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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

p. 10 Scheveningseweg

p. 11 Verborgen schatten

nieuws… mensen… samenleving… www.archipelwillemspark.nl

archipel 
willemspark

p. 7  i.m. Peter van der Linden

&

joslamcomics.nl

p. 6 Groene Buurt A&W

Het Vreedehuis 
Aanvang 19.30 uur. Vrij entree.
(programma onder voorbehoud)
 
Riouwstraat 1, 2585 gp  Den Haag

De gemeente is begonnen met 10 wijken om daar als eerste 
ervaring op te doen. Rond de zomer worden extra mensen ingezet 
om ook de vele initiatieven uit andere wijken goed te ondersteu-
nen. Ook voor onze wijk wordt iemand aangewezen. Die zal in 
overleg met de bewoners gaan kijken wat er nodig is. Dat kan een 
analyse zijn van welke mogelijkheden voor duurzame energie het 
beste passen bij de wijk. Maar hij of zij gaat ook in gesprek met de 
wijkbewoners over de vragen die er leven. Op basis daarvan wordt er 
vervolgens een wijkenergieplan ontwikkeld. Hierin staat uitgewerkt 
welke schone energieoplossingen in de wijk het beste passen en hoe 
die zullen worden gerealiseerd.  Niet in iedere wijk past dezelfde 
duurzame energie. Zo is de ene woning meer geschikt voor een 
warmtepomp en weer een andere voor stadsverwarming. In dat 
kader doet de gemeente momenteel onderzoek naar het aansluiten 
op de restwarmte uit de Rotterdamse haven. Maar er wordt ook 
gekeken naar de mogelijkheden voor Geothermie in de stad.  Met 
stadsverwarming zou voorzien kunnen worden in circa 50 procent 
van de benodigde duurzame energie. 

Kennis en ervaring
Tien Groene Energie Wijken (o.a. Statenkwartier en Vogelwijk) 
lopen dus voorop in de Energietransitie. Van die kennis en ervaring 
maakt de gemeente uiteraard gebruik. Niet voor iedere wijk hoeft 

het plan al in 2021 gereed te zijn. De gemeente werkt nu aan een 
overzicht waarin staat voor welke wijk wanneer een dergelijk plan is 
voorzien. Om alles goed uit te voeren is de gemeente wel afhankelijk 
van het Rijk. Dat geldt vooral voor de wettelijke mogelijkheden en 
de financiering. De gemeentelijke fondsen zullen naar verwachting 
lang niet voldoende zijn om alle ambities te realiseren. 

Ofschoon de regie bij de gemeente ligt zal het wijkplan in nauw 
overleg met de bewoners worden ontwikkeld. De gemeente kan het 
immers niet alleen. In dat kader zal de gemeente in overleg met de 
Bewonersorganisatie bv. voorlichtingsbijeenkomsten organiseren 
(tweede helft 2019). Daarin zal op de wijk toegesneden informatie 
worden gegeven over planning, technische mogelijkheden, rollen, 
financiering, etc. 

Diegenen die nu al aan de slag willen moeten dat zeker doen.  
Zo is het altijd zinvol om te investeren in de isolatie van je huis  
en het plaatsen van zonnepanelen. Voor meer informatie:  
kijk op www.hvjh.nl of mail naar aardgasvrij@denhaag.nl

Wouter Buwalda  Bestuur Bewonersorganisatie A&W

Energietransitie…!? Samen op  
weg naar een 

klimaatneutrale 
stad in 2030

De gemeente Den Haag zet flinke stappen naar het doel van een klimaatneutrale stad in 2030. Dat betekent  
besparing van energie, verduurzaming van woningen en bedrijfspanden en het gebruik van andere, schone 
energiebronnen. Wat vraagt deze energietransitie nu eigenlijk van de bewoners van Archipel & Willemspark? 
Een gesprek met Martin Andriessen, gemeentelijk programmadirecteur Energietransitie, leerde het volgende.

