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Much of the material in this community news-
paper can be found in English on the interna-
tional section of the community website: 

www.archipelwillemspark.nl

International 
Residents

Bankaplein beplant 
> pagina 3

Vrienden Park Sorghvliet 
> pagina 2

Linksaf, hoe dan? 
> pagina 7

Vanuit de Bewonersorganisatie Archipel&Willemspark heeft het 
onderwerp ‘Parkeeroverlast’ in deze straten aandacht gekregen in 
het wijkberaad van 1 oktober 2015. Dit onderwerp was destijds op de 
agenda geplaatst vanwege de gemeentelijke integrale evaluatie van 
het parkeerbeleid in het centrum. Veel bewoners van de Surinames-
traat en Paramaribostraat hadden ernstige moeite met parkeren. 
Omdat in het aangrenzende Willemspark al betaald parkeren gold 
tot 24.00, trokken bezoekers van restaurants en winkels ’s avonds en 
in het weekend naar de Surinamestraat en Paramaribo-straat omdat 
zij daar na 17.00 uur gratis konden staan. Die parkeerders veroor-
zaakten een zo ernstige verkeersoverlast, dat de bewoners zelf geen 
parkeerplaats meer konden vinden. 

Daarom nam de bewonersvereniging van de Surinamestraat eind 
2014 het initiatief om te komen tot een nieuwe parkeerregeling. In 
eerste instantie voor een groter gebied maar nadien beperkt tot de 
Paramaribostraat en Surinamestraat. Deze kwestie kwam op 1 okto-
ber 2015 aan de orde in het wijkberaad. Het toenmalige bestuur van 
de Bewonersorganisatie Archipel&Willemspark heeft aansluitend 
nadrukkelijk aangegeven dat onder geen beding de zwaar bevochten 
regeling in de Archipelbuurt zou mogen worden aangetast, maar 
dat men een uitzondering voor de Paramaribostraat en Surina-
mestraat wel ondersteunde. De gemeente heeft voorts onderzoek 
gedaan naar het functioneren van de parkeerregeling ten behoeve 
van de bovengenoemd evaluatie. In het algemeen werd de parkeer-
druk in de Archipelbuurt niet als overlast-gevend aangemerkt. Dat 
gold evenwel niet voor deze straten. 

Na lang stilzwijgen werd op 23 augustus 2016 vanuit de gemeente  
de evaluatie parkeerregeling centrum openbaar gemaakt met op  
10 februari 2017 de formele bekendmaking van het wijzigingsbesluit.

Merkwaardig bij-effect 
Een voor alle betrokkenen ongewild bij-effect is de omstandigheid 
dat om louter technische redenen de bezoekersvergunningen in de 
rest van de Archipelbuurt niet meer automatisch worden afgemeld 
als een bezoeker daar na 17.00 uur parkeert. 

Wij als Bewonersorganisatie A&W vinden dat ook zeer vervelend 
en zullen bij de gemeente aandringen op het aanpakken van dit 
ongewenste bijeffect. Bij voorkeur door een technische aanpassing, 
maar anders doordat eventuele abusievelijke ‘overtredingen’ met 
coulance door de gemeente zullen worden behandeld. 
Overigens is middels de app voor de bezoekersvergunning bij aan-
vang van het parkeren de eindtijd van 17.00 uur (indien uw bezoek 
tot een later tijdstip zal blijven) meteen eenvoudig in te stellen. Zie 
ook: https://parkerendenhaag.citypermitloket.nl 

Wethouder De Bruijn heeft inmiddels zijn excuses aangeboden voor 
de ongelukkige manier van communiceren over de wijziging van de 
parkeerregeling. 
 
Jack Willems  |  bestuurslid Bewonersorganisatie Archipel&Willemspark

Helaas ook gevolgen voor  
de bezoekersregeling  
in de hele Archipelbuurt 

—

Middels een schrijven van de gemeente (met kenmerk sb2017/1747) werd een wijziging van de parkeer-
regeling voor de Paramaribostraat en Surinamestraat recentelijk aan de bewoners van de Archipelbuurt 
wereldkundig gemaakt. Deze wijziging houdt in dat in deze twee straten betaald parkeren van toepas-
sing is tot 24.00 uur (in plaats van 17.00 uur) en in het weekend. Alhoewel deze wijziging er plotsklaps 
lijkt te zijn gekomen, is er al een behoorlijk lange historie aan voorafgegaan. 

Gewijzigde  
parkeerregeling  
Paramaribostraat 
Surinamestraat

Groen versus steen 
> pagina 5

www.archipelwillemspark.nl

afgerond…  
Met de ‘nieuwe’ oude  
lantaarnpalen kreeg  
de herziene Bankastraat  
zijn finishing touch
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wijk • wijs • wijzer
Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark 
secretariaat
p/a Celebesstraat 4, 2585 tj Den Haag
Administratie: mw. Trudy Hollander
t. 404 95 80 (bij geen gehoor t. 350 35 11)
secretariaat@archipelwillemspark.nl

voorzitter 
Robert van Moorsel  
t. 06 514 90 450, robert@archipelwillemspark.nl
secretaris 
Katja Beekman  
t. 06 222 06 235, katja@archipelwillemspark.nl
penningmeester 
Ruud Klein  
t. 362 57 44, ruud@archipelwillemspark.nl
leden 
Jack Willems
t. 06 278 30 849, jack@archipelwillemspark.nl
David Struik
david@archipelwillemspark.nl
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 21 september 2017
20.00 uur, ’t Klokhuis, Celebesstraat 4

wijkkrant
Sluiting kopij: 5 september 2017
Sluiting advertenties: 8 september 2017
p/a Celebesstraat 4, 2585 tj Den Haag, 
t. 350 35 11, secretariaat@archipelwillemspark.nl

redactie
Lucia v. d. Bergh, Nyree van der Laan, 
Loes van Lakerveld, Sonja van Proosdij, 
Else Ponsen, Engelien Scholtes, Marjan Teesing 
correcties Eva Drijver

bijdrage architectuur
Bart Brouwer

vormgeving 
Wilmar Grossouw 
deontwerpvloot.nl

websiteredactie
Floris Hulshof, Margreet Meijer,  
Cristo Padmos, Deniz Pelsman,  
Maud Siegmund, Josephine de Vijlder

nieuws voor de website 
website@archipelwillemspark.nl

nieuwsbrief ontvangen?
Aanmelden via www.archipelwillemspark.nl

Algemene adressen

Houd A&W schoon en prettig!

Wijk- en Dienstencentrum ’t Klokhuis
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

Inloopspreekuur wijkverpleegkundige
Heleen ten Teije, dinsdag 12.00 – 14.00 uur

Florence Thuiszorg  
verzorging en verpleging
maandag t/m vrijdag tussen 12.00–14.00 uur
t. 754 13 10 (calamiteiten 413 10 00)

Stichting Terminale Zorg door vrijwilligers 
t. 754 13 30, info@terminalezorg.nl

Staedion
Postbus 40406, 2506 lk Den Haag 
info@staedion.nl,  t. 242 30 00

Prikpost huisartsen bij apotheek Nauta
donderdag 09.00 – 10.30 uur

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

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

Clubhuis en Speelpark De Cantaloup 
Zoekt u oefen-, vergader- of hobbyruimte  
in de buurt voor door de week overdag of  
’s avonds? Clubhuis Cantaloup is te huur!
clubhuis.cantaloup@gmail.com
Cantaloupenburg 26a, 2514 kl Den Haag 

Politie Haaglanden
T. 0900 88 44
T. 112  bij spoed & verdachte omstandigheden!
www.politie.nl/haaglanden/bureaus
wijkagenten
marianne.hoogerbrugge@politie.nl
marco.scherpenisse@politie.nl

Malou Polak    t. 070 350 61 16
Dido Graswinckel t. 06 295 640 60
Sophie Vlaar  t. 070 362 82 70
Julia Farwerck t. 06 308 474 14

Godert de Zoeten t. 06 335 612 95
Wessel Muller t. 06 311 969 80 
Nurettin Ponsen t. 06 812 472 85 
Marion Lohle t. 06 254 953 12

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

Papier donderdag 
22 juni, 20 juli, 17 augustus, 14 september,
12 oktober, 9 november, 7 december

Lantaarn kapot, afvalbakken vol 
of een verzakte stoep? 
Meld het aan de gemeente, bel 14 070.
U krijgt een melding als het is opgelost.

