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Archipel & Willemspark. Oplage 5000.
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De Stichting ArchipelpoëZie nodigt u graag uit voor de feestelijke
onthulling van een nieuw muurgedicht.

zaterdag
23 juni

p.7 Zomertijd

Open
ateliers
Op zaterdag 6 en zondag 7 oktober
2018 wordt een ‘Open Ateliers’
weekeind georganiseerd in de Archipel en het Willemspark. En op
7 oktober wordt het weekeinde
afgesloten met een concert door
onze ‘eigen’ ster sopraan Miranda
van Kralingen, die om half vijf
een recital geeft met begeleiding
van Liesbeth Vreeburg op harp.
Al heel wat beeldend kunstenaars
uit onze buurt hebben enthousiast
gereageerd op de oproep om mee
te doen met de open atelier dagen.
Hun schilderijen, tekeningen,
grafisch werk, foto’s, beelden, glas,
keramiek en sieraden en andere
vormen van beeldend werk zullen
die dag worden getoond. Vaak zijn
de werken ook te koop. De kunstenaars ontvangen de bezoekers in
hun eigen atelier of op één van de
centrale locaties in de wijk, zoals
het Elisabeth Vreedehuis aan de
Riouwstraat. De kunstenaars zullen
veelal aanwezig zijn voor informatie
over hun werk.

p.9 Joodse begraafplaats

Burgemeester komt
15e muurgedicht onthullen
Met het gedicht Nachtbraak eren we de Haagse dichteres en onze wijkgenote Pem
Sluijter (1939 – 2007). Pem publiceerde onder andere de bundels Roos is een bloem en Het licht
van Attica. Debuutbundel Roos is een bloem kreeg bij de verschijning in 1997 een zeer lovende
ontvangst van nrc-recensent Arie van den Berg.
Het muurgedicht verschijnt op de grote blinde muur in de Batjanstraat waar Pem vanuit haar
woning in de Riouwstraat direct op uitkeek. De muur toont zowel het Nederlandse gedicht,
als een vertaling in het Engels door Anastasia Hacopian. Elk muurgedicht is uitgevoerd in
een ander lettertype van een gerenommeerd letterontwerper. Voor Nachtbraak / Nocturne koos
ArchipelpoëZie de schreefloze letter Flex van typograaf Paul van der Laan.

Als bezoeker kunt u dat weekeinde
van 11.00 tot 17.30 uur een rondje
fietsen of wandelen langs de locaties
van uw keuze en zo kennismaken
met en genieten van alle creativiteit die onze wijk te bieden heeft.
Wij verwachten in september een
overzicht te kunnen geven van de
deelnemende kunstenaars en de
locaties waar geëxposeerd wordt.

De totstandkoming van deze nieuwe gedichtenmuur is een mooi voorbeeld van samenspel tussen de stichting en de buurt. Bewoners, direct omwonenden en andere buurtgenoten hebben
met crowdfunding gezorgd voor de realisatie van een perfecte ondergrond voor het gedicht.

Wij hopen veel wijkgenoten en
andere belangstellenden te mogen
ontvangen!

We hopen dat we u op 23 juni in de Batjanstraat mogen begroeten voor deze feestelijke
gelegenheid.

Wijkbewoners en andere geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd bij de onthulling.
Die vindt plaats op zaterdag 23 juni a.s. Iedereen is vanaf 15.45 uur welkom. Het programma
rond de onthulling begint om 16.15 uur. Burgemeester Pauline Krikke zal tot onze vreugde de
onthulling verrichten, tezamen met Bram Rutgers, echtgenoot van Pem Sluijter. Anastasia
Hacopian, vertaalster van de poëzie van Pem, geeft een korte toelichting. Na het officiële deel
is er tot circa 18.30 uur een feestelijke borrel, opgeluisterd met jazzmuziek.

www.archipelpoezie.nl
Bent u kunstenaar, professional of
ervaren amateur woont u in de wijk
en wilt u gebruik maken van deze
unieke gelegenheid uw werk te laten
zien en te verkopen, geef u dan vóór
28 juni 2018 op voor deelname. Dat
kan via bovengenoemde site of door
een mail te sturen met uw gegevens
en een foto van uw werk naar info@
openateliersarchipelwillemspark.nl.
Ook als u geen eigen atelier in de
wijk heeft kunt u deelnemen. U
krijgt snel een reactie met meer informatie. Voor vragen kunt u terecht
bij Patricia Maitland 06 287 75 336.

www.openateliers
archipelwillemspark.nl

Het bestuur van de Stichting ArchipelpoëZie

joslamcomics.nl

p.11 Jong & Oud

Redactielid gezocht

Liefdewerk
nieuw papier
De wijkkrant Archipel&Willemspark is
een wijkmedium, dat aandacht besteedt aan
de diverse dingen, die voor wijkbewoners
belangrijk of interessant zijn. De wijkkrant
is in 1971 gestart, maar is steeds meegegroeid
met de veranderingen in de buurt wat
uiterlijk en inhoud betreft. De krant komt
|5x per jaar uit in een oplage van ca 5.000
exemplaren en is een uitgave van Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark. De
krant wordt door vrijwilligers huis-aan-huis
bezorgd. Ook is de wijkkrant dan te lezen op
de website: www.archipelwillemspark.nl
Door verhuizing van ons redactielid Lucia
naar een andere stad zoeken we een man/
vrouw, die enige ervaring met schrijven en
tekstverwerking heeft om onze redactie te
komen versterken. Kennis of belangstelling
voor de buurt wel gewenst.
Belangstelling? Mail naar Else Ponsen
else@archipelwillemspark.nl

International
Residents
Much of the material in this community newspaper can be found in English on the international section of the community website:

www.archipelwillemspark.nl
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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
Wouter Buwalda
wouter@archipelwillemspark.nl
penningmeester
Ruud Klein
t. 362 57 44, ruud@archipelwillemspark.nl
leden
Derk Hazekamp
derk@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

Algemene adressen

wijkberaadsvergadering
donderdag 28 juni, 27 sept, 22 nov 2018
20.00 uur, ’t Klokhuis, Celebesstraat 4
wijkkrant
Sluiting kopij: 4 september 2018
Sluiting advertenties: 7 september 2018
p/a Celebesstraat 4, 2585 tj Den Haag,
t. 350 35 11, secretariaat@archipelwillemspark.nl
redactie
Milo Bakker, Lucia v. d. Bergh,
Loes van Lakerveld, Else Ponsen,
Engelien Scholtes, Marjan Teesing
correcties
Eva Drijver
strip voorzijde
Jos Lammers, joslamcomics.nl
bijdrage architectuur
Bart Brouwer
vormgeving
Wilmar Grossouw, deontwerpvloot.nl
websiteredactie
Floris Hulshof, Patti Calabro, Cristo Padmos,
Deniz Pelsman, Maud Siegmund,
Josephine de Vijlder
nieuws voor de website
website@archipelwillemspark.nl
nieuwsbrief ontvangen?
Aanmelden via www.archipelwillemspark.nl

sbeheer
Klachten stad
bel 14 070

Wijk- en Dienstencentrum ’t Klokhuis
Voor informatie zie pagina 12.