www.hvjh.nl

vrijdag 14 juni 
Quatre-Mainsgroep  
’s-Gravenhage
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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
Agnès Philipse   
agnes@archipelwillemspark.nl
Hannie Verhoog  
hannie@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

wijkkrant
Sluiting kopij: 3 september 2019
Sluiting advertenties: 6 september 2019 
Uitkomen wijkkrant: 26 september 2019 
p/a Celebesstraat 4, 2585 tj Den Haag, 
t. 350 35 11, secretariaat@archipelwillemspark.nl

redactie
Arjan Hamburger, Loes van Lakerveld,  
Frederique Nijhuis, Else Ponsen, 
Engelien Scholtes, Marjan Teesing,  
Jan Wychers 

correcties  
Eva Drijver

bijdrage architectuur
Bart Brouwer

strip voorzijde 
Jos Lammers, joslamcomics.nl 

vormgeving
Wilmar Grossouw (de ontwerpvloot)

websiteredactie
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

Algemene adressen

Houd A&W schoon en prettig!

Wijk- en Dienstencentrum ’t Klokhuis
Voor 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

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

Inloopspreekuur wijkverpleegkundige
Wijkverpleegkundige Florence 
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 A&W
bart.j.b.van.leeuwen@politie.nl
marco.scherpenisse@politie.nl

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 

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

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

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 2019 
donderdag – 20 juni, 18 juli, 15 augustus,  
12 september, 10 oktober, 7 november,  
15 december

www.hartslagnu.nl    www.buurtaed.nl

Bron: uitslagen.denhaag.nl

Bij de verkiezingen voor de Proviciale Staten 
op 20 maart jl. zijn zowel in de Archipel als in 
Willemspark de VVD, D66 en Groen Links, in die 
volgorde,  als grootsten uit de bus gekomen: de 
VVD met 26,5 (Archipel) resp. 29,3 procent (Wil-
lemspark), D66 met 16,3 resp. 16,9 procent, en 
Groen Links met 12,4 resp. 12,7 procent. 

Opmerkelijk in de Archipel was de vierde plaats voor 
de Partij voor de Dieren (9,6 procent). Forum voor 
Democratie haalde in de Archipel 9,5 en in Wil-
lemspark 10,7 procent. In heel Den Haag haalde FvD 
14,6 procent, zij werd de grootste in o.a. Duindorp, 
Scheveningen, Loosduinen en Waldeck.
Het is lastig om vergelijkingen te maken met de 
gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar, omdat 
strikt lokale partijen als Groep de Mos en Haagse 
Stadspartij niet meededen aan de verkiezingen voor 
de Provinciale Staten. Per saldo bleef de VVD min of 
meer gelijk. D’66 daalde ruim 2 procent, Groen Links 
steeg ruim 2 procent. 
Het opkomstpercentage in de Archipel was 70 
procent, in Willemspark 57 procent. Het opkomst-
percentage in Den Haag als geheel was 49,7 procent, 
landelijk is 56 procent van de kiezers gaan stemmen.
De resultaten in onze wijk van de verkiezingen voor 
het  Europees Parlement nemen we in de eerstvol-
gende wijkkrant op.

ah

Provinciale Staten AED’s in Archipel & Willemspark

Wat een bende!?

Klachten stadsbeheer
bel 14 070

Ongeveer een jaar geleden was ik in een gezelschap dat onverwacht op zoek 
moest naar een aed (Automatische Externe Defibrillator). Dat bleek niet  
eenvoudig: dat er drie winkels verderop een was, wist niemand. De paniek hielp 
ook niet, natuurlijk. De kans op overleven na een hartstilstand is het grootst als 
er binnen 6 minuten gestart wordt met het reanimeren, het liefst met een aed. 

Buurt in beweging

Naast professionele hulpverlening is het van groot 
belang dat er een goede spreiding van burgerhulpverleners bestaat. 
Om daar een beeld van te krijgen en mogelijk geactiveerd door te 
worden, kunnen mensen terecht bij de website hartslagnu.nl.

Er spelen een aantal zaken: waar zijn de AED’s in onze buurt en 
zijn er genoeg? De gemeente Den Haag springt er negatief uit wat 
betreft dekkingsgraad: 54% t.o.v 74% als landelijk gemiddelde. Het 
gemeentebestuur van Den Haag blijkt op basis van de beantwoor-
ding van vragen van de Gemeenteraad (dec 2018) geen verantwoor-
delijkheid te ervaren voor het verhogen van de dekkingsgraad.

