 
 Ook tijdens de voorstelling maakt Pjotr fo-
to’s. Hij gebruikt dan ‘live beamen’ en projec-
teert ter plekke genomen foto’s direct op een 
groot scherm. Dat zorgt ook weer voor leuke 
verwarring. Zijn moeder, Olga Wiese, heeft 
de tekeningen gemaakt die ik bij een paar van 

mijn liedjes als achtergrond gebruik. Prachtig!  
Pianist en accordeonist Bas Mulder is al 15 jaar 
mijn begeleider. Daar zijn geen woorden voor 
nodig. We zijn volledig op elkaar ingespeeld.’
 ‘En dan sluit ik de dag af met een biertje 
op het zonovergoten terras van café Banka. 
Een prachtig ouderwets bruin café waar zelfs 
ik aangesproken word met ‘heer’. Ik zeg wel 
eens ‘Er gaat niets boven Groningen’, maar de 
Archipelbuurt is een goede tweede.’
 ‘Ik wil best nog een keer een voorstelling 
over de Archipelbuurt geven, maar dat wordt 
dan niet nog een keer deze. Ik doe nooit twee 
keer hetzelfde. Ik zou alles opnieuw doen, 
nieuwe interviews, nieuwe foto’s, alles.’

Tot die tijd zullen we het moeten doen met de 
foto’s van deze voorstelling. Ze zijn te zien op 
Arno’s blog.

Kijken!
lvl

 Shall we go dance?

Herdenking van de bevrijding 
van Den Haag
Ieder jaar op 8 mei wordt de bevrijding van Den Haag herdacht bij een bron-
zen plaquette op de Dagelijkse Groenmarkt. Deze herinnert ons eraan dat de 
Prinses Irene Brigade op 8 mei 1945 bij het oude stadhuis werd ontvangen 
door burgemeester De Monchy, die net opnieuw in functie was. Dit jaar was 
opnieuw prinses Irene bij die herdenking aanwezig.

Na die ceremonie kwamen veteranen van de Prinses Irene Brigade een krans leg-
gen bij het Irene-monument op het Monchyplein om de bevrijding van Den Haag 
en hun gevallen kameraden te herdenken. De brigade werd vertegenwoordigd 
door generaal Rudi Hemmes, die bij Normandië aan land kwam en de veldtocht 
door België naar Nederland meemaakte en door Nico Boom, commandant van het 
Fuseliers Garderegiment Prinses Irene. Er werden ook bloemen gelegd door het 
Haagsche Studenten Schutters Korps, door Arnout Offers namens de Bewonersor-
ganisatie A&W, door Marian van Heel, Pedro de Voogd en Roel van de Wal namens 
de bewoners van het Monchyplein en door Pauline van Till namens de Haagsche 
Schoolvereniging, die het monument heeft geadopteerd.

Het Louis Couperus Museum 
zoekt vrijwilligers!
Het gaat voornamelijk om het ontvangen van bezoekers  
en helpen bij ontvangsten. 

Enige affiniteit met of belangstelling voor de grote schrijver Louis Couperus is 
gewenst. Diepgaande kennis van zijn werk is niet noodzakelijk. De gewenste inzet 
is twee à drie middagen per maand.
Wanneer u belangstelling hebt om vrijwilliger van het Museum te worden, neemt 
u dan contact op met de museummanager Jeannette van Bennekom. Belt u haar op 
06 410 385 88 of mailt u via info@louiscouperusmuseum.nl.

‘ U bevindt  
zich hier’

Buurt in beweging

Zomerconcert zangkoor Archicapella  
op 21 juni in de Engelse Kerk. 
Op zondag 21 juni 2015, de langste dag van het 
jaar, presenteert zangkoor Archicapella zijn 
jaarlijkse zomerconcert: ‘Shall we go dance?’
Het thema zal zijn: de dans! Naast een aantal 
werken van Bizet, Ravenscroft, Schubert, 
Schumann en Stanford zullen ook een aantal 
folkloristische dansliederen worden uitge-
voerd. En … er wordt niet alleen gezongen, 
er wordt ook gedanst! Zoals steeds de laatste 
jaren zullen de koorliederen omlijst worden 
met de inbreng van een aantal voortreffelijke 
professionele musici. Er zijn optredens van 
Katharine Dain (sopraan) en Drew Santini (ba-
riton), die ook een aantal duetten zullen gaan 
zingen. Koor en solisten worden begeleid door 
Luba Podgayskaya op piano! En alles onder 
leiding van Marine Fribourg, de vaste dirigent 
van Archicapella. 

Kaarten voor het concert zijn vanaf 6 juni 
online via www.archicapella.nl verkrijg-
baar. Iedereen is van harte welkom, er is koffie 
en iets lekkers, en na afloop een drankje en een 
hapje. Aanvang 20.15 uur.

Wie heeft het groenste  
balkon of dakterras?
GroenLinks Den Haag schrijft voor de derde keer de wedstrijd uit 
voor het groenste balkon, dakterras of gevel van Den Haag. De drie 
beste inzendingen winnen gratis plantjes. 

Fractievoorzitter Inge Vianen, tevens voorzitter van de jury, roept  
Hagenaars op om de stad te vergroenen: ‘Groen zorgt voor een aange-
name woonomgeving en is goed voor onze gezondheid. En van groen 
worden niet alleen wij blij, maar natuurlijk ook de vogels, vlinders en 
bijen. Dus hoe meer groen, hoe beter!’ De jury zal in haar beoordeling 
letten op de volgende aspecten: natuurwaarde, komen er insecten en 
vogels op af ? Esthetiek, is het mooi? Zichtbaarheid, kan de omgeving 
ook mee genieten?
Wil je kans maken op één van de prijzen, mail dan een foto van je 
balkon, groene gevel of dakterras naar groenstebalkon070@gmail.com, 
met vermelding van naam en adres. Foto’s insturen kan tot 24 augustus. 
De winnaar krijgt een plantenbon van 50 euro, de tweede plaats krijgt 
een bon van 25 euro en de derde een van 10.

Rafelrand  
Willemsparkschool

De nieuwbouw van de Willemsparkschool is opgeleverd. Ook de 
schutting die grenst aan Frederikstraat 30 en 32 lijkt prachtig  
afgewerkt (zie foto), maar dat is schone schijn. 

Wij als buren zien de achterkant, die er heel anders uitziet. Vóór de 
sloop keken wij aan tegen een gladde muur met een houten dakrand. 
Nu zien wij een rafelrand die overgebleven is na de sloop van het oude 
schoolgebouw, en de achterkant van de nieuw opgetrokken schutting.

De Haagsche Schoolvereeniging (hsv) is verantwoordelijk voor sloop 
en herbouw. Dat brengt ook de plicht mee om de erfafscheiding weer 
op orde te brengen. De hsv heeft hier geen boodschap aan. De buren 
mogen het blijkbaar zelf oplossen.  