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

Wijkcentrum Het Schakelpunt
Burg. Patijnlaan 1900, 2585 cb Den Haag

Prikpost huisartsen bij apotheek Nauta
donderdag 09.00 – 10.30 uur

Koffiedrinken 55+
maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur
dinsdag 10.00 tot 11.00 uur

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

Geheugentraining – Spelletjes
woensdag 09.00 tot 16.00 uur
dinsdag & vrijdag 14.00 tot 16.00 uur

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

Gym op de stoel M.B.V.O.
dinsdag 11.00–12.00 uur Aanmelden ter plekke

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

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

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

Oppassen geblazen!
Wanneer u een oppas zoekt kunt u onderstaande personen
benaderen. De voorwaarden dient u verder zelf te maken.
Dido Graswinckel
Sophie Vlaar
Julia Farwerck
Godert de Zoeten
Wessel Muller

t. 06 295 640 60
t. 070 362 82 70
t. 06 308 474 14
t. 06 335 612 95
t. 06 311 969 80

pas!

Nurettin Ponsen
t. 06 812 472 85
Marion Lohle
t. 06 254 953 12
Joris vd Putten
t. 06 242 318 01
Renzo IJsselmuiden
renzo.also.fornari@gmail.com

Houd A&W schoon en prettig!
Lantaarn kapot, afvalbakken vol
of een verzakte stoep?
Meld het aan de gemeente, bel 14 070.
U krijgt een melding als het is opgelost.

Papierophalen aan huis 2018

Donderdag 21 juni, 19 juli, 16 augustus,
13 september, 11 oktober, 8 november,
6 december
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Bewonersorganisatie
Archipel&Willemspark
datum donderdag 28 juni 2018, aanvang 20.00 uur
locatie ’t Klokhuis, Celebesstraat 4, Den Haag
Geachte wijkgenoten,
Onderstaand treft u de agenda aan voor het wijkberaad van donderdag 28 juni 2018.

Fietsen maken met status
Sinds kort hangt er naast de poort van Sumatrastraat 215A een bord:
‘werkplaats geopend van 10 tot 4’. Dat is om aan- en inloop te stimuleren.
In het pand woont een twintigtal jonge asielvinders (statushouders is zo’n
ambtelijk woord), merendeels uit Eritrea. Dat is een fijn land in noordoost
Afrika met niet zo’n fijn regime. Het wordt wel het Noord-Korea van Afrika
genoemd. De jongelui willen in Nederland een nieuw leven beginnen,
maar de cultuurschok is groot.

Agenda
1 | Opening, mededelingen en vaststelling agenda

Gelukkig zijn ze flexibel en leergierig. Ze gaan naar
school, leren daar Nederlands, doen inburgeringsexamen met vreemde vragen over kinderopvang en
koningshuis of volgen een beroepsopleiding. Maar in
hun eigen huiskamer spreken ze onderling Tigrinya,
een taal met ook nog eens heel andere letters dan
onze Latijnse. Totdat er een Nederlands sprekende
medeburger binnen wordt genodigd, dan zijn ze zo
beleefd om hun Nederlands te proberen. Dat gaat met
vallen en opstaan best goed. Wat helpt is dus contact
met Nederlands sprekenden. Dat gaat niet vanzelf.
De begeleiders van de stichting Migrascope verzinnen van alles om die contacten tot stand te brengen:
van meedoen aan het Walking Dinner en sportevenementen tot het inrichten van een werkplaats, waar
mensen uit de buurt terecht kunnen voor reparaties
aan elektrische apparaten of fietsen. Voor die fietsen
ben ik dan dinsdags als vrijwilliger ‘op de zaak’. Met
professioneel gereedschap en hulp van een paar zeer

2 | Mededelingen bestuur
• Brief Bewonersorganisaties diverse wijken aan formateur
• Invoegen wijkberaad tussen maart en juni 2019 of herschikking wijkberaden
• Inkomende brief over illegale bomenkap

deskundige Syriërs maken we van oude gedoneerde
fietsen weer Echte Rijwielen. Of we helpen mensen
met lekke band en droge ketting weer op weg.
Een donatie voor materiaalkosten wordt op prijs gesteld, maar het is natuurlijk geen echte business. Het
gaat om ht contact. Eerst was dat nog wat onwennig
en verlegen. “Tang”, “zadel”, “spaak” en “velg” waren
vaak de enige woorden in de conversatie. Totdat een
van de jongens de onvergetelijke volzin produceerde:
“wie had gedacht dat ik ooit fietsenmaker zou worden?”. Daar doe je het voor.
Kom kennis maken en neem uw fiets of te repareren
object mee als excuus. We zullen u welkom heten en
van dienst zijn!

Michiel (in Tigrinya) Ottolander

3 | Bespreking verslag wijkberaad van 12 maart 2018
4 | Werkgroepen ruimtelijke ordening/openbare ruimte
•
•
•
•
•
•
•

Spoorvervanging Scheveningseweg (bomenkap)
Madurodam (reacties derden)
Herinrichting Plein 1813/Israëlische ambassade op nr. 4/5
Plan bouwen 16 hofjeswoningen op parkeerterrein Balistraat 1A
Ontwerp kiosk op Nassauplein
Parapluherziening bestemmingsplan (fietsparkeren)
Bestemming/toekomst Kantoorpand Alexanderveld 84 (hoofdkantoor politie)
mede naar aanleiding van Motie Grinwis
• Rode Kruis-gebouw
• Malakkastraat 126
• Camera’s Balistraat 86
Ruimte voor gedachtenwisseling/discussie bij vorige punten, met name het
hoofdkantoor van politie

5 | Werkgroep verkeer
• Verkeer (te hard rijden in Bankastraat ook door bussen; markering 30 km-zone
ontbreekt)
• Denktank aanpak doorgaand verkeer Centrum Noord (voortgang Project
Kwaliteitsverbetering Centrum Noord)

6 | Overige werkgroepen
•
•
•
•
•

Cultuur
Duurzaamheid
ArchipelPoëZie
Zorg/Welzijn
Redacties wijkkrant en website

7 | Overheid suggesties, opmerkingen, klachten en mededelingen
• Gemeente (Gerard Spierenburg)
• Politie (Marco Scherpenisse)

8 | Rondvraag en sluiting
Wij zien uit naar uw komst en actieve deelname op donderdag 28 juni.
Robert van Moorsel | voorzitter
Volgende bijeenkomsten 27 september, 22 november (donderdagavond)

— advertentie —

Katten op

mw. J van
Bee
t. 352 30 20 k

Wijkberaad

De wijk doneert
gul voor UNICEF
Grondwaterpeil
Couperusduin

In 2017 kregen we de mogelijkheid via bedrijfsleider Duco Uphof van AH Sumatrastraat om een
keer per kwartaal te collecteren voor UNICEF.
Dat is een heel groot succes geworden! In een jaar
is maar liefst een bedrag van €5200,61 opgehaald.
Een prachtig bedrag wat bij geen andere supermarkt
gehaald wordt, want in totaal hebben wij net € 10.000
met het collecteren bij 3 supermarkten in Den Haag
opgehaald. Dit jaar mogen wij opnieuw 4x collecteren
bij deze supermarkten en wij hopen opnieuw op uw
gulle gift te mogen rekenen!
Daarnaast zijn wij halverwege
2017 gestart met het uitzetten
van de kleingeld bolletjes van
unicef, de zogenaamde ufo’s,
in de buurt van de Dennenweg/
Frederikstraat en in de Bankastraat. Ook dat was een groot
succes. In totaal heeft dat het
€ 1004,13 opgeleverd!
De winkeliers die in 2017 hebben meegewerkt en ook
in 2018 meedoen zijn: Apotheek Nauta, Drogist Dio,
Exotenhof, Primera De Archipel en Slagerij Matla,
Les Tissus Colbert, Drogist ‘De Den’, Bakkerij Hessing,
Madal Bal en Broodjes van Keijzer en Westerman.
Hartelijke dank voor jullie medewerking en natuurlijk ook hier iedereen die gedoneerd heeft, namens
unicef Den Haag e.o. hartelijk dank!!