Alle AED’s in een handige app?
Na een kort onderzoek blijkt dat het Rode Kruis een handige app 
aanbiedt waarin alle de bij hun gemelde aed’s zijn opgenomen. 
U begrijpt de crux al: de aed’s moeten wel zijn aangemeld! 
Bestudering van de app laat zien dat drie van de bij mij inmid-
dels bekende aed’s niet voorkomen in het overzicht. In het kader 
ziet u de bij ons bekende aed’s. Vermoedelijk zijn er nog meer 
in de Archipelbuurt & Willemspark. Tijd om te weten te komen 
of ze altijd beschikbaar zijn voor iedereen, of bijvoorbeeld alleen 
tijdens kantooruren of met een pincode. Dus weet u nog een aed, 
geef dit dan door aan de secretariaat@archipelwillemspark.nl en 
aan hartslagnu.nl en het Rode Kruis.

Deze redacteur heeft de nu nog ‘onzichtbare’ eigenaren van de 
aed’s in onze buurt benaderd met informatie over de Rode Kruis 
app en hartslagnu.nl en met waardering voor het beschikbaar 
hebben van een aed. Mocht het zo zijn dat buurtbewoners de 
dekkingsgraad van aed’s echt te laag vinden, dan is het mogelijk 
een actie voor een buurt-aed te starten middels de website:  
www.buurtaed.nl. Deze actie wordt financieel gesteund door 
Philips en de Hartstichting maar vraagt een financiële bijdrage 
van de betreffende buurt.

Het gebeurt niet alleen als de containers vol zijn, maar ook 
uit pure en a-sociale gemakzucht. De consequenties hiervan:
•  de bewoners van huisnummers 199, 197 en 195 direct voor  

hun deur in een vuilnisbelt kunnen stappen
•  de stank de huizen binnendringt
•  de vogels de zakken openscheuren
•  het vuilnis zich over straat verspreidt en door de wind in  

alle hoeken en gaten wordt geblazen.
In de buurt werkende bouwvakkers dragen ook hun steentje bij 
door de Oracs te vullen met bouwafval zodat zij sneller vol raken. 

Hoe kan overlast voorkómen worden
•  dichtgebonden zakken, zodat bij het ledigen van de containers 

er geen afval over straat waait
•  tijden worden gerespecteerd zoals aangegeven zodat wij niet  

bij nacht en ontij worden opgeschrikt door het (hard) dichtslaan 
van de kleppen

•  als er geen karton in wordt gepropt zodat kleppen blokkeren. 

Mieke Hulsebosch

De Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark (A&W) zoekt een nieuw 
bestuurslid voor de portefeuille Ruimtelijke Ordening (RO). A&W behartigt 
de belangen van de bewoners van onze wijk. In overleg met de gemeente 
geven wij vorm aan het beleid inzake verkeer, zorg, duurzaamheid, ruimte-
lijke ordening en openbare ruimte. 

Gezocht wordt naar een vrijwilliger met kennis (of interesse) van de relevante 
wet- en regelgeving en affiniteit met de gebouwde omgeving/architectuur. Het 
bestuurslid maakt tevens deel uit van de werkgroep RO. Deze houdt nauwlettend 
alle lopende bouwprojecten in onze wijk in de gaten en treedt op bij dreigende 
aantasting van het karakter van de wijk. 
Uw reactie, graag met cv, kunt u richten aan: secretariaat@archipelwillemspark.nl
Heeft u vragen dan kunnen wij u desgewenst terugbellen. 

Dierenambulance
bel 070 328 28 28

Ruimtelijke Ordening 

Met de Dienst Stedelijke Ontwikkeling wordt overlegd over het herontwikkelen 
van het terrein van het hoofdkantoor van politie. Op dit moment is weinig meer 
bekend dan dat er een projectleider is aangesteld.
Op grond van onafhankelijk onderzoek ziet de gemeente af van het plaatsen 
van verkeersdrempels in de Surinamestraat. Drempels veroorzaken te veel 
trillingen voor de betrokken woningen. 

Wijkenoverleg

Op 18 maart organiseerde de Bewonersorganisatie een overleg met de wijken 
Benoordenhout, Buurtschap Centrum 2005, Duttendel en Wittebrug, Zeehel-
denkwartier/de Groene Eland en Van Stolkpark/Scheveningse Bosjes. Gesproken 
werd over allerlei gemeenschappelijke issues. Waar mogelijk wordt gezamenlijk 
opgetrokken. In oktober vindt het volgende overleg plaats.