Klachten stadsbeheer

bel 14 070

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

De bomen die nu in de Frederikstraat staan wor-
den vervangen. De wortels drukken de stoep kapot 
waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. De 
gemeente heeft recent een enquête onder omwo-
nenden gehouden, waarbij een keuze kon worden 
gemaakt voor een nieuwe boomsoort. Er werden drie 
soorten voorgesteld. Van de 350 aangeschreven bewo-
ners en winkeliers hebben er 63 een stem uitgebracht. 
Daarvan hebben 45 mensen gekozen voor de sierpeer. 
Er waren 3 stemmen voor de Magnolia, 13 voor de 
Prunus en 2 mensen hadden geen voorkeur.

Na de zomervakantie zullen de huidige bomen 
worden verwijderd en worden de plantgaten voor de 
nieuwe bomen gemaakt. De stoep wordt dan hersteld. 
Tot die tijd zal de gemeente bij de slechtste stukken 
bestrating de stenen verwijderen en in de gaten zoge-
heten koud asfalt aanbrengen. Tijdens het volgende 
plantseizoen (tussen november 2017 en april 2018) 
worden de nieuwe bomen geplant.

Ik wil een oproep doen aan mensen uit de 
buurt om dingen te schenken aan de Weggeefwinkel. 
De winkel geeft op verschillende dagen toegang aan 
verschillende doelgroepen. Zoals, 65+’ers, vluchte-
lingen, Polen en Roemenen, (andere dag), etc. etc. 
Ook hebben ze een klein depotje voor de mensen in 
crisissituaties. Ze hebben een auto, en kunnen dingen 
ophalen. Ze hebben leer-werkplekken voor allerlei 
kinderen. 

Adres  Jonckbloetplein 24  |  2523 ar Den Haag 
t. 070 395 40 97  |  info@deweggeefwinkel@gmail.com

nieuwe expositie — 21 mei t/m 8 okt

Louis Couperus en Marius Bauer woonden allebei lange tijd in  
Den Haag, maar kwamen elkaar daar nooit tegen. Toch waren zij 
zielsverwanten: zij smachtten beiden naar de pracht en praal van 
het betoverende Oosten, de sprookjeswereld van Duizend-en-één-
nacht. Ter gelegenheid van de 150e geboortedag van Marius Bauer  
organiseert het Louis Couperus Museum alsnog een adembene-

mende ontmoeting, op de tentoonstelling De Oriënt verkend.

Op vrijdag 13 mei j.l. reed de vuilniswagen 
voor het restafval voor het laatst door de straten in de 
buurt. Voor de meeuwen voortaan een hele teleurstel-
ling dat er geen vuilniszakken meer liggen waar ze 
hun ontbijt, lunch of diner uit kunnen pikken. De 
zwarte bakken verdwenen deze keer ook in de auto. 
De straten kunnen nu ook op vrijdag schoon zijn. 

Wij, de bewoners zijn de nieuwe zakkendragers, die 
ons restafval moeten droppen in de ondergrondse 
containers (oracs). Degenen, die hun plastic afval 
apart hielden en dit weggooiden in de speciale 
verzamelcontainers, bleken hierdoor al veel minder 
restafval te hebben. Voor degene op een bovenhuis 
biedt het de mogelijkheid om de zak weg te gooien in 
de orac als het nodig is en niet te hoeven wachten 
op de vrijdag. Vooral als je met vakantie gaat, is dat 
helemaal prettig. Dus de grootste pechvogels zijn tot 
dusver de meeuwen…

epb

Zangers leven langer, zeker als ze in koorverband in een  
vertrouwde en stimulerende omgeving hun talent kunnen  

ontplooien. Die omgeving biedt kamerkoor esGROOT, met wortels 
in de Archipelbuurt en een wereldburger als dirigente. We hebben  
5 bassen en 4 tenoren, die kunnen versterking gebruiken met lage 

en hoge mannen(stemmen). Heb je enige ervaring en is het  
notenbeeld je niet vreemd, probeer dan eens een nieuwe uitdaging 

met onder meer Hebreeuws en Spaanstalig repertoire.

We oefenen iedere woensdagavond vanaf 20.15 uur in de Zalen 
(Riouwstraat 1) voor ons grote jaarlijkse concert in november, met 

als voorlopige titel: Noord ontmoet Zuid.

Een paar keer meedoen om te kijken of het klikt?  
Meld je aan bij onze secretaris via secretariaat@esgroot.nl

Sierperen in de  
Frederikstraat

Beter weg te geven  
dan weg te gooien

Vuilnisophalers…  
nu grotendeels  
groenbakkenlegers  
of papierophalers

Zingende mannen gezocht 

De Oriënt verkend
Op reis met Louis Couperus en Marius Bauer

 

Park Sorghvliet is een bijzonder park voor Den Haag. Het park is een 
groene schatkamer en een oase van rust midden in de drukke stad, in de voorma-
lige tuin van het Catshuis. Het park is 25 hectare groot en ademt nog de sfeer van 
een eeuwenoud landgoed. Een bijzondere plek door zijn natuurlijke plantenrijk-
dom en sprookjesachtige karakter. Men kan er ongestoord wandelen of een boek 
lezen op een bankje. Vaak is het er muisstil op de geluiden van vogels na. In 2010 
heeft Park Sorghvliet de status van Groen Rijksmonument gekregen. Dichter en 
politicus Jacob Cats kocht, op de plaats waar nu het Catshuis staat, in 1643 een 
boerderij met omliggende landerijen aan de Scheveningseweg om er zijn landgoed 
van te maken. Met behulp van modder uit de door het gebied stromende Haagse 
Beek verrijkte hij de grond en plantte hij vele bomen, heesters en struiken. Hij 
vormde het gebied om tot een park om zo naast zijn drukke werkzaamheden zijn 
zorgen te laten ‘vlieden’. ‘Ick neme dese plaets tot afkeer van de sorgen Om daer 
bevrijt te sijn, om daer te zijn verborgen”. 