De Vereniging van Eigenaars Couperusduin 1&2 is al
geruime tijd bezig om de Gemeente Den Haag en het
Hoogheemraadschap van Delfland er toe te bewegen,
het grondwaterpeil onder haar gebouwen aan de
Burgemeester Patijnlaan weer terug te brengen tot het
peil dat er ten tijde van de bouw van het complex was.
Het grondwaterpeil wordt rechtstreeks beïnvloed door het
waterpeil van de gracht die rond de gebouwen loopt. Dat
waterpeil is volgens bewoners van het complex die er al meer dan
20 jaar wonen omstreeks 1996 met zeker 10 centimeter verhoogd.
Dit resulteert in schade aan de gebouwen. De peilverhoging
zou tot stand gekomen zijn toen in het kader van het bouwproject
op het Burgemeester de Monchyplein in de jaren ’90 een
waterpartij is aangelegd die in verbinding gebracht is met de
gracht rond Couperusduin.
Om zowel gemeente als waterschap met gefundeerde bewijzen
te kunnen benaderen houden wij ons aanbevolen voor zowel
schriftelijke bewijzen als getuigenissen van inwoners die
de nieuwbouw van het wooncomplex op het Burgemeester de
Monchyplein en de aanleg van de waterpartij hebben
meegemaakt. Maar ook informatie van andere inwoners die
ons hiermee kunnen helpen zijn van harte welkom.
Ik dank iedereen bij voorbaat voor hun medewerking!

Samen met andere wijken van Den Haag e.o. is in
totaal € 2739 in 6 maanden van 2017 met de ufo’s opgehaald! Het geld gaat direct naar unicef nl en om
u een idee te geven wat unicef kan doen met € 100.
• schoolspullen voor 16 kinderen;
• hulp voor 2 ondervoede kinderen en hun moeder;
• poliovaccinaties voor 205 kinderen;
• een jaar lang schoon drinkwater voor 11 kinderen.

Jan Douwes, BJDouwes@gmail.com
bestuurslid VvE Couperusduin 1&2

Weesfietsenbeleid
ook in onze wijk
Vanaf 3 april is de gemeente gestart met het
opruimen van weesfietsen in de hele stad, dus
ook in onze wijk. Fietsen die langer dan 28 dagen
ongebruikt op de openbare weg staan, krijgen
een waarschuwingslabel. Deze fietsen noemt de
gemeente weesfietsen.
Is de weesfiets na 28 dagen nog ongebruikt? Dan
krijgt de fiets een tweede label (een ‘besluitlabel’). De
eigenaar heeft dan nog 2 tot 3 dagen om de fiets weg te
halen. Gebeurt dat niet, dan wordt de fiets naar het
Fietsdepot Haaglanden (in de Binckhorst) gebracht.
Als eerste krijgen weesfietsen op zogeheten ‘hotspots” een waarschuwingslabel. Hotspots zijn
plekken waar door meldingen van bewoners en eigen
ervaring van de gemeente is vastgesteld dat er veel
ongebruikte fietsen zijn. In onze wijk zijn als hotspot
aangeduid: Bankastraat tussen Bankaplein en Burgemeester Patijnlaan en het Nassauplein (beide kanten)
tot aan de Javastraat.
PS. De Sumatrastraat kan hier ook nog bij: zie foto

Voor vragen of reacties
Jan Marijnissen, jmarijnissen2@gmail.com
voorzitter Regio Team unicef Den Haag e.o.

www.denhaag.nl/nl/meldingen/
fietswrak-melden.htm

Kamers gezocht voor cursisten
Stichting Emerald, opleiding voor medische
schildertherapie, zoekt kamers voor cursisten,
tweemaal per jaar 6 weken (voorjaar/najaar).
Liefst met kookgelegenheid.
prijs € 18 — € 25 per nacht
info 070 324 77 09 / stg.emerald@xs4all.nl
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de tegelkunst

APOTHEEK
NAUTA

Ambachtelijke
wand- & vloertegels
— natuursteen —

•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)

De huidige eigenaar is Eddy Kreischer. Hij trad
in 1998 in dienst bij Espressissimo. Eddy was van
oorsprong vooral actief in de sportwereld. Hij was
werkzaam als tennisleraar. Maar zoekend naar iets
nieuws. Al heel lang had hij een grote fascinatie voor
alles wat met Italië te maken heeft. Alfredo was op dat
moment op zoek naar een “vriend voor zijn klanten”.
Eddy liet zich leiden door zijn gevoel en passie voor
Italiaanse producten. Zo ging hij aan de slag. Eerst
nog gecombineerd met het tennisleraarschap. Al snel
full-time. Illy werd heel groot in Nederland. En verkrijgbaar op heel veel verkooppunten. Dus niet meer
alleen exclusief verkrijgbaar in de Frederikstraat.

Verkoop en uitvoering
vakmanschap voor
restauratie, reparatie en
onderhoudsadvies op maat

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

Javastraat 106, 2585 av Den Haag
070 363 01 12 of info@detegelkunst.nl
Voor openingstijden zie
www.detegelkunst.nl

De toekomst van Espressissimo
Eddy had een vooruitziende blik en voorzag dat een
transitie nodig zou zijn om de toekomst van Espressissimo te bestendigen. Hij deed een “Cupping and
Roaster” opleiding. Daardoor was hij niet alleen een
soort sommelier van koffie, maar ook bekwaam in
het branden van koffie. Vijf jaar geleden nam Eddy
de zaak over en lanceerde een nieuwe koffie voor de
zakelijke markt. Hij ontwikkelde deze koffie, het
mild smakende Moliendo Caffé, zelf. De Nederlandse
economie had het in die tijd nog heel moeilijk. De
crisistijd deed veel bedrijven omvallen. Zakelijk succes kwam zeker niet vanzelf. Ook Eddy begreep dat hij
nog meer stappen moest zetten. Hij werd importeur
van nog een koffiemerk. En breidde zijn assortiment
espressomachines verder uit. Ook heeft hij zijn horizon verbreid met een andere doelgroep: de horeca.

Een wereld aan diversiteit in verse groente en fruit
Bezoek eens onze website.
Ons hele assortiment thuis op een presenteerblaadje.
Bestelgemak voor iedereen.
links Robert Koetsier, rechts Eddy Kreischer

Bankastraat 78g
2585 EP Den Haag

T 070 350 52 50
F 070 331 90 71

info@exotenhof.nl
www.exotenhof.nl

Op de koffie bij… Waar kun je dat beter doen dan bij
Espressissimo, de bakermat van koffie voor de zakelijke
markt en consumenten. De heerlijke geur van een krachtig
bitterzoet aroma komt mij tegemoet als ik de deur van
de winkel opendoe. Eddy Kreischer maakt vol aandacht
een espresso voor mij. En zet zo de toon voor ons gesprek.

archipelzonwering@gmail.com

Het is alweer zo’n 25 jaar geleden dat Alfredo
Potjes zijn bedrijf Espressissimo in de Frederikstraat
startte. Wist u dat daarmee in onze wijk in feite de
wieg heeft gestaan van onze huidige koffiecultuur?
Alfredo positioneerde vanuit deze locatie namelijk
het Italiaanse koffiemerk Illy stevig in de Nederlandse markt. In toenemende mate waardeerden de
zakelijke markt en consumenten de Italiaanse koffie.
Nederland was destijds nog niet zo massaal aan
de espresso, cappuccino en latte als nu. En dat ging
dus veranderen.