Haagsche Schoolvereeniging: 

DIT KAN BETER!

 

pieter schols & jacob flikweert, 
Frederikstraat 30 

Een groener 
Alexanderplein
In een tijd waarin veel kritiek is op het 
kappen van bomen in de stad is door de 
Gemeente Den Haag onlangs een aantal 
bomen aan het Alexanderplein geplant. 

Er stonden al vier platanen voor de nieuw-
bouw van het Burgemeester de Monchy-
complex. Maar nu staan er ook voor de oude 
bebouwing van het Alexanderplein bomen: de 
Gleditzia triacanthos Sunburst, of wel de valse 
Christusboom.

Het bomenproject voor het Alexanderplein, 
met veel kale bestrating en ook zakelijke 
bebouwing, komt voort uit een bewoners-
initiatief in samenwerking met het Stadsdeel 
Centrum. Alhoewel er onder de bewoners 
reeds lang de wens voor een groener Alexan-
derplein bestond, werd de realisering daarvan 
pas mogelijk toen de parkeerdruk van het 
politiepersoneel na de verhuizing van diverse 
afdelingen van het hoofdbureau naar De Yp 
aanmerkelijk was afgenomen.   

tonny michels

blog.arnovanderheyden.nl/ubevindtzichhier



Atjehstraat 66
2585 vl  Den Haag

Telefoon 070 352 39 98

Lunch
Diner
Party
Borrel
Buffet

Catering

Een wereld aan diversiteit in verse groente en fruit

Bezoek eens onze website. 
Ons hele assortiment thuis op een presenteerblaadje.

Bestelgemak voor iedereen.

Bankastraat 78g
2585 EP Den Haag

T 070 350 52 50
F 070 331 90 71

info@exotenhof.nl
www.exotenhof.nl

Bankastraat 12, Den Haag
www.gransjean.nl

Steeds voor u op 
zoek naar bijzondere 

 lekkernijen!

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)
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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

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!

– advertentie –

ma t/m vr van 08.30 uur tot 23.30 uur
zaterdag van 9.00 uur tot 23.30 uur
zondag van 12.00 uur tot 23.00 uur 

keuken geopend tot 21.30 uur

Bankastraat 32
2585 EN Den Haag

T 070 350 38 16

Elke laatste zondag van de maand 
live muziek vanaf 16.00 uur

Dagelijks geopend  
voor lunch en diner

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

We gaan op bezoek bij Elsemarie ten Brink, 
artistiek leider bij De Zalen, het cultureel centrum 
dat in het pand geherbergd is. 
Elsemarie vertelt hoe ze gevraagd werd om het cen-
trum op poten te zetten en nu sinds september bezig 
is De Zalen te laten bruisen van activiteiten, een heel 
programma samen te stellen en een frisse wind door 
het gebouw te laten waaien. ‘Dertig jaar stof oprui-
men!’ zegt ze met een energieke lach. 
De Zalen organiseert concerten en tentoonstellingen. 
Ook cursussen, op velerlei gebieden en voor diverse 
leeftijdsgroepen – van oud tot jong. De vier grote en 
vier kleinere zalen worden ook aan derden verhuurd 
die daar dan zelf weer activiteiten kunnen  organi-
seren: cursussen, vergaderingen, concerten. Uit de 
folder: ‘Wij willen de verbinding tussen de verschil-

lende kunsten mogelijk maken, jong talent een kans 
geven een stijl te ontwikkelen en via ontmoeting en 
beweging in de kunst de dynamiek van het leven een 
extra dimensie geven.’
De Zalen wil een centrum voor cultuur zijn, maar 
ook een centrum voor de buurt. Behalve een scala 
aan cultuuruitingen wil men ook een trefcentrum 
voor de buurt bieden. ‘We zouden graag willen dat 
ons café (alles biologisch!) een openbaar café wordt, 
een ontmoetingsplek. We willen iets voor de buurt 
doen. Toen de Euritmie opleiding hier nog zat, was 
het gebouw in zichzelf gekeerd, dat is inherent aan 
een opleiding. Maar nu is de vraag: hoe kunnen we 
communiceren, hoe krijgen we de buurt binnen? We 
moeten aan de weg timmeren, ons aanbod zichtbaar 
maken. Ook staan we open voor ideeën en nieuwe 

projecten, als mensen creatieve suggesties hebben 
willen we graag meewerken.’
Op mijn vraag of er contact is met de Vredeskapel 
(ook een potentieel cultureel centrum in de buurt), 
antwoordt Elsemarie: ‘O ja zeker, we streven naar 
samenwerking. We hebben nu ook wat projecten 
overgenomen omdat de Vredeskapel momenteel 
buiten gebruik is.’
Het is de moeite waard een blik te werpen op de in-
ternetsite van De Zalen. U vindt daar informatie over 
zaalverhuur, cursussen, voorstellingen, tentoonstel-
lingen en concerten. Het programma is ook te vinden 
in een folder, die u in de Riouwstraat kunt ophalen.  
U bent daar welkom!

pvz

Cultureel Centrum De Zalen 
‘Een aanwinst voor de wijk’
Riouwstraat 1: sinds jaar en dag was hier de Stichting Eurythmie 
gevestigd. Maar de oplettende buurtbewoner heeft al sinds enige tijd 
kunnen zien dat de bordjes verhangen zijn: ‘De Zalen’ staat er nu op 
de toegangsdeur te lezen. Hoe zit dat?

De wijkkrant hoort volgens ons een bron van 
nuttige, interessante of grappige informatie 
te zijn voor alle bewoners van de wijk.  
Een wijkkrant is geen advertentiemedium 
(afgezien van de betaalde advertentiepagina’s 
die de wijkkrant financieel overeind houden). 

De redactie heeft dan ook als uitgangspunt dat 
zij zich in redactionele artikelen verre houdt van 
commerciële uitingen. Natuurlijk besteden we wel 
aandacht aan nieuwe winkels of bedrijven in de 
wijk (dat is wijknieuws) of belichten we specifieke 
(wijk gebonden) aspecten, zoals in onze rubriek 
het Familiebedrijf. Maar in het algemeen mag het 
niet zo zijn dat willekeurige mensen of bedrijven 
voordeel hebben van ruimte op de redactiepa-
gina’s. Dat we in het najaar een nieuwe rubriek 
willen gaan starten over de internationale keukens 
van de Archipel, lijkt op het eerste oog misschien 
dan ook wat tegenstrijdig. Want aan keukens 
zitten doorgaans restaurants vast. Maar in deze 
nieuwe rubriek ‘Geuren en Kleuren’ ligt de nadruk 
echter niet op de restaurants maar op de culinaire 
cultuur waartoe ze behoren. In ieder nummer 
van de wijkkrant willen we één culinaire traditie 
als uitgangspunt nemen. We vragen daarvoor de 
medewerking van mede-wijkbewoners met een 
buitenlandse culinaire achtergrond. Zij kunnen 
ons helpen, zoveel mogelijk op hun eigen manier, 
het bijzondere van hun keuken onder de aandacht 
te brengen. En dan geven we de plaatsen aan wáár 
in onze wijk deze keuken wordt aangeboden. 
 