Rijke flora en fauna
Het park heeft een stelsel van paden, zicht-assen en lanen rondom en een monu-
mentale muur. Overblijfselen van de voormalige tuinaanleg van Jacob Cats zijn te 
ontdekken in de aanwezige ook monumentale bruggetjes, viaduct en de aarden 
wal. In 1957 werd Park Sorghvliet opengesteld voor publiek. Het park kent meer 
dan tweehonderd soorten planten, waaronder een rijke stinzenflora en bijzondere 
vogels, waaronder de ijsvogel.
Om het park ook in de toekomst in goede staat te houden wordt door de bosbe-
heerder dag in dag uit zorgvuldig gewerkt aan de instandhouding van het park, 
met behulp van een beheerplan. De monumentale muur rondom het park is 
gedegen gerenoveerd. Het nieuwe metselwerk waarbij kalkhoudende mortel is 
gebruikt, maakt het mogelijk dat in de toekomst planten als de steenbreekvaren 
en het muurleeuwenbekje op de gerenoveerde muur terugkomen.
Liefhebbers van Park Sorghvliet kunnen donateur worden voor een bedrag van 
15 euro per jaar. Bij het donateurschap is een jaarkaart voor Park Sorghvliet (voor 
drie personen) inbegrepen, zolang de voorraad strekt. Donateurs krijgen een 
uitnodiging voor de jaarlijkse activiteit, lezing of rondleiding. 

Meer is te lezen op de website van de stichting of u kunt donateur worden met een 
overmaking naar: Stichting Vrienden van Park Sorghvliet: nl52 trio 0197 9000 54

Edwin Santhagens  |  secretaris Stichting Vrienden van Park Sorghvliet

Stichting Vrienden  
van Park Sorghvliet
Het prachtige park Sorghvliet moet tot in lengte der dagen goed beschermd 
worden. Daarom is de Stichting Vrienden van Park Sorghvliet opgericht. 
Het bestuur van de stichting bestaat uit actief betrokken bewoners, die hart 
hebben voor de bijzondere flora en fauna en de cultuurhistorie van Park 
Sorghvliet. De stichting heeft zich ten doel gesteld de cultuurhistorische en 
ecologische waarden van het park te beschermen en tracht haar doel onder 
meer te bereiken door het werven van vrienden, donateurs en sponsoren.

www.stichtingvriendenvanparksorghvliet.nl 

Het is een lang traject geweest,  
maar het idee dat enkele jaren terug ontstond om het 
Bankaplein van andere – meer duurzame – beplanting 
te voorzien, wordt binnenkort werkelijkheid. Vanaf  
6 juni a.s. worden de voorbereidende werkzaamheden 
uitgevoerd. Op 9 juni komen de nieuwe planten. Het 
plein wordt opgedeeld in twee cirkels. De binnenste 
(met een diameter van 5.4m, direct tegen de fontein 
aan) wordt voorzien van vaste planten. In totaal 
wordt 176m2 beplant met als hoofdkleuren paars, 
roze en blauw. De soorten zijn uitgezocht op basis 

van 21 voorwaarden, zoals het snel kunnen dicht-
groeien van het grondoppervlak (minder kans voor 
onkruid), bestendigheid tegen hitte, droogte (of juist 
vochtigheid) en zout, beeld in de winter, bestand 
tegen honden e.d. De basis (bodembedekker) wordt 
gevormd door Geranium cantabrigiense 'Cambridge' 
(Ooievaarsbek). Vlinders en bijen zullen ook blij zijn 
met soorten als Verbena, Nepeta, Echinacea en Salvia. 
De buitenste ring krijgt gras met (voorjaars)bollen.

Derk Hazenkamp  |  Werkgroep Openbare Ruimte

Buurt in beweging

www.esgroot.nl

www.louiscouperusmuseum.nl

In het kader van de expositie organiseert het museum de  
komende maanden allerlei interessante activiteiten en lezingen. 

Kijkt u voor meer informatie op de website van het museum.

Bij de tentoonstelling verschijnt  
het boek Couperus in de Oriënt  

van José Buschman.  

Uitgeverij Bas Lubberhuizen, 
gebonden, in kleur geïllustreerd 

€ 19,99 
Verkrijgbaar in het museum 

de weggeefwinkel

binnenkort

Nieuwe beplanting  
op Bankaplein
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APOTHEEK 
NAUTA

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

• Javastraat 5
Telefoon (070) 365 60 62

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

Ook voor bezorging aan huis of op het
werk (op het voor u gewenste tijdstip
en kosteloos)

Gespecialiseerd in zonweringen en rolluiken sinds 1949

archipelzonwering@gmail.com

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

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)

Bankastraat 83
2585 EH Den Haag
070 350 34 86

Leo Schepman, doorgewinterde Archipelbewoner, van huis  
uit grafisch ontwerper maar boven alles vrijwilliger.  

Bij een kopje koffie in de Brasserie vertelt hij er graag over.

rijwilligerswerk, ik heb het mijn 
hele leven gedaan, ook toen ik 
nog werkte. Er komen dingen op 
je pad, je wordt gevraagd en ik 

kan geen nee zeggen. Van alles heb ik gedaan: 
mede-oprichter van de Obamaclub Nederland,  
juryvoorzitter van een filmfestival, voorzit-
ter van de Haagse Communicatie Kring, 
voorzitter van de Vrienden van het Gemeen-
temuseum.’

‘De Stichting 
Vrienden van het 
Gemeentemuseum 
vierde onlangs haar 
150-jarige bestaan. 
Hij is opgericht in 
1866 door notabelen 
uit Den Haag met als 
doel de oprichting 
van een museum 
voor moderne kunst. 
Nu zijn er rond de 
2500 vrienden. Met 
de contributie, jaar-
lijks zo’n €80,000, 
worden aankopen 
voor het museum 
gefinancierd. De vakmensen van het mu-
seum bepalen wat er aangekocht wordt, het 
bestuur van de vriendenvereniging steunt de 
aankoop. We hebben bijvoorbeeld bijgedra-
gen aan een jurk van Jan Taminiau en aan de 
overkapping van de binnentuin. Die moest 
op tijd klaar zijn voor de persconferentie van 
president Obama tijdens de Nuclear Security 
Summit in 2014.’  
 
‘Over die overkapping was nogal wat discus-
sie, was het nou wel of niet in overeenstem-
ming met de bedoeling van Berlage en onze 
steun hielp bij de beslissing. Een bijdrage aan 
een kunstwerk is nuttig maar we verwerven 
liever als vrienden een compleet kunstwerk.’

Alleen vrijwilligers Vriendenvereniging
‘Het museum werkt principieel niet met 
vrijwilligers. Een uitzondering is de info/
verkoopbalie in de binnentuin die bemenst 
wordt door vrijwilligers van de vriendenver-
eniging. Daar staat een hechte club die o.a. 
catalogi verkoopt en informatie geeft over van 
alles en nog wat. Binnenkort stop ik met het 
voorzitterschap van de Vriendenvereniging, 
het wordt tijd dat iemand anders het gaat 
overnemen, en dan word ik ingeroosterd bij 

de balie. Zo blijf ik 
toch verbonden met 
het museum.’

Stichting  
BedtimeStories 
 ‘En ik heb nog wat 
leuks bij de hand. 
Ik ben secretaris 
van de Stichting 
BedtimeStories. 
Dat is een initiatief 
van actrice Guusje 
Eijbers met als 
ideëel doel voor te 
lezen aan kwetsbare 
groepen in de sa-

menleving. Professionele acteurs en actrices 
lezen voor aan kinderen in ziekenhuizen en 
volwassenen in wijkcentra, revalidatiecentra, 
verpleeghuizen en woonzorgcentra. Ze ma-
ken gebruik van een ‘voorleeskoffer’ waar van 
alles in zit: verhalen, gedichten, liefdesbrie-
ven. Vooral bij het voorlezen aan demente-
renden ziet je hoe die tot leven komen, als ze 
bijvoorbeeld een oud gedicht van Annie M.G. 
Schmidt horen, dat is wonderbaarlijk. Er is 
ook een theatershow uit voortgevloeid, de 
YOLO (You Only Live Once) show, uitgevoerd 
door allemaal mensen boven de zestig. En 
voor mij betekent BedtimeStories dat ik 
creativiteit, mantelzorg en vrijwilligerswerk 
kan combineren.’