Koffiehuis De Prinsevink
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.

Bankastraat 83
2585 EH Den Haag
070 350 34 86

U heeft bij ons een ruime keuze
uit diverse belegde broodjes, uitsmijters, soepen etc.
Geopend van maandag t/m vrijdag
van 6.30-18.00 uur.
tel. 070 350 47 25
www.prinsevink.nl (catering)

Een sneller
schrik van
schoonheid
…
Louis
Couperus
en de
beeldhouwkunst
De zomertentoonstelling in het Louis Couperus Museum
wordt gewijd aan het thema Louis Couperus en de beeldhouwkunst.
Dit betreft enerzijds portretten en beeltenissen van Couperus zelf en
naar zijn werk en anderzijds beelden uit de klassieke oudheid die hij
beschrijft in zijn boeken.

Chr. Th. JEHEE
Steenhouwerij en
Natuursteenhandel

De expositie toont onder andere minder bekende portretten van Couperus door Theo Dobbelman of het Franse duo Mathias en Nathalie, en
beelden gemaakt naar thema’s uit zijn werk door Theo van der Nahmer,
Tom Pucky, Wibbine van Roon en Jan Wolkers. De beeldhouwkunst van
de klassieke oudheid komt ook aan bod.
www.louiscouperusmuseum.nl

Gevelbekleding - Schouwbekleding
Trapbekleding - Vloeren
Vensterbanken - Grafmonumenten

mb
www.espressissimo.nl
Espressissmo is gevestigd op Frederikstraat 72

— advertentie —

Tentoonstelling
20 mei – 14 oktober

Gespecialiseerd in zonweringen en rolluiken sinds 1949

Gelukkig pakte deze transitie goed uit. De zaken gaan
goed. Veel bedrijven en inwoners in de wijk weten de
weg naar Espressissimo te vinden. Samen met zijn
recent aangetreden zakenpartner Robert Koetsier
draagt Eddy bij aan het feit dat onze wijk nog steeds
veel bijzondere ondernemingen huisvest. Deze geven
de wijk een eigen kleur. En de geur van heerlijke koffie.

ALLE
WONINGEN
VERKOPEN
SNEL,
ECHTER
WIJ ZORGEN
VOOR HET
BESTE
RESULTAAT!

PROFESSIONELE
EN ENTHOUSIASTE
BEGELEIDING
ALTIJD
FEEDBACK
PRO-ACTIEF
HOOGSTE
VERKOOPPRIJS
info@bvl.nl
070 - 350 23 04
www.bvl.nl

Heeft u verhuisplannen op termijn en wilt u graag een keer
sparren over aan- en verkoop? Neem gerust contact met ons op.
We nemen de tijd en garanderen u de aandacht!

Thuiszorg die bij ú past
De 4 zekerheden van Evita Zorg
 altijd en direct inzetbaar
 alle zorg en ondersteuning thuis
 vaste zorgverlener die bij ú past
 volgens afspraak op afgesproken tijd

Spreekuren door diverse professionals
Elke dinsdag 14.00-16.00 uur in Evita Lokaal

Evita abonnement afsluiten?
Laat ons u informeren!

Van Alkemadelaan 315
2597 AJ Den Haag
t 070-3141600
info@evitazorg.nl
www.evitazorg.nl

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

Stilte
Een vredige stilte heerst er in het huis en ik bekijk
de prachtige tuin. Ik word hartelijk ontvangen door
Muriël en ze vertelt dat zij vaak de vraag krijgt of
haar werk niet zwaar is, maar zo ervaart zij dat zelf
helemaal niet.

Hospice —
op zoek naar
helpende hand

Alles in het huis is er op gericht dat de ‘gastbewoners’
zich er thuis voelen en men noemt het huis daarom
ook wel “ons Bijna-Thuis-Huis”. In alle rust en stilte
worden hier liefdevolle wondertjes verricht.
Zorgen en angsten worden zoveel mogelijk weggenomen want er is altijd wel iemand die naar je wil luisteren. Of die je voeten wil masseren, want aangeraakt
worden is niet meer vanzelfsprekend. Vaste bezoektijden zijn er niet, familie en vrienden kunnen altijd
langskomen, zelfs blijven logeren. Er wordt gezamenlijk gekookt en gezamenlijk gegeten. Dit huis is als
een kleurrijke veilige haven. Er is tijd voor elkaar en
de praktijk wijst uit dat het zelfs mogelijk is om toch
weer te kunnen genieten van kleine dingen.

Op de Koningin Emmakade 160 bevindt
zich sinds 2003 het Jacobshospice.
Hier kunnen mensen die ongeneeslijk
ziek zijn en te horen hebben gekregen
dat ze nog maar kort te leven hebben, in
alle rust afscheid nemen van het leven.

Belangrijke taak
De vaste staf in het hospice bestaat uit drie coördinatoren en acht verpleegkundigen en een administratieve kracht. Voor het verrichten van alle andere
noodzakelijke werkzaamheden is een hele belangrijke
taak weggelegd voor de vrijwilligers. Zo zijn er zorgvrijwilligers die twee dagdelen (een dagdeel is 4 uur)
per week worden ingeschakeld. Als gastvouw/heer
kun je één dagdeel per week komen. Daarnaast zijn er
ook vrijwilligers die komen koken, of die boodschappen doen, of de tuin onderhouden. Geregeld komt er
ook een kapper langs. De oudste vrijwilliger, vanaf de
prille start, is 85 jaar!

Op de Scheveningseweg
heeft iemand met een
groen hartje de liefde
verklaard aan de boom,
maar de tram gaat daar
rücksichtloos aan
voorbij.
In de Archipeltuin wordt volop getuinierd door de
schoolkinderen met o.a. enige hulp van een actieve
Oma. Bij de glijbaan wordt nog net voor de school
weer begint, geposeerd voor een foto en volgens
jong en ouder zijn ze heel blij met de tuin. Er zijn
enkele aanpassingen verricht, waardoor de tuin nog
veiliger werd, maar de tuin gedijt goed.

Bedankt
Lucia!
Een gedreven schrijfster zou je Lucia
van den Bergh kunnen noemen. Altijd
goed op de hoogte van wat er speelt in
de Haagse politiek en met een voorkeur
voor onderwerpen als de vervuiling van
de lucht die wij inademen en de leefbaarheid in de stad.

De social sofa is ook een mooie lunchplek,
een uitrustplek of een bijpraatplek.

Als beginnende vrijwilliger wordt je goed begeleid.
Zo loop je diensten mee met de verpleging, met
ervaren vrijwilligers, en kun je een cursus volgen in
palliatieve terminale zorg.
mt

Vrijwilligers
De redactie van de wijkkrant ontving een verzoek
van Muriël Bovet, werkzaam bij de Jacobshospice
als coördinator, of wij mee wilden denken over het
vergroten van hun naamsbekendheid en ook hoe
zij meer vrijwilligers kunnen werven, want het
hospice draait daar voonamelijk op. Vrijwilligers
zijn er nooit genoeg. Daar werken wij dus graag aan
mee. Een artikel in onze krant is wel het minste dat
wij kunnen doen.