Wijkbewoners en hun keukens van oorsprong: daar 
gaat het ons om. In Archipel & Willemspark zijn 
veel bekende en minder bekende keukens te vinden. 
Al deze keukens willen we in kaart brengen. 

Daarop vooruitlopend vragen we om uw  
medewerking. Wilt u uw keuken van  
herkomst op deze manier onder de aandacht 
brengen: laat het ons weten! 

redactie@wijkkrant.nl
De komende tijd zullen we gebruiken om het 
idee verder uit te werken, het liefst met u samen. 
Dan kunnen we in het najaar de eerste aflevering 
brengen. 

Het Louis Couperus Museum toont 
in deze expositie Mesdag, Couperus en tijdgenoten 
doeken, aquarellen en tekeningen van de schilders 
van de Haagse school, bewonderd door Couperus en 
verzameld door Mesdag. De bruiklenen uit openbare 
en particuliere collecties zijn aangevuld met originele 
handschriften, documenten en boekbanden. Het 
Panorama Mesdag, De Collectie Mesdag, het Haags 
Gemeentearchief en Pulchri, zijn de andere deelne-
mers in dit museale samenwerkingsverband. 

Mesdag en Couperus leefden ieder in hun eigen 
wereld. Mesdag was de beroemde zeeschilder en 
grondlegger van de Haagse School. Couperus was van 
jongs af aan het grote literaire talent. Hij schreef vele 
boeken, columns en reisverhalen, onder andere over 
Den Haag. Beiden hebben veel gereisd, Mesdag naar 
bekende leermeesters in Brussel en Couperus wilde 
gewoon weg uit het benauwde Nederland. Zij waren 
levensgenieters en hadden die drang tot het scheppen 
van kunst, op het doek of met de pen. Het is niet be-
kend of de kunstenaars elkaar ooit hebben ontmoet.

Louis Couperus, hoewel geen kunstcriticus, be-
schrijft in twee feuilletons zijn bezoeken aan 
tentoonstellingen van Nederlandse kunst in Rome 
(1911) en München (1913), later gebundeld in het boek 
Van en over alles en iedereen. Vele namen van bekende 
negentiende- en vroeg twintigste-eeuwse schilders 
passeren hierbij de revue. Couperus noemt Jozef  
Israëls, Mauve, Weissenbruch, Matthijs en Willem 
Maris, Gabriël, Zilcken, Bauer, Hoynck van Papen-
drecht en Thérèse Schwartze. 
Hij schrijft specifiek over de 'kerkjes van Bosboom' 
en de 'Aposteltekeningen' van Jan Toorop, die enkele 
boekbanden voor Couperus ontwierp. Deze schilders 
komen ook voor in De Mesdag Collectie. Dat is de 
connectie tussen Mesdag en Couperus. Mesdag ver-
zamelde werken van deze schilders, Couperus schreef 
erover. Tot slot deelden zij een voorliefde voor Sche-
veningen en Japan en beiden hielden van muziek. 

De Zalen wil  
een centrum  
voor cultuur  
zijn, maar ook  
een centrum  
voor de buurt

Expositie Louis Couperus Museum

Mesdag, Couperus en tijdgenoten

16 mei t/m   
27 sept 2015  
Mesdag,   
Couperus en   
tijdgenoten  

Louis   
Couperus   
Museum  
Javastraat 17  
openeningstijden:   
woe t/m zon  
12.00 – 17.00

In 2015 wordt het Mesdagjaar gevierd in verschillende Haagse musea. 
Op 10 juli 2015 is het namelijk honderd jaar geleden dat de zeeschilder 
en kunstverzamelaar Hendrik Willem Mesdag, overleed.

www.dezalen.nl

www.louiscouperusmuseum.nl
info@louiscouperusmuseum.nl

  GEUREN& 
KLEUREN
  IN DE WIJK

pvz / dl

Voor actueel nieuws uit de wijk kijkt u op 
archipelwillemspark.nl
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– advertentie –

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
In deze rubriek stellen wij wijkgenoten aan u voor die, opererend in 
betrekkelijke anonimiteit, met veel passie en inzet bezig zijn om onze 
directe woonomgeving groener en duurzamer te maken. 

De zonnige dag na de opening waren de  
boomstammen al bedekt met jasjes en jackjes, want 
er moest geklommen worden, water gepompt of 
kruip-door sluip-door gespeeld. In de zandbak, 
waar het gepompte water heen liep, werden – met de 
handen – kanalen gegraven of de bekende zandtaart-
jes gebakken. Geen schepjes erbij of ander gereed-
schap, geen fietsjes of ander rollend materieel binnen 
het hek, zodat het er veilig toeven is. Soms is er een 
ongevalletje, want ook klimmen moet je leren en 
duwen moet je laten. Groep 5 van de Archipelschool 
verwijdert het afval en maandelijks is er een onder-
houdsgroep uit de buurt actief (wie doet er mee za-
terdag 20 juni tussen 9.30-10.30 uur?) om vooral zand 
terug te brengen naar de zandbak of om boomschors 
te harken en terug te scheppen. De eerste keer was 
de tuin nog maar een beetje groen, maar inmiddels 

 ‘    Verbeter de wereld  
               begin in je eigen buurt!’

Hoe lang woon je al in deze wijk?
In 1998 ben ik in de Atjehstraat komen wonen. Daar is 
onze dochter geboren en daarna verhuisden we naar 
de Celebesstraat. Een echte kinderstraat met oerge-
zellige straatfeesten en heel actieve mensen die zich 
verantwoordelijk voelen voor hun omgeving.

Wat waren je beweegredenen je aan te sluiten  
bij de werkgroep duurzaamheid?
Via mijn overbuurman ben ik erbij betrokken ge-
raakt. Het thema spreekt me erg aan. Ik probeer zo 
veel mogelijk zuinig te wonen en te leven, ook om een 
goed voorbeeld te geven aan mijn dochter. Het bevalt 
me goed in de werkgroep, leuke betrokken mensen en 
het is heel inspirerend om gezamenlijk bezig te zijn 
met het bedenken van duurzame plannen. Ik vind het 
belangrijk  dat onze wijkgenoten op de hoogte zijn 
van  alle mogelijkheden op het gebied van duurzaam-
heid en besparen. Veel informatie hierover is te vin-
den op onze nieuwe website www.groenebuurt.net.  
Aan deze website besteden Carien Janssen van Raay 
en ik veel tijd. Op dit moment hebben we een geza-
menlijke inkoopactie voor zonnepanelen. Aardig wat 
buren (de actie is zelfs uitgebreid naar het Staten-
kwartier) doen al mee en tot nu toe hebben we al 7,5% 
korting op materiaal. Ik hoop dat er nog veel meer 
mensen gaan meedoen.