LvL

onbetaald &            onbetaalbaar

‘V

De zon schijnt steeds meer  
en de bloemen en planten staan 

volop in bloei. Diverse (gevel) 
tuinen, boomspiegels en  

plantenbakken geven de buurt 
nog meer kleur. De bijen  

vliegen af en aan en zijn blij met 
de diversiteit aan bloemen.  

De nijlganzen en de zwanen in  
de binnentuin van de Alexan-
derflat hebben hun kuikentjes 

inmiddels mogen verwelkomen.  
 

De wijk bloeit. Ja, het is zomer!

Foto’s Nyree van der Laan
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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

Het woonhuis van de familie van Beek stamt uit 1926 en was (zeer vooruit-
strevend voor die tijd) bij de bouw reeds voorzien van een centraal verwarmings-
systeem. Dat cv-systeem met enorme gietijzeren radiatoren en grote pijpen langs 
het plafond was verouderd en moeilijk te regelen. 

In het huis is al het nodige geïsoleerd. Zo zijn de ramen voorzien van heel speciaal 
dubbel glas uit Japan, is er vloerisolatie aangebracht en de buitengevel is aange-
pakt. Sinds januari is het verwarmingssysteem helemaal gemoderniseerd en daar-
mee is het binnenklimaat een stuk behagelijker geworden. Er is een luchtwarm-
tepomp geïnstalleerd; de Alpha Innotec. De gietijzeren radiatoren zijn vervangen 
door mooie plaatradiatoren met erachter isoleerfolie. 

“We kunnen nog niet zeggen hoeveel gas we gaan besparen, dat zien we wel aan 
het eind van het jaar. Maar we merken nu al hoeveel prettiger het in huis is.
De verwarmingsketel staat uit en het huis wordt volledig door de warmtepomp op 
temperatuur gehouden. We gebruiken alleen nog gas voor koken en het badka-
merwater, en de extra stroom die we nodig hebben wordt opgewekt door 16 zon-
nepanelen,” zeggen Hans en zijn vrouw tevreden.

Ervaringen met de warmtepomp 

www.energyguards.nl
www.augustuswarmte.nl

‘Eigenlijk zou 
iedereen een 

warmtepomp 
moeten nemen, 

zelfs als het  
financieel niet 
veel oplevert.  

Het levert  
namelijk een 
belangrijke  
bijdrage aan  

het terugdrin- 
gen van de  

CO2-uitstoot  
en vergroot  

absoluut het 
wooncomfort’

Hans van Beek
architect

Het Monumentenpand aan de Laan Copes van Cattenburgh, dat 
Peter Arensman een aantal jaren geleden kocht, had vele jaren dienst gedaan als 
kantoorpand. Voor hem een mooie gelegenheid om het pand om te toveren tot 
een schitterend woonhuis. Een woonhuis dat bovendien geheel energieneutraal is 
geworden. Sinds kort is het zelfs een ‘Nul op de Meter’ huis en is de gasaansluiting 
in de zomer van 2016 officieel afgesloten. Hoe heeft hij dat voor elkaar gekregen? 

“Van onder tot boven is alles aangepakt” 
zegt Peter. “Er kwam dubbel glas in de vele 
ramen en ook de buitenmuren kregen extra 
isolatie. Het dak is van binnenuit voorzien 
van vlas afgewerkt met platen. Ik heb ge-
kozen voor lage temperatuur verwarming 
± 45graden (ltv) en dat betekent dat ik op 
de begane grond en eerste etage vloerver-
warming kon aanleggen. Oude vloeren zijn 
verwijderd en daarvoor in de plaats kwam 
een netwerk aan dunne buizen met prach-
tig nieuw parket. Op de etage daarboven 
kwamen convectoren.

Het hele pand wordt verwarmd door een luchtwarmtepomp: de Alpha Innotec 
die ook voor warm tapwater via een boiler zorgt. De pomp zit verstopt achter een 
beukenhaag onder het terras aan de achterzijde van het huis. Vijftig zonnepanelen 
zorgen voor voldoende stroom voor koken, verlichting, verwarming en het opla-
den van de electrische auto enz… Dit jaar moest ik €12 aan energie bijbetalen maar 
toen had ik nog maar 47 zonnepanelen en dat zijn er nu 50. Inmiddels heb ik twee 
Tesla batterijen besteld. Daarin kan ik dan mijn eigen opgewekte stroom opslaan.”

MT

FAMILIE VAN BEEK PETER ARENSMAN

“ Omdat ik niets anders kan verzinnen en ik op de Laan Copes  
woon steek ik fietsend via de zebra naar de overkant Bankastraat 
en daarna via de zebra linksaf de Laan Copes op”.

 
Redactie in actie: met maar één prangende vraag:  
hoe kan je als fietser komend van de Bankastraat  
linksaf de Laan Copes van Cattenburgh op?

Welke creatieve, fietsende Archipelwillemsparker heeft dé oplossing?  
De redactie van de wijkkrant gaat alvast op onderzoek uit. Hoe hebben de fietsers 
hun gedrag aangepast aan deze nieuwe situatie? Wij realiseren ons dat de steek-
proef niet representatief is met de afgenomen hoeveelheid verkeer vanwege de 
werkzaamheden aan de Raamweg.

In een uurtje op zaterdagmiddag registreren wij de volgende commentaren en 
leggen wij de verschillende manieren van oversteken vast. De meeste mensen die 
wij deze vraag voorlegden slaakten eerst een diepe zucht en kwamen dan met de 
volgende verhalen…

“ Tja, je moet eerst naar 
rechts, dan wachten bij dat 
fietsstoplicht, dan over-
steken. Om daar linksaf te 
slaan moet je een haakse 
hoek maken. De auto’s 
komend van de Bankastraat 
richting Nassauplein rijden 
door. Je staat in de weg  
voor de recht-door-fietsers. 
Je wurmt je met je fiets ach-
teruit. Achter je een nieuwe 
stroom auto’s en fietsers. 
Het verkeerslicht kun je  
niet zien. Deze route is 
omslachtig, onduidelijk 
en vooral onveilig voor de 
meeste fietsers-naar-links”.

“ Ik vind het een hele enge oversteek.  
Om die te vermijden fiets ik dus meestal 
via de Sumatrastraat”.

Er was een moeder met fiets en kind voorop die 
het fietspad links nam en tegen het verkeer in naar 
de zebra Laan Copes fietste en daar overstak.

“Ik ga me gedragen als een auto. Bij de slager ga ik op de  
autostrook fietsen, sorteer voor en steek zo over naar links  
de Laan Copes op (een beetje zoals we het vroeger deden)”.

Een bewoonster van de Billiton- 
straat: “Om dat hele gedoe bij 
de Bankastraat te vermijden, 
fiets ik om via de Borneostraat 
en steek daar de Burgemeester 
Patijnlaan over”.

Er was een heer die rechtdoor ging, het fietspad 
afbonkte en recht overstak maar dat liep bijna  
niet goed af omdat de stroom auto’s richting  
Nassauplein daar niet op voorbereid waren.