Voor meer informatie

www.jacobshospice.nl
Voor financiele steun
vlnr: Nanda de Pellegrin, Henny Stille en Muriël Bovet

www.steunhetjacobshospice.nl

foto: Michael Toorop

Vanaf de bank gekocht?
Bij Ilka in de Sumatrastraat hangen de opwaaiende
zomerjurken te kust en keur ernaast.

Ze heeft nu andere plannen en gaat helaas
onze redactie verlaten. Het is zoals ze
zelf zegt: “Na vele jaren in het buitenland
gewerkt te hebben ben ik eigenlijk per
ongeluk in Den Haag beland vanwege mijn
baan bij Oxfam Novib. Na mijn pensionering ben ik me gaan inzetten voor
vrijwilligerswerk. De krant was daar één
van. Dat werk heeft mij veel gegeven. Ik
heb een hele goede tijd gehad, veel leuke
mensen ontmoet en me in kunnen zetten
voor duurzaamheid en allerlei sociale- en
culturele onderwerpen. Je hoort toch meer
bij de wijk als je dit soort werk doet.”
mt

INSTORTINGSGEVAAR LUIFEL
Kort na oplevering uitbouw – gelegen
aan de voorzijde van een woning – begint de luifel plotseling verwrongen te
hangen. Onderzoek wijst uit dat de
constructie verkeerd is uitgevoerd:
De eigenaar van een villa, ontdekt enkele
weken na de oplevering van een aanbouw
dat de luifel – die onderdeel uitmaakt van de
uitbreiding – steeds meer gaat uitzakken. De
eigenaar maakt zich ernstige zorgen.
Omdat de uitvoerder van de uitbouw klaarblijkelijk van mening is absoluut niets fout te
hebben gedaan wordt er een beroep gedaan
op de bouwpatholoog. Hem wordt gevraagd
de zaak te onderzoeken en aan te geven hoe
het probleem kan worden opgelost.

OVERLEG
De bouwpatholoog overlegt de problematiek
uitvoerig met de eigenaar, de uitvoerder en
de architect. Aangegeven wordt wanneer de
aanbouw is geplaatst, hoe dit is gebeurd en
wanneer de vervorming is waargenomen. Bij
het onderzoek is de constructie van de luifel
blootgelegd om deze goed te kunnen bestuderen.

BOUWTIP
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LUIFEL
De Villa bestaat uit meerdere bouwlagen met

een schuin kapconstructie. Aan de voorzijde
van de woning is vóór het entree van de villa
een uitbouw gerealiseerd, om een hal te creëren. Aan de aanbouw is een luifel toegevoegd,
die ongeveer ca 900 mm buiten de gevel rijkt.
De luifel zit aan één zijkant vast aan de gevel
van de woning en aan de achterzijde aan de
aanbouw.

Zolder aanbouw

Luifel

Balklaag

Balklaag

Vervorming

Zolder aanbouw

Stalen strip

Ook de perikelen rond de gemeentelijke
plannen om het Scheveningse Bos om te toveren tot een ambitieus Internationaal Park
konden niet op haar goedkeuring rekenen.
De stukken die ze daarover in de krant
schreef waren altijd goed onderbouwd,
scherp van toon en geregeld waren ze zelfs
zo goed dat ze onze voorpagina haalden.
Vijf jaar lang hebben wij van de redactie
heel prettig met haar samengewerkt.

Luifel

Balklaag
Klos

Balklaag

Vervorming
Hal

Aangetroffen

Entree

Hal

Entree

Herstel

Geveltuinen met bankje om te genieten van planten

BALKEN
De bouwpatholoog stelt vast dat de luifel
schuin is weggezakt. Door de scheve stand
kan het van het dak afkomstige hemelwater
de hemelwaterafvoer niet bereiken. Die afvoer
bevindt zich door de verzakking inmiddels op
het hoogste punt. Na demontage van een
deel van de luifel blijkt dat de balken waaruit de luifel is opgebouwd niet doorsteken.
Ze zijn bovendien niet opgenomen in de
vloer-/ dakconstructie van de uitbouw, maar
zitten in plaats daarvan geklemd tussen de
dakvoet en de muur.

echter gekozen voor een korte, niet doorlopende
balklaag.

ANALYSE EN CONCLUSIE

INFORMATIE

Hoewel het ontwerp iets anders voorschreef,
is het frame van de luifel niet gekoppeld aan
de vloerbalken. Op de tekeningen is een doorlopende vloerbalk aangegeven, waarmee
uiteindelijk een uitkragende constructie kan
worden vervaardigd. Zoals eerder beschreven
heeft de uitvoerder om onduidelijke redenen

Meer info: www. alexandriabv.nl zie bouwtip
of stuur een mail naar mark@alexandriabv.nl
voor meer informatie. Voor gratis bouwkundig
advies kunt u langskomen in ’t Klokhuis,
Celebesstraat 4, op elke 3e donderdagavond
van de maand, mail voor een afspraak.
Bellen kan ook: 070-3.38.74.38

HERSTEL
Het herstel zal volgens de bouwpatholoog
moeten bestaan uit het constructief koppelen
van de balken van de luifel aan de dakbalken
van de aanbouw. Omdat te kunnen bewerkstelligen, moet de luifel wel eerst worden
rechtgezet om deze vervolgens door middel
van stalen strips met de balken aan de vloer
te verbinden.

Walking Dinner 2018 Een succes!
Op zaterdag 24 maart vond de 6de editie plaats
van het Walking Dinner, georganiseerd voor en
door bewoners van Archipel en het Willemspark.
De formule is een doorslaand succes, voor koks en
voor de deelnemers: in totaal 133 wijkgenoten! De
borrel-aftrap vond plaats op vijf verschillende locaties in de buurt, waarna het gezelschap zich uitwaaierde over de locaties voor het voorgerecht, hoofdgerecht en toetje. De geslaagde eindborrel was dit jaar
bij Brasserie Huisman, in de Frederikstraat.
Voor het eerst werd echt duidelijk zichtbaar dat
ook de jongere bewoners uit de buurt de weg naar

dit evenement weten te vinden. En dat is een groot
compliment voor de organisatie die al uitblinkt door
het in elkaar zetten van deze inmiddels goed geoliede
machine. De ontvangst bij onze statushouders (zie
bijgaande foto) onderstreepte dat dit een echt breed
buurtevenement is.
Kortom: als u er onverhoopt niet bij kon zijn dit jaar:
hou vooral de wijkkrant en de andere wijkmedia in de
gaten voor 2019. De manier om uw wijk, uw wijkgenoten en hun verschillende culinaire talenten goed te
leren kennen.
Robert van Moorsel

www.willemarchipel.nl
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usanne Sluyterman van Loo

Uitvaartbegeleiding

De Joodse
begraafplaats
Den Haag
telefoon 06 37 27 57 77
www.susannesluytermanvanloo.nl

De Joodse Begraafplaats aan de
Scheveningseweg is het oudste Joodse
monument in Den Haag (1694).
Het is na Ouderkerk a/d Amstel en
Muiderberg de op twee na oudste
Joodse begraafplaats in Nederland.
Het Metaarhuisje