Hoe duurzaam ben je zelf?
Voor mij heeft duurzaamheid te maken met de wereld 
die je wilt achterlaten voor je kinderen. Kunnen zij 
ook nog prettig en veilig leven op deze aarde?
Als wij voortgaan met onze verspillende levenswijze 

en niet in staat zijn een drastische omslag te maken, 
dan plukken zij daar de zure vruchten van.
Ik wil graag mijn steentje bijdragen aan een betere 
wereld. Geen voedsel verspillen. Wij eten zelf weinig 
vlees, want wat veel mensen niet weten is dat het eten 
van vlees een enorme belasting is voor het milieu. 
Zuinig zijn met grondstoffen en zoveel mogelijk re-
cyclen. Minder plastic gebruiken. Het is zoveel fijner 
om niét iets van plastic te kopen.
Ik vind dat de gemeente Den Haag veel meer zou 
moeten doen om afval te recyclen en het groene afval 
zoveel mogelijk zou moeten composteren in plaats 
van te verbranden. Ik werk bij Shell in business 
development en draag in mijn rol op verschillende 
manieren bij aan de duurzaamheid van conventionele 
projecten en projecten in duurzame energie. 

Hoe duurzaam is je eigen huis?
Het dak is geïsoleerd en ik heb overal dubbel glas en 
een warmte-terugwin-systeem in de douche. Bij dit 
systeem wordt het wegvloeiende warme water herge-
bruikt om de aanvoerleidingen te verwarmen. Zo kan 
je flink besparen op je energierekening. Ik heb drie 
zonnepanelen op het dak, die leveren rechtstreeks 
aan het net. Maar ik wil de installatie uitbreiden zodat 
we kunnen terugleveren via de meter. Wanneer het 
aantal zonnepanelen op mijn dak wordt uitgebreid 
en wordt aangesloten op de meter, dan kan ik op 
mijn computer volgen hoeveel stroom we dan gaan 
opwekken. Daar kan ik mij nu al op verheugen! Het 
is een goede manier om samen met de kinderen veel 
bewuster te worden van je eigen energieverbruik en je 
bijdrage aan het verminderen van de co2-uitstoot. 

mt

Rosalie en Jan bij de boomhu

bieden de inheemse planten al veel meer kleur. De 
klimplanten mogen over het dakje groeien, zodat er 
een spannende tunnel ontstaat en afgebroken takken 
worden teruggesnoeid. De moestuin zal meer water 
nodig hebben in droge tijden, maar dit zit ook in het 
lesprogramma van Groep 6 die de moestuin beheert. 
Achter in de tuin is een klein atrium gebouwd voor 
natuurlessen op school.
Wat vervelend is, is dat het slot vernield is. Hier 
zal een betere constructie voor terugkomen. Het 
voetbalveld is gebleven en ook de tafeltennistafel is 
terug, zodat de sportliefhebbers aan de bal kunnen 
blijven. De Archipeltuin, een speelplek voor de buurt, 
waar school, naschoolse opvang en de buurtjeugd 
elkaar ontmoeten. Ook als u veel ouder bent moet u 
eens een kijkje komen nemen. Geloof me, u bent in de 
verkeerde tijd geboren…

epb

 Thesa Prisse 
   interview   

De Archipeltuin 
Een  speelplek die veel te bieden heeft  
aan de jeugd tot 14 jaar

Ook als u veel 
ouder bent  
moet u eens  
een kijkje  
komen nemen

www.plasticsoupfoundation.org
www.seathetruth.nl

lvdb

Op Koningsdag 
gemaakt door 
de kinderen.

 
Minihuisjes  

met zonnepaneel  
en ledlampje.

Een ballon, een ballon,  
een ballonnetje … niet meer doen?

met enorme sleepnetten die op verschillende plekken 
in de oceanen plastic afval verzamelt, opvangt en 
recyclet. Met een team van studenten, ingenieurs en 
oceanografen is hij aan de slag om de haalbaarheid 
van zijn Kunststofarchipel te bepalen. Recyclen is 
belangrijk maar ook ingewikkeld. En sinds we afval 
scheiden voor recycling blijken we ook nog eens meer 
plastic te gaan gebruiken…
De komst van bioplastics lijkt vooralsnog niet de 
redding. Ze blijken niet zo goed af te breken als wordt 
beweerd.

Aansprekende voorbeelden
Het is zeer bemoedigend dat er heel veel energie 
wordt geïnvesteerd in het ontwikkelen van plannen 
om aan de plasticproblemen het hoofd te bieden. En 
het is verheugend dat het besef groeiende is dat we zo 
niet door kunnen gaan. 
Nadenken is hard nodig, ook over ons eigen gedrag 
en de invloed daarvan op onze omgeving. Daarom 
zijn wij benieuwd naar aansprekende voorbeelden 
en ‘good practices’ op dit gebied in onze eigen wijk. 
Kent u een (of liefst meer!) staaltjes van ‘ voorbeeldig 
gedrag’ of hebt u een goed idee, laat het de redactie 
weten. We zullen er in de komende nummers graag 
aandacht aan besteden.

Altijd weer een leuk en feestelijk moment,  
het oplaten van ballonnen, en zeker voor kinderen  
een spannende gebeurtenis. Maar moeten we het 
nog wel doen? Het voegt extra hoeveelheden  
zwerfplastic toe aan de afvalberg die onze oceanen 
vervuilt. En het is schadelijk voor vogels en andere 
dieren. Die verteren geen plastic. Vergunningen  
zijn inmiddels bijna overal in Nederland nodig en  
de meeste gemeenten voeren een ontmoedigings-
beleid of verbieden het eenvoudigweg.

Plastic soep, linke soep
Plastic afval vervuilt onze oceanen, de vis stikt erin, 
giftige deeltjes komen in de voedselketen. Door 
verwering, zonlicht en golfslag valt plastic uit elkaar 
in kleine stukjes. Het drijft als een dunne laag over 
de oceanen, maar ook op grote diepte zijn enorme 
hoeveelheden afval ontdekt (tussen Hawaï en San 
Francisco vond een Amerikaanse wetenschapper 
een plastic soep met een omvang van 34 keer de op-
pervlakte van Nederland!). Zeedieren en vogels eten 
ervan, giftige stoffen komen in ons watersysteem 
en stranden raken vervuild. Onze oceanen zijn een 
drijvende vuilnisbelt geworden. En jaarlijks worden 
er enorme hoeveelheden nieuw plastic gemaakt: zo’n 
100 kilo per persoon in ontwikkelde en 20 kilo in 
minder ontwikkelde landen.
Plastic is een prachtige uitvinding, maar we mis-
bruiken die op grote schaal. Plastic tasjes, bekertjes, 
bestek, schijfjes kaas in plastic, weggooihandschoe-
nen, bronwaterflessen, we gooien ze vaak na één keer 
gebruik weg. Die slordigheid en dagelijkse verspilling 
zien we bij geen enkel ander product. 