Alexanderstraat

De Bewonersorganisatie participeert actief in de werkgroep Alexanderstraat. 
Door de verplichte verbreding van de tramperrons wordt hier de stoep versmald 
en voorzien van moeraseiken. Ook komen er op Plein 1813 verhoogde halfronde 
banden langs de rijweg als veilige loopplek voor voetgangers. 

Bosjes van Repelaer

De bosjes van Repelaer zijn inmiddels flink gekapt en gesnoeid. Ook komen er 
nieuwe lantaarnpalen. Daarnaast begint de intensievere handhaving door de 
politie vruchten af te werpen.

Vergroening

De Bewonersorganisatie en de gemeente hebben samen plekken vastgesteld voor 
extra beplanting in de wijk. Geen grootschalige voorzieningen maar wel her en 
der een extra boom of klein perkje. Zo mogelijk wordt ook de middenberm van de 
Burgemeester Patijnlaan vergroend, afhankelijk van nader onderzoek naar kabels 
en leidingen. 

Wijkuitvoeringsplan 2019

De Gemeenteraad heeft het Wijkuitvoeringsplan (WUP) 2019 nog steeds niet goed-
gekeurd. Toch hanteert de Bewonersorganisatie de hierin opgenomen afspraken 
als leidraad voor een in juni te houden overleg met de gemeente.

Verlichting Bankaplein

Er zijn nieuwe grondspots besteld voor het Bankaplein zodat de fontein binnen-
kort weer behoorlijk wordt opgelicht.

Verkeer

Er zijn veel meldingen over verkeersovertredingen. Vooral te hard rijden en het 
parkeren op hoeken en stoepen. Handhaving is gevraagd om een accentverschui-
ving van niet-betalende parkeerders naar foutparkeerders. Bij de gemeente is 
verder nogmaals de rommelige situatie bij de Albert Heijn aangekaart. 

Zorg/Welzijn

De Bewonersorganisatie volgt nauwlettend de ontwikkeling rond het Bronovo zie-
kenhuis. Zo werd begin april deelgenomen aan een dialoogtafel over de toekomst 
van de zorg in de wijk. Op dit moment zijn er grote zorgen over de terugloop van 
het zorgaanbod van de omliggende wijken.

Wijkberaad 9 april 2019

www.archipelwillemspark.nlHet volledige verslag vindt u op de website

Geplukt uit het verslag… 

Wouter Buwalda – secretaris Bewonersorganisatie A&W

Gezocht Bestuurslid Ruimtelijke Ordening

Aangemelde AED’s 

Nederlands-Duitse Handelskamer  Nassauplein 30
Atelier PRO  Kerkhoflaan 11a
Politie Haaglanden  Patijnlaan 35
Witteveen+Bos  Alexanderstraat 21

(Nog) niet aangemelde AED’s

Van Lennep Kliniek  Frederikstraat 70
Spierfonds (aan gevel, met pincode) hoek Java-/Surinamestraat 
Café Banka  Bankastraat 91
Wijkcentrum ’t Klokhuis  Celebesstraat 4

fn

Het dumpen van vuilnis naast en rondom de 
ORAC’s in de Borneostraat?

Mijn naam is Frederique 
Nijhuis. Binnenkort 
woon ik 25 jaar in de 
Archipelbuurt en ik 
vind het plezierig om 
als redacteur van de 
wijkkrant mee te werken 
aan gerichte informatie-
verstrekking over onze 
buurt. Ik heb een brede 

belangstelling, van welke terrassen wanneer zon heb-
ben tot het aantal AED’s in de wijk, maar sta natuur-
lijk open voor suggesties over andere onderwerpen.

Soms is een aanvulling 
van onze redactie nodig.
Daarbij denk ik in de 
eerste plaats aan verjon-
ging. En niet aan iemand 
die een mooie toekomst 
en een verleden als 
redacteur van onze 
wijkkrant achter zich 
heeft liggen. Ik woon nu 

50 jaar in de Archipel, waarvan de langste tijd in de 
Atjehstraat. Maakte in de 80’er jaren al eens deel uit 
van de redactie van ons blad. Schrijven doe ik met 
plezier, er zijn veel onderwerpen die me interesseren. 
Maar ik ben meer verteller dan schrijver, besef ik. Ik 
hoop, dat een jongere redacteur me over een poosje af 
zal lossen. Want onze wijkkrant moet geen bejaarden-
blad worden. Niettemin ga ik als gastredacteur af en 
toe wat schrijven.