Wij staan u met raad en daad bij in geval
van zowel commerciële als particuliere
(ver)huur-, (ver)koop-, (ver)bouw-, VvE- en
overlastkwesties.
Neem gerust contact op voor een
vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Riouwstraat 172 Den Haag
070-3263281
info@brugrecht.nl
www.brugrecht.nl

mr A.A.S. Wiesmeier-van der Brugge
mr A.S.J. van Etten

Florus Wijsenbeek, oud bestuurslid van de
Joodse Begraafplaats vertelde: ‘In Den Haag waren
twee Joodse gemeenschappen. Allereerst de Portugese of Sefardische joden, die na de opheffing van het
Edict van Nantes (1685) uit het Iberisch schiereiland
werden verdreven en naar het Noorden zijn getrokken. Een deel van hen is naar Den Haag gekomen.
De Portugese joden waren puissant rijk en woonden
rond het Lange Voorhout en de Prinsessegracht. De
tweede groep, ook voor een deel toeleveranciers aan
de rijke Portugese joden, waren de Hoogduitse of
Asjkenazische joden. Zij kwamen vooral uit Centraal
en Oost Europa en woonden in het centrum van Den
Haag. Een van hen was Zisskind Pos, bijgenaamd Polak. Hij had een garen en bandwinkeltje aan het Spui.
Het was pure armoede onder de Joodse middenstand.
Maar voor beide groepen gold dat zij na hun dood op
een Joodse begraafplaats begraven moesten worden.

‘Aan het einde
van het pad naar
de begraafplaats
staat het Metaarhuisje, het lijkenhuisje. Daar werd
het lijk naar binnen gedragen en
ritueel gewassen’

Het grafmonument van
de negentiende-eeuwse
schilder Salomon Verveer

Burgemeester Kolfschotenweg 63 | 2585 DZ ’s-Gravenhage
telefoon 070 346 95 02 www.vandeveldenotariaat.nl

De rijke Portugezen werden naar Ouderkerk gebracht.
Ouderkerk was oorspronkelijk eigendom van beide
groepen, maar werd tenslotte uitsluitend Portugees.
Hierdoor moesten de arme joden uit de Haagse joden
buurt vanaf het begin van de 17e eeuw met de trekschuit naar Muiderberg. Volgens de Joodse wetten
moest dit binnen 24 uur gebeuren, dus dat ging niet
zo gemakkelijk.
De Wildernis
Zisskind Poss ging daarom naar de vroede vaderen
van het gewest Holland voor de aankoop van het
stukje grond aan de Scheveningseweg. Toen nog
‘de Wildernis’ genaamd. Het werd hem toegestaan
om 12 roeden te kopen, zo’n 84 m2. Het stukje grond
kwam er. Eerst nog in huur, wat eigenlijk niet was
toegestaan, want volgens de Joodse wet moet de
begraafplaats eigendom zijn van de Joodse gemeente.
Maar ook hier gold: nood breekt wet, een bekende
rabbinale uitspraak. Ook de Portugezen waren er blij
mee, want nu hoefden ze niet meer naar Ouderkerk.
De eerste jood die daar begraven is, was de voorzanger van de Portugees Joodse gemeente. De tweede was
Zisskind Poss zelf en zijn vrouw Beile. Hun grafstenen liggen plat, net als die van de andere Portugese
joden op het oudste deel van de begraafplaats; de
Hoogduitse grafstenen staan rechtop.
De begraafplaats kwam in beheer van beide gemeenschappen. Maar in 1730 ontstond er een conflict over
geld. De Asjkenazen hadden een schutting om de begraafplaats laten zetten, maar stuurden de rekening
naar de rijke Portugezen. Die weigerden te betalen.
Het conflict liep zo hoog op dat de Portugezen besloten hun eigen aangrenzende stuk grond te kopen. Dat
ligt aan de andere kant langs de Timorstraat.
Metaarhuis
Aan het einde van het pad naar de begraafplaats staat
het Metaarhuisje, het lijkenhuisje. Daar werd het lijk

Lunch
Diner
Party
Borrel
Buffet
Catering

naar binnen gedragen en ritueel gewassen. Een kraan
was er niet. Maar er was wel een kruik met schoon
water en een vat. Het lijk werd gewassen, in het wit
gekleed en vandaar naar het graf gedragen. Dit werd
doorgaans gedaan door voorzangers. De rabbijn
mocht dat niet doen. De begraafplaats is onrein, maar
het pad naar het Metaarhuis is dat niet. Op Joodse begraafplaatsen is er dan ook een pad van de rabbijn en
de leviet (hulp rabbijn). Op sommige graven van rabbijnen staat een afbeelding met de zegende handen
van de rabbijn en op de graven van de levieten staat
de schenkkan afgebeeld. Die schenkkan is bedoeld
om de zegende handen van de rabbijn te wassen.
Joodse graven worden nooit geruimd. De joden
worden begraven in afwachting van de Messias en als
hij komt, verrijzen ze allemaal. Dus als je graf er niet
meer is, kun je niet verrijzen. Beroemde Joodse kunstenaars als Jozef Israëls en Salomon Verveer hebben
hier hun laatste rustplaats gevonden.’

Toen de begraafplaats aan de Scheveningseweg vol
raakte, is men in 1906 naar Wassenaar uitgeweken.
Tegenwoordig worden de Joodse mensen in Wassenaar begraven. Behalve degenen die in de 19e eeuw
eeuwigdurende rechten hebben gekocht. De begraafplaats is op geen stukken na zo groot als de andere
begraafplaatsen in de wijk. Er liggen 2800 stenen
maar er zijn meer dan 10.000 mensen begraven. Dat
weten we uit het Gemeentearchief, afd. begrafenisregisters.
ES

— advertentie —

Zondagconcerten
begraafplaats St. Petrus Banden

Atjehstraat 66
2585 vl Den Haag
Telefoon 070 352 39 98

Jong talent treedt iedere eerste zondag van de maand op in de monumentale kapel op begraafplaats St. Petrus Banden. Het zijn de belangrijkste bestanddelen voor een reeks Kapelconcerten, een samenwerking tussen
het Koninklijk Conservatorium en Stichting R.K. Begraafplaatsen.

Laatste uit de serie
Kapelconcerten
Bankastraat 44
Telefoon 070 355 02 44
www.alexanderhoevekaas.nl

zondag 1 juli
14.00 – 14.45 uur

kaasspecialiteiten
• top kwaliteit boerenkaas
• honderden soorten binnen
en buitenlandse kaas
• versgebrande noten
• boeiend assortiment olijven
• kaassouvenirs
voor kenners van smaak!
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Architectuur in de Archipel & Willemspark

De Archipel&Willemsparkbuurt kwam in relatief
kort tijdsbestek tot stand, kort voor de bloeiperiode
van de Art Nouveau en Jugendstil. In de binnenstad
vinden wij meer voorbeelden bij winkel- en bedrijfspanden waaronder het bekende Maison Krul.
Voor de Art Nouveau is een wandeling in de binnenstad zeker een aanrader.

Onze buurt is rijk aan geschiedenis en daarin past dat ook
de Art Nouveau (of Jugendstil) hier is vertegenwoordigd,
zij het in beperkte mate.