Opruimen, recyclen, verminderen: Kunststofar-
chipel
Er worden veel initiatieven ontwikkeld om al dat afval 
op te ruimen, te recyclen en/of te verminderen. Zo 
heeft de  Delftse student Boyan Slat de Kunststofar-
chipel bedacht – een zelfvoorzienende platformboot 
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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

Martin  
Willems 
Hair Art

Vader Martin Willems begon al voor de geboorte 
van zoon Jeroen met zijn eerste kapperszaak op  

de Bankastraat: eind jaren tachtig, op de plek waar 
nu de Albert Heijn gevestigd is. Spoedig groeide  

de salon uit haar jasje, wat in 1995 leidde tot de  
aankoop van het huidige pand. 

Ik woon boven het gebouw van de Haagsche 
Studenten Vereniging. Je moet wel goed kijken om 
het  gebouw te vinden, het ligt helemaal aan de rand 
van de wijk, naast de brandweer aan de Burgemeester 
van Karnebeeklaan. De hsv werd in 1929 opgericht.  
Oorspronkelijk waren de leden ‘spoorstudenten’. Ze 
woonden in Den Haag maar studeerden elders. Toen 
waren het alleen mannelijke studenten die aan een 
universiteit studeerden. Nu staat de vereniging open 
voor jongens en meisjes en zijn ook studenten van 
hogescholen welkom. 

De hsv is een kleine, hechte gezelligheidsvereniging 
waar iedereen elkaar kent. In het gebouw zijn horloges 
en mobieltjes verboden. Als je er bent heb je oog voor 
elkaar en geen haast. We organiseren sportactivitei-
ten, toneelvoorstellingen en natuurlijk feesten. De 
vereniging heeft geen politieke kleur maar bij zoiets 
als de provinciale verkiezingen houden we wel politie-
ke debatten. Er zijn zeven actieve disputen variërend 

van Oranje Boven, een koningsgezind dispuut (met 
een knipoog) tot Club 69 die alleen uit meisjes bestaat. 

Ik ben zelf jaren actief bestuurslid geweest. Nu heb ik 
de functie van ‘honorair senator’. Ik geef adviezen en 
hou een oogje in het zeil in het gebouw. Volgend jaar 
ga ik de kennismakingstijd organiseren. Voor mij zijn 
de wilde tijden verder wel voorbij. Ik heb een nogal 
stormachtig leven gehad met veel banen. De horeca 
trok me altijd wel en doet dat nog een beetje. Ik werk 
nog als nachtportier bij Van der Valk in Nootdorp. 
Maar nu moet ik eerst afstuderen. Ik ben pas laat aan 
mijn studie begonnen en moet alleen nog een scriptie 
schrijven. Dat is nog wel een hele klus!
Dat betekent niet dat ik naast mijn studie helemaal 
niks meer doe. Ik ga vaak naar een museum maar je 
ziet me ook bij zoiets als een Tomatengevecht op de 
Dam of bij Prison Escape. Dan word je opgesloten in 
een echte gevangenis in Amsterdam waar je uit moet 
zien te komen. 

Dit keer is het woord aan Bauco van der Wal (28). Hij studeert  
geschiedenis  aan de Erasmusuniversiteit in Rotterdam maar is fervent 
lid van de Haagsche Studenten Vereniging. Hij woont er zelfs…

‘ Ik ben een echte  
Hagenaar en het 
wonen in de buurt 
bevalt me prima. 
Rustig, met ge-
meenschapsgevoel, 
daar hou ik van.  
En de avondwinkel, 
dat is handig.  
Van mij mag het  
zo’n gezellig dorp 
blijven.'

Foto / Yuri van Geenen

Trouwe klanten kennen zoon Jeroen al 
van kleins af aan. Als kleuter was hij regelmatig op 
de werkvloer te vinden en ook mocht hij geregeld 
mee naar de shows waaraan zijn vader nog steeds 
deelneemt. Inmiddels is hij alweer vijf jaar aan het 
familiebedrijf verbonden. Passie, inspiratie en creati-
viteit noemen vader en zoon als gemeenschappelijke 
factor bij het uitoefenen van hun vak.

Als ambassadeur van Matrix (L’Oréal) toont Martin 
sinds jaar en dag in binnen- en buitenland wat met de 
producten allemaal mogelijk is. Een publiek van zo’n 
duizend mensen tijdens de shows is niet ongewoon. 
Hier komt de passie die Willems senior al vanaf zijn 
vijftiende in het vak houdt om de hoek kijken: het kap-
persvak is creatief, voortdurend in ontwikkeling en 

hij wil dit graag op anderen overdragen. Niet alleen tij-
dens de shows, maar ook bij de aanstormende talenten 
die hij in zijn salon opleidt. Hij grapt dat hij inmiddels 
veertig jaar niet meer werkt: hij doet simpelweg waar 
hij van houdt. ‘Gewone dingen ongewoon goed doen’ is 
zijn devies. 
 Van klanten wordt vertrouwen gevraagd. Vader en 
zoon streven ernaar een eerlijk en open advies te geven, 
en de klant tevreden naar huis te sturen met een kapsel 
dat bij zowel het haar als de persoonlijkheid past. Daar 
wordt dan ook ruim de tijd voor uitgetrokken; het is 
niet ongewoon dat niet één maar drie kappers meeden-
ken tijdens het advies. De tevredenheidsfactor is van 
groot belang. ‘Wij bepalen niet zelf hoe goed we zijn’.
 Martin en Jeroen runnen de zaak samen, maar 
hebben ieder hun eigen sterke punten. Zo ontsnapt 

niets wat dagelijks op de werkvloer gebeurt  aan 
Martins oog en weet Jeroen precies wanneer bestel-
lingen geplaatst moeten worden. Behalve vader en 
zoon werken ook een stuk of vijf andere kappers in de 
salon, vaak ter plekke opgeleid, elk met geheel eigen 
kwaliteiten: ‘Iedereen is goed in wat hij doet’. 
 Dit alles resulteert in een goedlopende, goed 
uitziende zaak. Martin Willems is met recht trots op 
zijn bedrijf en zijn medewerkers. Jeroen ziet in de 
toekomst een mooie rol weggelegd voor een nog op te 
richten winkeliersvereniging in de buurt. Afgelopen 
jaar was er in de Archipel Willemspark voor het eerst 
kerstverlichting te bewonderen. Meer van dergelijke 
activiteiten zullen sfeer en aanzien van de Banka-
straat zeker goed doen. 