Iemand die net uit het  
buitenland komt en niets 
weet van die oversteek,  
was heel blij met de vragen, 
“want nu zal ze extra  
opletten en misschien wel 
een andere weg nemen”.
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Wilt u ook tot de winnaars behoren? 
Onze makelaars hebben dit scorend vermogen!

info@bvl.nl 
070 - 350 23 04

www.bvl.nl

BIJ VERKOOP 
SCOORT ONS 
KANTOOR 
GEMIDDELD 
DE KORTSTE 
VERKOOP-
TIJD EN DE 
HOOGSTE 
VERKOOP-
PRIJS IN 
UW WIJK

WILT U 
PROFES-
SIONELE 

BEGELEIDING 
EN WINNEN 

VAN UW 
CONCUR-

RENTEN IN 
DE AANKOOP 

VAN UW 
WONING? 

Atjehstraat 66
2585 vl  Den Haag

Telefoon 070 352 39 98

Lunch
Diner
Party
Borrel
Buffet

Catering

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

Een wereld aan diversiteit in verse groente en fruit

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

Bestelgemak voor iedereen.

Bankastraat 78g
2585 EP Den Haag

T 070 350 52 50
F 070 331 90 71

info@exotenhof.nl
www.exotenhof.nl

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

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

voor kenners van smaak!

D
PZ

 2
01

6
Ongewenste graffiti 

ontsiert uw huis en de 

straat ziet er rommelig 

uit. De gemeente laat het 

gratis verwijderen.  

U hoeft het alleen maar 

te melden. Hoe eerder u 

het meldt, hoe kleiner de 

kans dat er meer graffiti 

bij komt!

Uw gevel gratis graffitivrij

www.denhaag.nl/graffiti

Meld graffiti
Kijk op de website voor de voorwaarden of neem contact op met 

Meldpunt Graffiti: meldpuntgraffiti@denhaag.nl of 14070.

Buitengewoon schoon!
Samen maken we van onze stad een aangename, veilige en schone 

plek om in te wonen, werken en leven.

C

161028_DPZ_140x100mm_oblong_Advertentie_Graffiti_FC_v3.indd   2 05-07-16   08:51

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

www.heerenvansteen.nl   

VERHUUR | AANHUUR | VERKOOP | AANKOOP | TAXATIES | bElEggINgEN | cONSUlTANcy

HeerenvanSteen adv.indd   1 22-05-2014   12:19:53

Luc Vaillancourt heeft op dit moment weinig tijd om zich echt als 
kok te gedragen. Met een baby van 8 weken en een ronddartelende 
dreumes van bijna drie jaar, is het voor hem en zijn vrouw Gallit  
vooral belangrijk om een gezonde en gemakkelijk te bereiden 
maaltijd op tafel te zetten. Voor gasten proberen ze nog wel tijd te 
vinden om iets speciaals en verrassends te serveren. Luc is goed in 
hoofdgerechten en Gallit kan zich uitleven op soepen en toetjes.

Luc is Frans-Canadees, geboren in een klein plaatsje in de provincie 
Quebec, waar Frans de voertaal is. Hij werkt voor het Canadese Minis-
terie van Justitie, vanuit zijn huis en is tevens huisman. Een keer in de 
twee, drie maanden gaat hij naar Canada om zijn klanten en collega’s te 
ontmoeten en het ministerie te bezoeken. Echtgenote Gallit is in diplo-
matieke dienst en Hoofd Politieke afdeling van de Canadese ambassade 
in Den Haag, waar ze een full-time baan heeft.

Het recept van Luc komt oorspronkelijk uit Frankrijk en is heel popu-
lair in Canada, vooral voor bepaalde gelegenheden en feesten en zeker 
met Kerstavond, na de nachtmis. Dan komt de Tourtière op tafel, een 
soort vleesbrood dat ook gevuld kan worden met vis of wild.

Mijn koken is geboren uit noodzaak
Thuis zorgden mijn moeder voor alles, maar toen mijn broer en ik  
uitvlogen om elders ver van huis te gaan studeren, was mam niet in  
de buurt en toen was er nog geen skype om instructie te krijgen. Ik heb 
het mezelf aangeleerd en zo langzamerhand begon ik het leuk te vinden 
en zocht ik steeds meer naar bijzondere recepten. Koken en lekker eten 
is een van de geneugten van het leven, vind ik. Eén van de voordelen  
dat we in Nederland wonen is dat we omringd zijn van vis waar we dol 
op zijn’.

Wat de Tourtière betreft, die kan dus op diverse manieren gevuld 
worden. ‘Mijn moeder gebruikt bijvoorbeeld een mix van verschillende 
soorten vlees , zoals varkensvlees, lam en kip. Maar steeds vaker wordt 
in Canada wild gebruikt als vulling. Elke vulling vraagt natuurlijk een 
andere kruidenmix, zeker als je vis kiest, maar ook bij wild, daar kun 
je speciale bessen in verwerken. Ik heb met dit recept vlees gekozen en 
naast uien, knoflook, thijm en salie, voeg ik er die heerlijke Dyon mos-
terd aan toe. Het geeft het gerecht en extra smaakvol accent’.

Luc serveert bij de Tourtière zijn gasten worteltjes, gekarameliseerd in 
bruine suiker en echte Canadese Maple Syrop en geroosterde aardap-
pels met rozemarijn. Bon appetit…

SvP

De oprichting van de Haagsche Melkinrichting 
De Sierkan was in 1879. Zolang de steden klein waren 
was de toevoer van verse melk geen probleem. Maar 
in de 19e eeuw breidde Den Haag zich uit en werden 
o.a. het Willemspark en de Archipelbuurt aangelegd. 
Tegen het einde van de negentiende eeuw vonden de 
apotheker Mouton samen met enkele collegae dat de 
kwaliteit van de melk vaak te wensen overliet. Zij wilden 
zuivere melk zonder bacteriën gaan leveren. Het kwam 
in die tijd nogal eens voor dat kleine melkslijters hun 
melk aanlengden met water en andere bestanddelen. Zij 
besloten om een eigen melkinrichting te openen onder 
de naam De Sierkan. Hierover had ik een kort gesprek 
met Bob Feenstra, schrijver van het boek Archipel en 
Willemparkbuurt. 

De Sierkan heeft het meteen groot aangepakt 
Overal in de stad kwamen winkels en uitrijposten. 
Zij bezat uiteindelijk 40 Hectare land, 100 koeien, 65 
winkels en had 824 man personeel in dienst. Ook de 
uitspanning ‘de Bataaf ’ werd in 1889 door de Sierkan 
geëxploiteerd. Er reden 339 wagens in Den Haag.

Feenstra herinnert zich nog dat aan de poort van de 
Atjehstraat, rechts van de school een uitrijpost van de 
Sierkan was. ‘Van daaruit ging dagelijks een groot aantal 

melkwagens en handwagens langs de deuren in de ver-
schillende wijken om bij de mensen hun hele of halve 
liters melk uit te schenken. In de winter, als er sneeuw 
lag, dan hielp een extra man om de handwagens voort 
te trekken. Er werd een touw aan de wagen vastgemaakt 
en de man liep voor de wagen uit om met het touw over 
zijn schouders, de kar te trekken. Ook was er hulp bij 
flinke gladheid. De wagens die bij de Laan Copes brug 
(officieel Raambrug) naar het Benoordenhout moesten, 
werden daar met extra mankracht de brug over gesleept.