Art Nouveau
Ook te vinden in
onze wijk …
Aan de Koninginnegracht nr 113–115 staat een
pand met zowel Neo Renaissance als Art Nouveau
kenmerken. In deze periode, aan het einde van de negentiende eeuw, volgen de verschillende stijlen elkaar
in korte tijd op. Men lijkt haast te hebben om nieuwe
en neostijlen op de drempel van de nieuwe eeuw uit
te proberen.
De Art Nouveau ontstond tegen het einde van de
negentiende eeuw als een reactie op de opkomende
industrialisatie die leidde tot een tegenbeweging
waarbij de ongerepte natuur centraal stond. Art Nouveau motieven uit flora en fauna zijn uitgebeeld in
tapijten, op kamerschermen, in ‘eierschaal’ porselein,
meubels waarbij vooral natuurlijke vormen, kleuren en materialen zijn gebruikt. Een zich-afzetten
tegen al wat industrieel was. Binnen deze stroming
zijn grote verschillen in stijl. Het Oriëntalisme is
een bijzondere richting waarbij invloeden uit onder
andere het toenmalige Nederlands Indië, maar ook
Aziatische stijlkenmerken aanwezig zijn. Deze zijn op
Nederlandse wijze vertaald.
Arts and Crafts beweging in Engeland
In Engeland deed de ‘Arts and Crafts’ beweging
opgeld (met oa de architect Charles Voysey). Charles
Rennie Macintosh drukte zijn stempel op Glasgow
(onder andere de Glasgow School of Art), In België
maakte de architect Victor Horta zijn ‘Maison du
Peuple’ in deze nieuwe stijl die zich kenmerkte door
het gebruik van sierlijke vormen in ijzer, glas, natuursteen en geglazuurde baksteen. De nadruk lag op het
vakmanschap.

Bij ons in de wijk
Op de hoek van de Borneostraat (nr 229–231) en de Billitonstraat is een pand met Art Nouveau stijlkenmerken en details te zien. Verderop in de Billitonstraat
vinden wij een pand (nr 29–31) uit 1904 met duidelijke
Art Nouveau details. Het pand hoek Frederikstraat
(nr 66) en Kerkstraat lijkt op het eerste gezicht Art
Nouveau stijlkenmerken te hebben maar is vooral in
Eclectisch van stijl. Het doet tevens denken aan de
gebouwen van Berlage wat betreft de raampartijen
(zoals de Nederlanden van 1845 op het Kerkplein).
Art Nouveau vinden wij vooral in de later gebouwde
buurten (Mesdagkwartier, Statenkwartier).

in memoriam

Netty de Vroomen

SCHAKELPUNT
BURGERMEESTER
PATIJNLAAN
1900

Het Schakelpunt
U bent van harte welkom!
Samen lekker eten in het Schakelpunt!

— Bart Brouwer

Op donderdag 28 juni is er in een gezellige en smakelijke maaltijd voor mensen in de wijk.

Graag leid ik u rond langs de in deze serie artikelen
beschreven gebouwen in de Archipel&Willemspark.
bartelebrouwer@gmail.com

In maart was er een levendige bijeenkomst in het Schakelpunt over een rijker leven. Naast veel andere ideeën, leeft
er bij veel mensen die aanwezig waren de wens zo nu en dan samen te koken en te eten. Die wens kan veel vormen
aannemen: eten met zijn tweeën , koken voor anderen, koken zoals vroeger of een bijzonder gerecht, met een gezelschap uit eten enz. De maaltijd op 28 juni is een mooie gelegenheid om het daar met elkaar over te hebben, disgenoten te vinden en afspraken te maken. Tijdens de maaltijd nemen we ook tijd om terug te kijken op de diverse andere
activiteiten tot nu toe in het project ‘Een Rijker Leven’. Mensen die ‘nieuw’ zijn, zijn welkom om daar bij aanwezig
te zijn.
Mala gaat een heerlijke Indische maaltijd voor ons koken. Heeft u zin om mee te eten? De ontvangst is om 17.00 uur
en om 17.30 uur wordt u aan tafel verwacht in het Schakelpunt, Burg. Patijnlaan 1900. Deelname aan de maaltijd is
kosteloos. Aanmelden kan bij het Klokhuis van 09.00 tot 13.00 uur, telefoon 070 350 35 11.

Op 21 mei j.l. is op 87-jarige leeftijd Netty de Vroomen
overleden. Zij was de eerste consulente ouderenwerk in
de buurt en werkte van 1973 tot 1990 aan vele projekten.
Van de start van het Klokhuis tot de bouw van de Borneoflat
met Het Schakelpunt, waar zij de naamgeefster van was.

Frederikstraat nr 66.
Pand met Eclectische
stijlkenmerken
en invloeden van
Art Nouveau en een
vleugje Berlage.

Nog veel jaren kwam ze bij de nieuwjaarsrecepties of andere
feestelijke gebeurtenissen om ‘haar’ buurtgenoten weer
te ontmoeten. Zelfs toen haar geheugen slechter werd,
vroeg zij mij nog vaak hoe het nu met het Klokhuis ging.
Haar warmte en betrokkenheid zullen we niet vergeten.
epb

Art Nouveau panden
in de Borneostraat,
hoek Billitonstraat.
Typische Art Nouveau
kenmerken zijn de
slingerende lijnen in
erker en gevelstenen.
foto’s Bart Brouwer

Art Nouveau details in
deuren ramen en erker
Billitonstraat 29–31.
Gebruik van natuurlijke
materialen, natuursteen,
hout en baksteen.

De kerk van de H. Jacobus de Meerdere aan de Parkstraat vormt
samen met het Willibrordushuis in de Oude Molstraat en de
Broeders van St. Jan een spiritueel centrum in het hart van Den
Haag. De kerk staat aan de rand van onze wijk en Archipel &
Willemspark behoort tot deze parochie. Elke zondag zijn er drie
Eucharistievieringen om 9.00, 10.15 (Latijnse Hoogmis) en om
12.00 uur (gezinsviering). Voor overige vieringen en activiteiten
in de week kunt u terecht op 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,
begeleiden 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. Iedereen kan een beroep op ons doen!

BOEK
TIP!

dinsdag 26 juni Boottocht + bezoek Avi Fauna

Eens per maand komen peuters tussen 3 en 4 jaar op bezoek in Het Schakelpunt. De laatste keer was het een
kroontje maken voor Koningsdag en jong en oud was aan het plakken. Voorlezen, liedjes zingen of het aapje op een
stokje staan ook op het programma. Ze komen met een grote fietskar vanuit het kinderdagverblijf van Partou op de
Laan Copes en gaan na een uurtje bezoek weer terug. Een leuk onderdeel van de dag voor beide partijen.

Komt u ook naar de workshop ‘Verder na verlies’
Op maandag 2 juli a.s. wordt in het Schakelpunt tussen 14.30–16.30 uur de workshop
‘Verder na verlies’ gehouden. In deze workshop wordt aandacht besteed aan wat er komt
kijken bij verlies en bij het weer oppakken van de draad van uw leven.
Het gaat om verlies van een dierbare, zoals uw partner, maar ook het verlies van uw gezondheid, werk, financiën of
een kleiner wordend netwerk. Deze verliezen kunnen veel invloed hebben op uw dagelijks leven. Als vervolg op deze
bijeenkomst bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan de training ‘Omgaan met verlies’.
De workshop wordt aangeboden door Indigo Preventie en deelname aan de workshop is kosteloos.
Voor aanmelding en/of meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. Matthias Wenzel, ouderenconsulent
St. Zebra, telefoon 06 433 952 89.