bf 

‘ Passie,  
inspiratie en  
creativiteit  
noemen vader  
en zoon  
als gemeen-
schappelijke 
factor bij het  
uitoefenen  
van hun vak’

lvl 

– advertentie –

HET
FAMILIE
BEDRIJF

Bauco
van der

Wal
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NIEUW THEATER 
NIEUW PROGRAMMA
kijk nu op zuiderstrandtheater.nl

 @ZStrandtheater
 hetZuiderstrandtheater

070 88 00 333

– advertentie –

De Burenhulpcentrale

Sanne: ‘De Centrale is er voor alle leeftijden, zowel 
voor de hulpvrager als -gever. Maar de afbraak in de 
zorg, thuishulp en beschermde woonomgeving maakt 
dat vooral alleenwonende ouderen tegen problemen 
aanlopen. Het kan dan gaan om een boodschap, een 
schilderijtje ophangen, maar ook om geheugen-
verlies, slechte ogen, problemen met de computer, 
de bureaucratie niet begrijpen, en eenzaamheid.’  
Patricia Haverkort geeft voorbeelden: ‘Iemand zonder 
huishoudelijke hulp die een heupoperatie moet 
ondergaan, een angstig persoon die zelf de weg niet 
kan vinden, daar vinden we vrijwilligers voor. Maar 
het gaat ook om een heg snoeien in de tuin, of een 
technisch klusje.’ Sanne: ‘Het kan niet meer zijn dan 
een aanvulling.’ Op mijn vraag of er niet teveel van 
vrijwilligers verwacht wordt: ‘Ik denk soms wel, vooral 
in de mantelzorg.’ 

De ‘oude’ burenhulp in de wijk
Burenhulp in de wijk bestond al. Mevrouw Simo-
nis- van Harte is al jaren de coördinator. Ze vertelt 
me:  ‘Het was gedegen opgezet. We hadden lange tijd 
dertien vrijwilligers en we bespraken de problemen 
samen.’ Nu werkt het nog mondjesmaat. ‘Ik kan niet 
zoveel meer doen door ziekte, maar ik ben wel bereid 
tot samenwerking en doorverwijzen. De nieuwe vorm 
is vaak digitaal en anoniem, dat vinden oudere men-
sen vaak eng. Het is fijn om iemand aan de telefoon te 
krijgen aan wie ze hun probleem uit kunnen leggen.’ 

Een vreemde in huis?
‘We letten erg op veiligheid’, zegt Patricia, we hebben 
de gegevens van de deelnemers, ze hebben allemaal 
een pasje, de hulpgevers met foto. We hebben nu in 
onze wijken ongeveer 100 deelnemers. De hulpvraag 
of aanbod kan via de website, www.burenhulpcentra-
le.nl/denhaag, maar ook telefonisch via het nummer 
van de Heldenhoek: 070 20 52 270.  

lvdb

Mensen wonen steeds meer  
achter hun eigen voordeur

Inschrijven 
nieuwsbrief

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

Typ het webadres www.archipelwillemspark.nl in  
en klik links bovenin op de enveloppe. Zo simpel is het!

Bankastraat 83
2585 EH Den Haag
070 350 34 86

– advertentie –
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www.burenhulpcentrale.nl/denhaag

De Burenhulpcentrale is een  
initiatief dat vraag en aanbod  
aan elkaar koppelt. Burenhulp  
is van alle tijden. Het is niets 
meer of minder dan iemand  
uit de eigen straat of buurt een  
handje helpen. De gemeente  
Den Haag heeft het opgestart  
in Mariahoeve en vervolgens  
naar andere buurten uitgebreid. 
Archipel en Willemspark  
vallen onder buurtcentrum de  
Heldenhoek. Patricia Haverkort 
en Sanne Smit zijn de coördina-
toren, samen met 4 vrijwilligers.  

De kerk van de H. Jacobus de Meerdere aan  
de Parkstraat vormt samen met de Broeders van  
St. Jan van het Willibrordushuis in de Oude  
Molstraat een spiritueel centrum in het hart van 
Den Haag. De kerk staat aan de rand van onze 
wijk. Elke zondag zijn er 3 Eucharistievieringen 
om 9.00u, 10.15u (Latijnse Hoogmis) en om 12.00u  
(gezinsviering). Voor overige vieringen en  
activiteiten in de week zie www.stjacobus.nl

Bezoekgroep de St. Jacobsstaf 
In Archipel/Willemspark is de bezoekgroep de St. Jacobsstaf actief. Zij 
bezoeken mensen die aan huis gebonden zijn, begeleiden bij dokters- of 
ziekenhuisbezoek en organiseren uitstapjes. Ook zorgen zij voor begeleiding 
en vervoer bij kerkbezoek. Belt u ons gerust: Lore Olgers tel. 3244118. Iedereen 
kan een beroep op ons doen. 

Zomerse uitstapjes voor ouderen
Ook deze zomer gaan we weer op stap. 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 30 juni 
Boottocht door het Groene Hart. Vertrek 13.00 uur van het Schakelpunt.
dinsdag 21 juli 
Rozententoonstelling Westbroekpark met aansluitend thee op het terras. 
Vertrek 13.45 uur.
dinsdag 25 augustus 
Bezoek aan Kijkduin met high tea op het terras van Atlantic en wandeling 
langs de boulevard.
zondag 13 september 
Hoogmis en aansluitend lunch in de Maria ten Hovezaal. Vertrek 9.45 uur.  
U wordt om 14.00 uur weer thuisgebracht.
dinsdag 27 oktober
Herfsttocht met pannenkoeken. Vertrek 13.45 uur vanaf het Schakelpunt.

We vertrekken steeds met particuliere auto’s met chauffeur vanaf het Schakel-
punt (Borneostraat). Wilt u mee? Belt u dan even naar Lore Olgers tel. 3244118. 

Orgelconcert  20 juni                                                                                               
Om 16.00 uur orgelconcert met Jan Van Mol, organist en Cristel De Meulder, 
sopraan.

Open Monumentendagen  12 & 13 september                                                     
12 september kerk open van 11.00 – 16.30 uur met rondleidingen en om 13.00 
uur orgelconcert door Jos Laus. 13 september kerk open voor bezoek van 13.30 
uur -16.00 uur

Parochiefeest  20 september 
Op het kerkplein van 12.00 – 13.30 uur. Hoogmis om 10.30 uur. Alle buurtge-
noten 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

Het zal u niet zijn ontgaan dat de Vredeskapel in 
de Malakkastraat al maanden in de steigers staat, 
maar dat het echte herstelwerk nog niet is begon-
nen. Om dit uit te leggen moeten we een paar jaar 
terug gaan in de tijd, toen de eigenaar van het 
pand, de Protestantse Gemeente ’s Gravenhage 
(PGG), besloot de kapel te verkopen en de kerk-
diensten die daar wekelijks werden gehouden 
samen te voegen met die in de Duinzichtkerk in 
Benoordenhout. 