Frederique Nijhuis

Jan Wychers

Mooi te melden is dat we twee nieuwe redactieleden 
hebben, die zich hieronder voorstellen. Helaas heeft 
ons redactielid Loes van Lakerveld zich na 5 jaar te-
ruggetrokken uit de redactie om meer tijd te hebben 
voor andere dingen. De initialen LvL, die onder haar 
veelzijdige artikelen stonden, zullen we node missen. 
Voor deze wijkkrant nog een laatste bijdrage over 
muziek – zie pagina 5 – Bedankt, Loes!

•  De redactie ondertekent met initialen (zie redactie in de  
Wijkwijzer op pagina 2)

•  Bestuursleden Bewonersorganisatie A&W met volledige naam 
en functie (zie bestuur pagina 2)

•  Leden werkgroep met volledige naam en namens welke  
werkgroep

•   Artikelen op persoonlijke titel met volledige naam
•  Persberichten van overige non-profit organisaties met naam 

instelling (en evt. logo)

Standpunten verwoord in opiniërende artikelen zijn niet automatisch 
de standpunten van bestuur of werkgroepen. 

Wie schrijft wat?  
Ondertiteling  
in de wijkkrant

De redactie van de wijkkrant

Volgend wijkberaad dinsdag 18 juni om 20.00 uur
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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

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)

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

Ambachtelijke
wand- & vloertegels

— natuursteen —

de tegelkunst

Verkoop en uitvoering 
vakmanschap voor

restauratie, reparatie en
onderhoudsadvies op maat

—
Javastraat 106, 2585 av Den Haag

070 363 01 12  of  info@detegelkunst.nl

Voor openingstijden zie
www.detegelkunst.nl

Bankastraat 83
2585 EH Den Haag
070 350 34 86

Omdat je maar 
één keer afscheid 

kunt nemen...

Merlijn Berkhout | 06-17492776
www.cirkelvanafscheid.nl

Uitvaartbegeleiding op maat

Atjehstraat 66
2585 vl  Den Haag

Telefoon 070 352 39 98

Lunch
Diner
Party
Borrel
Buffet

Catering

U bent naar Nederland gekomen en sterker  
nog hier altijd gebleven. Kunt u daar iets over 
vertellen? ‘Ik had al veel in Zuid-Frankrijk gereisd en 
daar veel geleerd, maar Vincent van Gogh was al heel 
vroeg mijn inspiratiebron. Daarom heeft Nederland 
me altijd  aangetrokken .Ik kwam op uitnodiging naar 
Nederland en vond hier direct de sfeer en het sociale 
klimaat dat ik zocht. Nederland is een schilderachtig 
land en heeft veel  landschapsschilders voortge-
bracht. Dichtbij zee vond ik de natuur het mooist. De 
kleuren en de structuur van de wolken zijn prachtig. 
De zeewind brengt vocht in de lucht en de weerkaat-
sing daarvan in de zee geeft dat speciale licht. In Den 
Haag werd in die tijd de Vrije Academie opgericht en 
daar ben ik naar toe gegaan. Ik woonde in Amsterdam 
en studeerde op de academie in Den Haag. Ik kreeg 
nog les van Kees Andrea. Op een dag zag ik daar drie 

schilderijen staan die mij zeer raakten. Een vriend 
vertelde me dat deze schilderijen van Miep de Leeuwe 
waren. Zij werkte destijds op de Vrije Academie. Via 
haar schilderijen leerde ik Miep kennen. In haar werk 
zag ik de essentie van haar en werd niet afgeleid door 
uiterlijkheden. Ik had mijn vriend toen al voorspeld: 
‘met die vrouw ga ik trouwen’.’

‘Niet veel later ontmoette ik haar persoonlijk. Zij was 
vijftien jaar ouder dan ik en had al twee kinderen. 
Zij en haar man hadden in het verzet gezeten en vlak 

vóór de bevrijding was haar man in een concentratie 
kamp omgekomen. Haar kinderen Hans en Pax waren 
fantastische kinderen. Miep en ik vonden elkaar met-
een in het werk en in het leven. We hadden veel steun 
aan elkaar. Zij was de liefde van mijn leven.’