De kosten van de boottocht Brasem zijn voor eigen rekening. Het tijdstip van vertrek wordt nog bekend gemaakt. Iedereen is welkom.

dinsdag 17 juli Bezoek pluktuin Naaldwijk
Vervoer met particuliere auto’s. Het tijdstip van vertrek wordt nog
bekend gemaakt.

woensdag 15 augustus Middagmis & High Tea
Deelname aan de middagmis en High Tea in de tuin van de pastorie.
Voor informatie en opgave van activiteiten kunt u bellen met …
Lore Olgers, t. 324 41 18
Pastorie H. Jacobus de Meerdere
Dr A.J.M. van der Helm | t 360 55 92 | jacobus@rkdenhaag.nl
Informatie over activiteiten: Lore Olgers | t 324 41 18
www.rkdenhaag.nl/geloofsgemeenschappen
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GRAFISCH VORMGEVER/DTP-ER NODIG?

Steeds voor u op
zoek naar bijzondere
lekkernijen!
Bankastraat 12 • Den Haag
www.gransjean.nl

Gevestigd in de Archipel.
Met meer dan 20 jaar ervaring vertaal ik uw idee
tot een aansprekend ontwerp.
Mail voor meer informatie of een vrijblijvende oﬀerte.
Logo | Huisstijl | Infographics | Brochures | Jaarverslagen
Folders | Fotoboeken | PowerPoint presentaties | Drukwerkbegeleiding

www.graphiqa.nl

info@graphiqa.nl
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expositie
Romelia Hamburger

04.06 — 05.08.18

programma het klokhuis
dagelijks open
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

us

li t/m

21 ju

ust
2 aug

1

Pannenkoeken eten
12.00 tot 13.00 uur

Tafeltennis

Er is zoveel te doen in Wijkcentrum ’t Klokhuis dat het niet allemaal op deze pagina past.
Komt u eens langs om gezellig een bakkie
koffie te drinken en te zien wat u buurt nog
meer te bieden heeft : ) U bent altijd welkom!

Computergebruikers
Spreekuur
Heeft u problemen die u
wilt voorleggen aan een
deskundige? Komt u dan
langs op het spreekuur
op donderdagmorgen.
U kunt zich aanmelden
per telefoon 070 350 35 11

13.30 tot 15.00 uur

dinsdag

New York City Views
4 juni tot 5 augustus exposeert Romelia Hamburger in het Klokhuis
een reeks stadsfoto’s die zij maakte in de twaalf jaar dat ze in New York City
woonde. “New York is misschien niet de mooiste stad van de wereld” vertelt
Romelia, “maar wel de meest veelzijdige en dynamische. Architectonisch is er
ongelooflijk veel te zien, mooi en lelijk door elkaar heen, strak of barok, bijna
altijd interessant. Je zou het niet zeggen met alle hoogbouw, maar eigenlijk is
New York een optelsom van een grote hoeveelheid dorpen, elk met zijn eigen
identiteit. En ondanks de 8 miljoen inwoners wemelt het van de plekken waar
stilte heerst”.
Bij het maken van haar stadsfoto’s besteedt Romelia grote zorg aan compositie en structuur. Alles moet bij het beeld passen.

Bewonersorganisatie
Archipel&Willemspark
09.00 uur

Trombosedienst +
Bronovo prikpost
10.00 tot 11.00 uur

Portrettekenen gevorderden
13.30 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

Wijk- en Dienstencentrum
’t Klokhuis
Celebesstraat 4 — 2585 tj Den Haag
t. 070 350 35 11
e. stichtinghetklokhuis@live.nl
f. www.facebook.com/klokhuis.denhaag
www.stichtinghetklokhuis.nl
Openingstijden ’t Klokhuis
maandag t/m donderdag 09.00 – 16.00 uur,
vrijdag 9.00 – 13.00 uur.
U kunt voor informatie, reserveringen en toegangskaarten van activiteiten bij onze infobalie terecht,
dagelijks van 9.00 uur tot 13.00 uur.
Beheer: mevrouw Randjeni Dubar
Assistent beheer: Valentine Washington
Bestuur Stichting Het Klokhuis
De heer Ruud Klein | voorzitter
ruudklein@stichtinghetklokhuis.nl
Mevrouw Liesbeth de Bles | bestuurslid
liesbethdebles@hotmail.c0m

09.00 uur Engelstalig

Peuterbudo

Workshop voor kids
De wereld achter je games!
Kom op een speelse manier kennis maken met wetenschap
en techniek in Het Klokhuis.
Dit leer in je deze workshop:
• ontdek hoe zelfrijdende auto’s werken
• bouw een piano van folie
• je bouwt een robotauto
• hoe werkt een app op afstand
op thuisapparatuur?
• hoe maak je een game?
We werken met elektronische componenten geschikt voor beginners.
Wij gebruiken Microbits, Arduino, MakeyMakey en Scratch.
Startdatum: zaterdag 1 september 2018, tijdstip: 10.00 – 11.30 uur. Je krijgt
gedurende 5 weken op zaterdag les. Geschikt voor kinderen vanaf 9 t/m 12 jaar.
Daarnaast bieden wij ook diverse cursussen aan op verschillende locaties in
Den Haag. Ook cursussen voor volwassenen. Kijk op science4kids.nl voor aanmelding en voor andere data en locaties. Kosten voor deze workshop: €99,–.
www.science4kids.nl

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: Lien Duran, t 211 04 59
mw M. Simonis–Harten, t 350 34 94

Komt u ook pannenkoeken eten?
Ouderwetse pannenkoeken worden gebakken op maandag zo tussen 12.00
en 13.00 uur. Reserveren is niet nodig en de kosten zijn ongeveer € 1 per pannenkoek. Iedereen is welkom!
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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

Aikido

Elke donderdagavond, informatie kantoor

vrijdag

09.00 uur

Yoga

09.30 tot 10.45 uur

Koersbal 50+

10.00 uur Aanmelden aan de zaal

Bibliotheek

12.30 tot 13.30 uur 1e verdieping

Bibliotheek in het Klokhuis
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.
Let op! Nieuwe openingstijd Elke vrijdagmorgen tussen 12.30 – 13.30 uur.

Koersbal Een gezellig balspel!
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.

Indische Koempoelan

13.00 tot 16.00 uur 2e woensdag vd maand
Kaarten bij de administratie, €3,50

Bewonersorganisatie
Archipel&Willemspark

De heer Willem Oostdam | penningmeester
ienwoostdam@ziggo.nl
De heer Wijnand Punt | bestuurslid
wpunt40@live.nl

10.00 uur informatie bij ’t Klokhuis

Elke vrijdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur wordt niet alleen serieus maar ook
gezellig koersbal gespeeld. De spelleider, de heer Piet Damen wil ook u graag
ontmoeten. Er is wekelijks een vaste groep spelers (dames en heren 55+), maar
er is altijd plaats voor nieuwe leden of voor belangstellenden.
U kunt zich aanmelden bij het Klokhuis, telefoon 070 350 35 11.

zaterdag
Kindermusic
09.00 uur 2–7 jaar Engelstalig

Sodurado

13.30 uur 5–10 jaar

zondag
Geünieerde Loge Theosofie
11.00 uur

www.stichtinghetklokhuis.nl/activiteiten

telefoon 070 350 35 11