Een groep buurtbewoners besloot toen te proberen 
de kapel voor de buurt te behouden. Nadat gebleken 
was dat veel buurtbewoners dit initiatief steunden, 
werd een jaar geleden, op 5 mei 2014, de Stichting 
Vredeskapel opgericht.  Het doel van de Stichting is 
de Vredeskapel in stand te houden ‘als centrum voor 
bezinning, cultuur en ontmoeting voor de wijk, de 
stad en de wereld’. 
De eigenaar, de Protestantse Gemeente ’s Gravenhage 
(pgg) stemde er mee in dat, zolang er zich geen koper 
aandiende, de Stichting voor een periode van één tot 
drie jaar de gelegenheid zou krijgen om het gebouw 
te gebruiken, in de hoop dat de Stichting in die tijd de 
middelen zou verzamelen om het gebouw te kopen. 

De Stichting ging voorspoedig van start. Tientallen 
vrijwilligers, waaronder u, meldden zich aan om 
voor de exploitatie te zorgen en de belangstelling 
voor huur van het gebouw was voldoende groot om 
uitzicht te bieden op een sluitende exploitatiebegro-
ting. Dat maakte het mogelijk na te gaan denken over 
aankoop van de Vredeskapel.
Op 24 oktober 2014 moest de Vredeskapel echter 
onmiddellijk gesloten worden vanwege ernstige 
gebreken aan het dak. Gebleken is dat herstel zeer 
kostbaar zal zijn. Het is nog onduidelijk wanneer 
daarmee begonnen zal worden. Het zal niemand 
verbazen wanneer de pgg de kapel nu liefst zo snel 
mogelijk wil verkopen.
Helaas kan de Stichting Vredeskapel onder deze 
omstandigheden geen concrete afspraken en plannen 
maken over aankoop en over langjarige verhuur van 
de Vredeskapel aan derden. Het wachten is nu op wat 
de pgg zal besluiten over herstel en verkoop. Hopelijk 
komt daarover binnenkort meer duidelijkheid. 

Wij zullen u zo goed mogelijk op de hoogte houden.
Het bestuur van de Stichting Vredeskapel

Vredeskapel, een ongewisse toekomst

www.vredeskapel.nl

Op 25 april is een borstbeeld van Aletta Jacobs 
onthuld in het Vredespaleis. Zij staat daar tussen 
de beelden van andere mensen die belangrijk zijn 
geweest voor het streven naar vrede. 

Haar rol in de vredesbeweging is minder bekend dan 
haar betrokkenheid bij het vrouwenkiesrecht en haar 
optreden als eerste afgestudeerde vrouwelijke arts. 
Toch verdient zij een standbeeld voor de wijze waarop 
zij zich tijdens de Eerste Wereldoorlog en daarna 
heeft ingezet om een einde te maken aan oorlog als 
middel om conflicten tussen landen en bevolkings-
groepen op te lossen. 

Al in de laatste decennia van de 19e eeuw was er zeer 
actieve vredesbeweging ontstaan waaraan veel vrou-
wen deelnamen. Toen in 1915 een gepland congres van 
de International Women Suffrage Alliance in Berlijn 
vanwege de Eerste Wereldoorlog niet kon doorgaan 
stelde Aletta Jacobs voor om in Den Haag bijeen te 
komen. Vrouwenorganisaties, individuele vrouwen 
en mannen waren welkom mits zij instemden met:
• de oplossing internationale geschillen langs  
 vreedzame weg
• de uitbreiding van het kiesrecht voor vrouwen. 
Onder de 1200 deelnemers waren vrouwen uit alle 
oorlogvoerende landen aanwezig. In een resolutie 

werd opgeroepen om  
de oorlog te staken en te 
streven naar vreedzame 
geschillenoplossing. 
Bepleit werd de oprich-
ting van ‘A permanent 
Council of Conciliation and Investigation for the 
settlement of international differences arising from 
economic competition, expanding commerce, incre-
asing population and changes in social and political 
standards.’  Na dit congres reisde Aletta Jacobs met  
een delegatie langs wereldleiders om de uitkomsten 
over te brengen. Zij werden ontvangen door president 
Wilson van de VS die in zijn beroemde rede Peace 
without Victory (1917) zou voortbouwen op ideeën 
van het congres.  

De Nederlandse sectie van de Women’s International 
League for Peace and Freedom nam het initiatief tot 
het borstbeeld ter gelegenheid van het 100-jarig be-
staan van deze organisatie.  Dat werd in april gevierd 
met twee drukbezochte congressen in het Vredespa-
leis en het World Forum. Onder de deelnemers uit 80 
landen was verlangen en inspiratie voelbaar om voort 
te gaan met de doelen van ontwapening, mensen-
rechten, een veiliger wereld voor meisjes en vrouwen 
en vreedzame geschillenoplossing.  

Aletta Jacobs  
in het Vredespaleis

Ite van Dijk



Wijk- en Dienstencentrum 
’t Klokhuis
Celebesstraat 4
2585 tj Den Haag
t. 070 350 35 11    
i. www.stichtinghetklokhuis.nl
e. stichtinghetklokhuis@live.nl
f. www.facebook.com/klokhuis.denhaag

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 Ruud Klein  voorzitter 
ruudklein@stichtinghetklokhuis.nl

Mevrouw Liesbeth de Bles  bestuurslid 
liesbethdebles@hotmail.c0m

De heer Willem Oostdam  penningmeester
ienwoostdam@ziggo.nl

De heer Wijnand Punt  bestuurslid 
wpunt40@live.nl

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

Ouderenconsulent Matthias Wenzel,
spreekuur tussen 11.00 – 12.00 uur op afspraak
via ’t Klokhuis, t. 350 35 11

Afspraak maatschappelijk werk 
Corrie v.d. Velden, ma, di en do op afspraak
via 't Klokhuis, t 350 35 11

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

Telefooncirkel A/W/Z 
Info coördinator
w Lien Duran, t 211 04 59
mw M. Simonis-van Harten, t 350 34 94

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

Men kan terecht op de volgende tijdstippen: 
dinsdag  10.00 – 11.00 uur
vrijdag  08.45 – 09.45 uur
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Spreekuur voor computer-
gebruikers met vragen
Heeft u problemen die u wilt voorleggen aan een 
deskundige? (AL) Komt u dan langs op het spreek-
uur op donderdagmorgen. U kunt zich aanmelden 
per telefoon 070 350 35 11 of in het Klokhuis vóór 
woensdag 13.00 uur.

Bibliotheek in het Klokhuis
Elke vrijdag om 10.00 uur (AL)
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 10.00  
en 11.30 uur, Celebesstraat 4; biljartzaal 1e verdieping; 
tel 070 350 35 11. 