De Sierkan was een begrip in de Archipelbuurt 
Zo was er een Sierkan melkwinkel op de hoek van de 
Bankastraat en de Soendastraat (nu Gall en Gall) en ook 
in de Javastraat was een winkel van de Sierkan te vinden 
tussen de Malle Molen en de Surinamestraat. Behalve 
melk, verkocht de Sierkan later ook yoghurt en andere 
melk produkten. Maar Feenstra heeft vooral een mooie 
herinnering aan de ijsjes van de Sierkan, die onder 
de naam ermi, in kleine kartonnen doosjes met een 
achthoekig houten lepeltje voor een dubbeltje werden 
verkocht.

De Sierkan heeft meer dan tachtig jaar bestaan. Ze werd 
opgericht in 1879 en werd in 1961 overgenomen door 
cmc, de Coöperatieve Melk Centrale.

De haan kraait op onmogelijke tijden, maar de vraag 
is wie dat hoort. De kippentuin ligt aan een rustig 
pad bij de Joodse begraafplaats. Er lopen kippen van 
verschillende pluimages, de Mechelse zwarte, een 
parelhoen met veren als een ouderwetse jurk en een 
donzige witte kip. Kippen, langs een voetpad mid-
den in de stad, dat is verfrissend. Mensen blijven er 
staan kijken, en vooral ook kinderen. 

Wat is er zo leuk aan? Ik vroeg het aan de eigenaar Ernst 
Lissauer. Hij woont met zijn gezin in het huis naast de 
ingang van de begraafplaats. “Ik doe het voor de eieren” 
is het simpele antwoord, “maar ik kies ook leuke kip-
pen uit. Ik hou van rare rassen, hoe gekker hoe beter, ik 
kijk niet hoe ze heten als ze maar leuk zijn. We hebben 
ook een kalkoenhaan en een hen. Ik zoek ze uit op een 
boerderij die allerlei rassen heeft. Ik had eens een ‘tante 
Paula kip’ die blauwe eieren legde. Mensen moeten vaak 
lachen als ze hier staan”. 

He, daar loopt één kip!
We zitten in zijn achtertuin, en daar loopt ook een kip 
rond. “die werd gepikt, vluchtte naar de tuin en wil niet 
terug, hier is het veilig, weg van de andere kippen. Soms 
vinden we haar eieren op de begraafplaats. Maar ze wordt 
te dik. Teveel eten hier. ’s Avonds gaan de restjes eten 
naar de tuin, voor egel, poes of kip, en dat gaat allemaal 
op. Mensen komen soms ook kippen brengen. Een meisje 
kwam met een doos: ‘mijn vader kocht een kip, maar het 
was een haan, en toen moest zijn kop eraf, dus ik breng 
hem hier.’ We kregen ook eens 9 leghorns, waarschijnlijk 
gered uit een legbatterij. Maar die overleven dan moei-
lijk. Je moet ook wel iets van kippen weten, er zijn vaak 
ziektes, maar na 20 jaar of langer herken je die wel”. 

De kippentuin ligt in de schaduw onder de bomen van de 
Scheveningseweg. Ook in de tuin zelf staan bomen. “Kip-
pen horen in de schaduw, het zijn bosdieren. Ze slapen 
op stok in de boom. Er is niet veel onderhoud aan. Ik 
koop grote balen kippenvoer, maar pak ook het gemaaide 
gras bij de tramrails, dat hooi, daar slapen ze lekker op.” 

LvdB

La Tourtière

www.archipelwillemspark.nl
De recepten kunt u vinden op onze buurtwebsite

— 
Uit  
de  

oude  
doos 

—

De Sierkan op  
de hoek van  

Bankastraat en 
Soendastraat

 
De Sierkan
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Kippen in de stad

— Twee prachtige kippen van Ernst Lissauer



De parochie van de H. Jacobus de Meerdere aan de Park-
straat 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 en Archipel&Willemspark behoort 
tot deze parochie. Elke zondag zijn er drie Eucharistie-
vieringen om 9.00, 10.15 (Latijnse Hoogmis) en om 12.00 
uur (gezinsviering). Voor overige vieringen en activitei-
ten in de week zie onze website.

Bezoekgroep de St. Jacobsstaf 
In de Archipel&Willemspark is de bezoekgroep van de Jacobusparochie de  
St. Jacobsstaf actief. Zij bezoeken mensen die aan huis gebonden zijn, begelei-
den bij dokters- of ziekenhuisbezoek en organiseren uitstapjes. Ook voor een 
wandeling met of zonder rolstoel kunt u ons bellen. Tevens voor begeleiding 
en vervoer bij kerkbezoek. Belt u ons gerust: Lore Olgers t. 324 41 18 of Astrid 
Cohen t. 785 16 51. Iedereen kan een beroep op ons doen

Uitstapje voor ouderen met St. Jacobsstaf
 

dinsdag 27 juni  Boottocht Kagerplassen 
De kosten van de boottocht zijn voor eigen rekening. Vertrek 13.00 uur vanaf 
het Schakelpunt. Iedereen welkom.

dinsdag 25 juli  Rozententoonstelling Westbroekpark 
Met een woklunch. De kosten voor de lunch zijn voor eigen rekening. Vertrek 
12.00 uur vanaf het Schakelpunt. Alle ouderen kunnen zich opgeven.

dinsdag 15 augustus  Deelname aan de middagmis
High Tea in de tuin van de pastorie. Iedereen welkom.

dinsdag 29 augustus  Middagje Kijkduin
Bezoek terras Hotel Atlantic. Vertrek 13.45 uur van af het Schakelpunt. Alle 
ouderen kunnen hieraan meedoen. 

Voor informatie en opgave: Lore Olgers t. 324 41 18 of Astrid Cohen t. 785 16 51.

Bedevaart Brielle zaterdag 8 juli 
Bedevaart naar de herdenking van de Martelaren van Gorkum in Brielle.  
Er zijn twee manieren om er naar toe te gaan. Elk jaar gaat er een groeiende 
groep op de fiets. Een mooie meditatieve tocht. Ook gaat er een bus vanaf de 
St. Jacobuskerk aan de Parkstraat. De kosten en het tijdstip van vertrek zijn 
nog niet bekend. Voor informatie Lore Olgers tel. 3244118

Orgelconcert vrijdag 16 juni 
In het kader van de herdenking van twee beroemde orgelmeesters:  
Hendrik Andriessen en Albert de Klerk, speelt organist Jos Laus op vrijdag  
16 juni werken van deze befaamde componisten.
Op het programma staan een Choral van Andriessen en een Toccatina van 
Albert de Klerk. Daarnaast omvat het programma werken van Buxtehude, 
Vierne en Strategier. Toegang is vrij, maar na afloop is er een collecte ter 
bestrijding van de kosten. Aanvang 20.15 uur. Van harte aanbevolen!
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rkdenhaag.nl/geloofsgemeenschappen/h-jacobus-de-meerdere

SCHAKELPUNT
BURGERMEESTER 
PATIJNLAAN  
1900Activiteiten voor 55-plussers 

in ’t Schakelpunt

Pastorie H. Jacobus de Meerdere
Vicarus: Dr A.J.M. van der Helm  |  t 360 55 92  |  jacobus@rkdenhaag.nl

Op 11 juli, 8 augustus en 12 september bent u weer van harte welkom. De kosten zijn 
€5,– per boekje, een extra boekje is €3,–. Aanvang 13.00 uur.

Bingo! — met een hapje en een drankje

Gezellig samen een spelletje Triviant spelen.  
Op 18 juli en 15 augustus. Kosten €1,– (inclusief thee/koffie) Aanvang 13.00 uur.