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

Maaltijd in ’t Klokhuis
Voor de heerlijke 3-gangen maaltijd op dinsdag 
van 17.15 – 18.30 uur, bestemd voor wijkbewoners van 
55+, kunt u uiterlijk tot maandag 13.00 uur reserveren 
op 070 350 35 11. De kosten zijn 6 euro per persoon.

Koersbal op vrijdag
Elke vrijdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur wordt niet 
alleen serieus maar ook gezellig koersbal gespeeld op 
de groene mat in de benedenzaal van het 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 het Klokhuis, tel 070 350 35 11.

Leuke ideeën  
voor nieuwe activiteiten
Het bestuur van het Klokhuis zoekt ideeën voor 
nieuwe activiteiten die we kunnen opstarten in 2015. 
Graag per brief, email of telefoon doorgeven aan het 
kantoor. stichtinghetklokhuis@live.nl

activiteiten in het klokhuis

expositie

Van zijn eerste salaris kocht hij een schilderdoos en maakte daarmee een 
landschap, zijn eerste kunstwerk. Het schilderen heeft hem nooit meer losge-
laten. Door zijn paletmestechniek creëert hij een robuuste ruwe structuur in 
zijn schilderijen. Door heel duidelijk verschillende lagen verf op te brengen 
voor het vormgeven van verfijnde details ontstaat een driedimensionaal 
effect. Bouman ontwikkelt zichzelf inmiddels ook in andere materialen en 
technieken zoals het tekenen van portretten met inkt in 5 tot 15 minuten en 
het schilderen van abstracte en kubistische werken.
Bouman: ‘Voor mij hoeft een schilderij  niet mooi te zijn. Het gaat bij mij 
vooral om het vastleggen van sfeer en emotie, dat is mijn grootste motivatie’.

Bij de ‘ontmoetingstafel’/de koffieochtend in het Schakelpunt, Burg. Patijn-
laan 1900, op maandag, wordt er op 22 juni a.s. van 11.30 tot 12.00 uur, een 
korte presentatie gegeven over de Burenhulpcentrale en de particuliere ver-
voersdienst (in oprichting). Belangstellenden worden van harte uitgenodigd 
om te komen. Er zijn geen kosten aan verbonden en u hoeft zich hiervoor niet 
aan te melden. Voor inlichtingen kunt u terecht bij dhr. M. Wenzel, ouderen-
consulent St. Zebra, tel. 06 433 952 89.

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

gen €6. U wordt van harte uitgenodigd om te komen 
eten. Voor beide maaltijden kunt u tot een dag  

tevoren reserveren bij het Klokhuis, tel. 350 35 11.

Het Ouderenwerk van welzijnsorganisatie Zebra is op zoek naar vrijwil-
lige medewerkers die (eenmalige) bezoeken bij zelfstandig wonende 
ouderen willen afleggen. Vanaf juni 2015 zal een aantal wijkbewoners, 
van 75 jaar en ouder uit het Zeeheldenkwartier, worden benaderd voor 
een huisbezoek. Het is de bedoeling om met de wijkbewoners, die be-
zocht worden, een vragenlijst door te nemen.

Aan de hand van de huisbezoeken en de beantwoorde vragenlijsten, kun-
nen wij nagaan of er behoefte bestaat aan bepaalde voorzieningen, hulp of 
activiteiten. Van medewerkers verwachten wij dat zij affiniteit met ouderen 
hebben en goed kunnen luisteren. Medewerkers bepalen zelf hoeveel mensen 
zij bezoeken. Spreekt dit vrijwilligerswerk u aan en zou u hieraan willen 
meewerken, neem dan contact op met Matthias Wenzel, ouderenconsulent 
welzijnsorganisatie Zebra, p.a. wijk- en dienstencentrum De Heldenhoek, 
Elandstraat 88, telefoon 06 433 952 89.

Bent u een dag(deel) per week beschikbaar? Vind u het leuk om 60-plus-
sers te begeleiden tijdens een bezoek? Heeft u een eigen auto? Dan is 
vrijwilligerswerk bij de particuliere vervoersdienst misschien iets voor u!

De particuliere vervoersdienst zoekt mensen die 60-plussers willen begelei-
den tijdens en rijden naar bijvoorbeeld: de (tand)arts of het ziekenhuis,
een begraafplaats of plechtigheid, een verjaardag of familiebezoek,
een museum of de winkelstraat.  
Het gaat om senioren die tijdens hun bezoek begeleiding nodig hebben en 
vanwege hun gezondheid of beperkte mobiliteit geen gebruik kunnen maken 
van het openbaar vervoer. U begeleidt een 60-plusser tijdens een bezoek en 
verzorgt het vervoer met uw eigen auto.

Uw klant rekent contant met u af. Het tarief binnen Centrum 1 of 2 is € 5 
voor een retourtje en € 3 voor een enkele rit. Voor ritten tussen Centrum 1 en 
2 of daarbuiten betaalt de klant u een kilometervergoeding van € 0,40 per 
kilometer.

Wilt u meer informatie of zich aanmelden? Neemt u dan contact op met: 
Wijkcentrum De Burcht, Stortenbekerstraat 201, telefoon 070 205 27 00  
Maandag t/m vrijdag van 09.00 – 11.00 uur

Cees 
Bouman
Vanaf 16 augustus exposeert 
Cees Bouman in het Klokhuis. 
De Hagenaar Bouman  
begon al op jonge leeftijd  
(hij was pas 14) te werken.

Informatiebijeenkomst in het Schakelpunt

vrijwilligers gezocht

vrijwilligers gezocht

Burenhulpcentrale 

Huisbezoeken 75+

60-plussers begeleiden 

www.zebrawelzijn.nl — www.xtra.nl

Servicepunt Sociaal 
in het Klokhuis geopend

Op 1 juni is in het Klokhuis ten behoeve van  
de Gemeente Den Haag een Servicepunt Sociaal 
geopend. In het Servicepunt kunnen wijkbewo-
ners langskomen om aanvragen te doen voor 
wmo-voorzieningen, zoals huishoudelijke 
hulp, taxivervoer en voorzieningen in huis. 
Heeft men vragen over werk, zorg en welzijn of 
andere hulpvragen dan kan men natuurlijk ook 
zelf thuis zoeken op internet (www.denhaag.
nl/servicepuntsociaal) maar in het Servicepunt 
helpen vrijwilligers daarmee.  Een beperkt 
aantal aanvragen kan direct gedaan worden als 
men de benodigde informatie meeneemt zoals 
het bsn-nummer en het bankrekeningnummer.

Het Servicepunt Sociaal is dagelijks open van 
09.30 tot 12.00 uur maar men kan ook een af-
spraak maken op een ander tijdstip (via 070-350 
35 11) als men onmogelijk kan langskomen in de 
ochtend.

Maaltijden in het Klokhuis 
en het Schakelpunt

Gratis Maaltijd Bon
Knip deze bon uit wanneer u voor het eerst langskomt.  

Bij inlevering ontvangt u dan een gratis maaltijd.