Gezellig samen Trivianten

Neem zelf je breiwerk, kleurboek, borduurwerk of  
andere hobby mee om samen je hobby uit te voeren.  
Dinsdag 5 september is de volgende. Kosten €1,–. 

Creatieve middagen

Vind u het leuk om te bewegen door middel met een spel op de computer/televisie, 
dan kunt u ook bij ons terecht. Samen met begeleiding gaat u een spel spelen waar-
bij u tegelijkertijd oefeningen doet. Wilt u meer weten hierover, kom dan gerust 
langs voor meer informatie. Wij kunnen u dan laten zien hoe de Silverfit werkt. 

Gezellig als u komt, thee en of koffie staat altijd klaar voor u. 

Silverfit Bewegen met spel op beeldscherm

vormgeving - project management - advies

info@graphiqa.nlwww.graphiqa.nl

Al 25 jaar gevestigd 
in de Archipel!

WONING / BEDRIJFSRUIMTE
VERKOPEN, KOPEN,
VERHUREN, HUREN?

BESTAANDE BOUW OF NIEUWBOUW 
IN DEN HAAG EN OMGEVING

Javastraat 90  - Tel. 070 – 363 77 00
2585 AT Den Haag  - www.rijnbeek-makelaars.nl  

Al 25 jaar gevestigd 
in de Archipel!
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Hoewel het erfrecht, testamenten en daarmee  
samenhangende belastingen aan de orde zullen 
komen, wordt bijzondere aandacht besteed aan het 
‘Levenstestament’. Het levenstestament is een notari-
ele akte waarmee u de mogelijkheid hebt om tijdens 
uw leven voorzieningen te treffen voor de situatie dat 
u niet meer in staat bent uw belangen goed waar te 
nemen. In een levenstestament kunt u uw wensen en 
regelingen met betrekking tot verschillende persoon-
lijke en zakelijke belangen vastleggen. Denkt u hierbij 
aan de administratie van uw vermogen (waaronder 
het doen van betalingen), uw persoonlijke belangen 
(waar gaat u wonen wanneer u niet meer in staat bent 

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

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 18 juli van 
15.00 tot 16.30 uur in het Schakelpunt, Burg. Patijn-
laan 1900. Wanneer u aan de bijeenkomst wilt deelne-
men, dan wordt u verzocht zich aan te melden bij het 
Klokhuis, t. 350 35 11.

Levenstestament & erfbelasting Bijeenkomst

Wanneer u vragen heeft over het aanbod van 
voorzieningen op het gebied van zorg en welzijn, 
die het mogelijk maken om langer thuis te kunnen 
wonen, dan kunt u en afspraak maken bij dhr. M. 
Wenzel, ouderenconsulent van Zebra Welzijn. Ook 
wanneer u een idee heeft voor een nieuwe activiteit in 
het Klokhuis of in de Archipelbuurt&Willemspark, 

bent u van harte welkom! Dan kan er besproken wor-
den of uw idee te realiseren is en welke ondersteuning 
daarbij nodig en aangeboden kan worden.  
 
Het is mogelijk om af te spreken in het Klokhuis op 
maandagen van 10.00 tot 12.00 uur. Dhr. M. Wenzel is 
telefonisch bereikbaar op 06 433 952 89.

Ouderenconsulent in het Klokhuis

In de telefooncirkel van St. Zebra bellen de 
deelnemers elkaar volgens een vaste volgorde dage-
lijks op, tussen 9.00 en 9.30 uur. De Telefooncirkel 
wordt draaiende gehouden door vrijwillige mede-
werkers, die per toerbeurt het ‘belrondje’ starten  
en in bijzondere situaties hulp inschakelen. 
Op het moment is er behoefte aan een nieuwe  
vrijwilliger, die een keer per week wil meewerken. 
 
Wanneer u hiervoor belangstelling heeft, dan wordt 
u verzocht contact op te nemen met dhr. M. Wenzel, 
ouderenconsulent St. Zebra, t 06 433 952 89.

Telefooncirkel zoekt vrijwilliger

Alles goed  
  met u?

Architecten die bouwden in Archipel&Willemspark Een opvallend gebouw door de twee haaks op 
elkaar staande vleugels met rode en blauwe doorgaan-
de stalen ramen en met een in het oog springende to-
ren in de oksel van het gebouw, waarin ook de ingang 
is ondergebracht. Bij de restauratie begin jaren 90 is 
de monumentale ingangshal bewaard gebleven. Het 
gebouw ligt terug van de straat in een fraaie parkaan-
leg met monumentale oude bomen.

Oorspronkelijk is de woonflat Willemspark gebouwd 
als woonhotel in de jaren 1929-1931. Indertijd een ge-
wilde luxe Haagse woonvorm. De beroemde Nirwana 
flat is er een ander voorbeeld van. Vanaf 1959 biedt 
het gebouw onderdak aan het Ministerie van Sociale 
Zaken. In de huidige tijd heeft het de functie van luxu-
eus appartementengebouw. Begin jaren 90 zijn veel 
kantoren geruild voor woningbouw. In 1991 dreigde 
het gebouw toch nog even een kantoorfunctie te krij-
gen, maar na een grondige verbouwing en restauratie 
van het interieur biedt het gebouw nu een diversiteit 
aan grote en luxe woonappartementen. Het gewapend 
betonskelet maakt een vrije indeling mogelijk. 

Doorgaande horizontale raampartijen met stalen 
ramen en bakstenen in verschillende patronen
De vleugels van het gebouw hebben een horizontale 
geleding met kenmerkende en voor die tijd moderne 
vensterstroken met rode en blauwe stalen ramen. 
Voor verticale geleding zorgen vooruitspringende 
geveldelen en driehoekige gevelpartijen die het hori-
zontale karakter doorbreken.

Willemspark N0 1

Foto’s Bart Brouwer

Op de hoek van  
de Javastraat en  
de Zeestraat staat 
een markant  
woongebouw  
en Rijksmonument 
van architect  
A.H. Wegerif.

In de gevel zijn geel-grijze bakstenen gebruikt in 
wisselende patronen, mogelijk gemaakt door het 
dragende betonskelet waardoor het metselwerk niet 
dragend is uitgevoerd.

Zakelijk expressionisme
De stijl van het gebouw staat officieel te boek als 
‘zakelijk expressionistisch’! Door het gebruik van de 
horizontale en verticale elementen is er een overeen-
komst met vormgeving van 'De Stijl'. Dit komt tevens 
tot uiting in de kleurkeuze.
In de verticale delen van de toren zijn glas-in-lood 
ruiten aangebracht als bijzonder detail. De toren trekt 
de aandacht door het gebruik van overhoekse delen 
en wordt bekroond met een koperen dakafwerking 
met torenspits. Het levert een fraai totaalbeeld op.
Het gebouw is een voorbeeld van de periode in de ar-
chitectuur tussen De Amsterdamse School, De Stijl, 
en de nieuwe periode van het functionalisme van de 
Nieuwe Zakelijkheid. Het gebouw kan eveneens even-
eens tot de Haagse School worden gerekend.
Woongebouw Willemspark is hiermee een bijzondere 
verschijning in Willemspark 1. Wegerif maakte met 
Jan Wils, J. Luthmann, Dirk Roosenburg en Romke 
de Vries deel uit van de Raad van Vijf van Haagse 
architecten.

Bart Brouwer

Heeft u belangstelling voor een wandeling langs deze 
bijzondere gebouwen? Op verzoek leid ik u graag rond 
in Archipel&Willemspark, individueel of in een groep.

Nieuwsbrief A&W 
Altijd op de hoogte

Word abonnee op de digitale nieuwsbrief  
van Archipel&Willemspark.

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

Zo simpel is het!
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www.stichtinghetklokhuis.nl/activiteiten

telefoon  070 350 35 11

Wijk- en Dienstencentrum 
’t Klokhuis
Celebesstraat 4
2585 tj Den Haag
t. 070 350 35 11   
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

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, iedere dinsdag 
bloed af in het Klokhuis. U kunt terecht tussen
10.00 en 11.00 uur.

programma het klokhuis

dagelijks

koffie & thee  
in de ontmoetingsruimte  

09.00 tot 16.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur)  
Gebruik van de computers en tijdschriften

maandag

Gym voor ouderen 55+
09.30 uur  Er zijn 3 lessen, mbvo.

Spreekuur Ouderenwerk Zebra
10.00 tot 12.00 uur   

— op afspraak
Pannenkoeken eten

12.00 tot 13.00 uur
Tafeltennis 

13.30 tot 15.00 uur

dinsdag

Bewonersorganisatie  
Archipel & Willemspark

09.00 uur 
Trombosedienst +  
Bronovo prikpost

10.00 tot 11.00 uur
Portrettekenen gevorderden

13.30 uur
Maaltijd voor 50+

17.30 uur   
3-gangenmaaltijd. Kosten €6.

Aanmelden voor maandag 12.00 uur.
Juridisch spreekuur

19.00 uur  Laatste dinsdag van de maand  
— 0p afspraak

Bouwkundig spreekuur
19.00 uur  3e dinsdag v.d. maand

— 0p afspraak
 

woensdag

Yoga
09.00 uur  Engelstalig

Indische Koempoelan
13.00 tot 16.00 uur  2e woensdag vd maand 

Kaarten bij de administratie, €3,50
Oogvereniging

09.00 tot 16.00 uur  1e woensdag vd maand
Sodurado

16.15 uur  5–15 jaar
Trimmen

19.00 uur
Alexander Techniek

— 0p afspraak
 

donderdag

Spreekuur computers
in de ochtend  aanmelden bij kantoor

Alexander Techniek
— 0p afspraak
Tafeltennis 

13.30 tot 15.00 uur
 

vrijdag

Bewonersorganisatie  
Archipel & Willemspark

09.00 uur 
Yoga

09.30 tot 10.45 uur
Koersbal 50+ 

10.00 uur  Aanmelden aan de zaal
Bibliotheek

10.00 tot 11.30 uur  1e verdieping

zaterdag

Kindermusic
13.30 uur  2–7 jaar Engelstalig

Sodurado
13.30 uur  5–10 jaar

zondag

Geünieerde Loge Theosofie
11.00 uur

Zelfs in Canada is er de 
laatste 50 jaar een onophoudelijke 
aanslag op het natuur gaande. Alle 
milieuproblemen van nu stonden 
toen ik jong was ook op de agenda. 
Wij lijken niet in staat te zijn veel 
verbetering te kunnen maken. Als 
kind groeide ik op in Canada waar 
ik geboren ben en de natuur lag mij 
toen ook al na aan het hart.Toch 
kwam ik naar het dichtbevolkte Ne-
derland om verder te studeren en ben 
er uiteindelijk blijven wonen. In 1970 
was ik voor het eerst in Den Haag op 
bezoek bij familie en was erg onder 
de indruk van de prachtige Sche-
veningse weg toen ik hier liep om 
naar de zee te gaan kijken. Ik vond 
de harmonie tussen mens en natuur 
prachtig. Wist ik toen dat ik hier nu 
na vele omzwervingen zou wonen en 
werken langs deze prachtige laan?     

Graag zit ik tussen de bomen met 
de vogels om mij heen de bomen 
te tekenen en te schilderen alsof ik 
ergens in de vrije natuur van Canada 
ben. Ik kijk en maak beelden van wat 
ik zie. De betekenis komt van zelf. 
Om William Blake te citeren: 

To see a World in a Grain of Sand
And a Heaven in a Wild Flower,
Hold Infinity in the palm of your hand
And Eternity in an hour.

Ik heb over de jaren vele dingen 
gemaakt maar voor deze tentoonstel-
ling heb ik de tekeningen, etsen en 
pastels en een paar plein-air schilde-
rijen bij elkaar gehangen die allemaal 
gemaakt zijn binnen het gehoor van 
de klokken van het Vredespaleis.

Tot 16 juli te zien in ’t Klokhuis

Wijkbus zoekt vrijwilligers
Stap-In verzorgt al ruim 25 jaar het vervoer voor ouderen en mindervali-
den in de wijken Archipel, Willemspark, Zeehelden en een deel van Duinoord. 
Zo levert de wijkbus een bijdrage aan de zelfstandigheid van deze mensen en 
helpt sociale contacten te onderhouden.

Het Bestuur is op zoek naar chauffeurs die hun steentje zouden willen bijdra-
gen om, gedurende één dagdeel per week (geen weekend), buurtbewoners te 
vervoeren naar o.a. familie, de dagopvang, maaltijdprojecten of ziekenhuis. 
We zijn tevens op zoek naar een vrijwilliger die plaats wil nemen in het Be-
stuur om, op termijn, de huidige voorzitter te vervangen.

Heeft u interesse? Neemt u dan contact opnemen met onze voorzitter Hans 
van Gent, t. 06 301 932 21 of mail h.van.gent5@kpnplanet.nl.

GEZOCHT

Leuke ideeën  
voor nieuwe 
activiteiten

Het bestuur van het Klokhuis zoekt ideeën 
voor nieuwe activiteiten die we kunnen 

opstarten in 2017. Graag per brief, email of 
telefoon doorgeven aan het kantoor.

stichtinghetklokhuis@live.nl
070 350 35 11

Henry Jelsma in ’t Klokhuis

expositie

expositie

Cecile

www.emmamarijepoot.exto.nl

Emma Marije is buurtbewoner en sinds jaar en dag bezoeker van het 
Klokhuis. Van jongs af aan legt zij zich toe op tekenen, schilderen en schrijven  
(poëzie). Marije Poot tekent en schildert naar waarneming waarbij zij 
toevoegt en vertaalt naar eigen smaak. Dit resulteert in oorspronkelijke en 
energieke, vitale beelden. De werken kenmerken zich door een vrije toets 
en originaliteit. Tekenen en schilderen naar model of stilleven heeft haar 
voorkeur. Terugkerende thema’s in het werk zijn portetten, katten, mensen, 
vogels, bloemen en planten en alles wat zich ter plekke voordoet. De sfeer is 
zomers, kleurrijk. Zij schildert meestal in acrylverf waarbij zij de verf mengt 
op het doek en tekent/schrijft/schildert met potlood, krijt, waterverf en inkt. 
Marije Poot werkt op zowel groot als gewoon tot klein formaat. In 2011 werd 
zij in Rotterdam genomineerd voor de finale van de driejaarlijkse kunstwed-
strijd ‘Talens Palet’ en werd haar schilderij getiteld ‘Naakt’ tentoongesteld  
in het Coda Museum in Apeldoorn. Dit en andere schilderijen en tekeningen 
zijn te zien tijdens de expositie in het Klokhuis en op haar website. 

16 juli tot
3 september

Emma  
Marije  
Poot

24 juli t/m
 13 augustus