Kunt u iets vertellen over uw manier van werken?
‘Ik heb getekend, waaronder veel theatertekeningen, 
die naast de recensies van het betreffende stuk in de 
krant werden geplaatst. Ik heb hoofdzakelijk geschil-
derd in olieverf. Portretten, maar ook landschappen 
waarvoor ik naar buiten ging, ook dikwijls naar het 
buitenland. Miep en ik hebben veel gereisd. We gin-
gen altijd alleen op pad om te schilderen. Het meest 
zijn we in Frankrijk geweest, vooral naar de Provence. 
Maar ook in België, Italië, Joegoslavië en Israël von-
den we mooie plekken. We schilderden altijd buiten. 
Na zo n reis hadden we vaak 10 á 15 schilderijen. We 
waren afhankelijk van veel factoren. Het licht, de 
kleuren, het landschap alles moest meewerken. Het 
was een ideaal leven voor ons allebei. Miep en ik 
vulden elkaar in veel opzichten volledig aan . Helaas 
is zij 14 jaar geleden  overleden. Ik ben niet heel lang 
alleen geweest. Een paar maanden later ontmoette 
ik de schilderes Edith Claessen. Tussen ons is een 
zeer goede vriendschap ontstaan. Daarbij schilderen 
we veel samen en hebben we een goed oordeel over 
elkaars werk.’ 

U krijgt binnenkort de prijs  als erelid van  
Pulchri. Waarom krijgt u die prijs ? ‘Geen idee, 
maar ik ben al heel lang lid van Pulchri; al vanaf het 
moment dat ik naar Nederland kwam. Daarnaast heb 
ik veel tentoonstellingen in Pulchri georganiseerd en 
helpen organiseren. Ook assisteer ik weleens wanneer 
er ledententoonstellingen worden georganiseerd. Ik 
ben benieuwd!’

es

Een uurtje ondergedompeld 
worden in de muziek? Dat kan bij 
de zondagmiddagconcerten die 
Paulus van Kruijssen (rechts op de 
foto) en zijn partner Sakiko in hun 
huis aan de Riouwstraat organi-
seren. Paulus speelt viool in het 
muziekgezelschap Nebbiolo. 

Het Nebbiolo Ensemble, opgericht in 
2016, speelt het liefst in huiskamers 
of kleine zalen om dicht bij het pu-
bliek te kunnen blijven. De leden van 
de groep zijn Paulus van Kruijssen 
– viool, Margriet Tubbin – klarinet/
es-klarinet, Pietia van Proosdij – 
klarinet/basklarinet, Amber Hill – fagot en Erik Peeters – hoorn. Het voordeel van deze unieke 
combinatie is dat het zo mogelijk wordt om de mooiste (orkest) muziek op klein formaat uit 
te voeren. Als een soort mini-orkest kan het Nebbiolo Ensemble alle orkestkleuren behouden, 
ondanks het feit dat er slechts vijf musici zitten.

Het motief voor de huisconcerten
Het statige huis met kroonluchters, schilderijen en spiegels is een passende omgeving voor 
een kamermuziekrepertoire dat de groep uitvoert. Het motief om huisconcerten in de Archi-
pelbuurt te organiseren was in eerste instantie om de straat weer meer met klassieke muziek 
in aanraking te laten komen. Kleinschaligheid en intimiteit zijn belangrijk, zegt Paulus, dat 
past bij de sfeer in de buurt. De eerste bezoekers waren dan ook vooral buren en bekenden. 
De programmakeuze voor een uitvoering is willekeurig: de groep stelt het programma samen 
zoals het toevallig uitkomt. Tschaikovski, Korsakov, Mahler, Mozart, Debussy, elke componist 
kan aan bod komen en Paulus kan er zijn creativiteit kwijt. Hij neemt, als enige strijker in een 
blazersensemble, de vrijheid om zelf binnen de bestaande muziek arrangementen te maken 
die goed bij zijn instrument passen. Sakiko verbindt de verschillende onderdelen die gespeeld 
worden met een korte uitleg over de betreffende muziek. Zij geeft toelichting op Nebbiolo, de 
naam van een wijndruif uit Italië. Het ensemble heeft niets met de wijn te maken maar 'Neb-
biolo'  klinkt mooi en brengt een sfeer van kwaliteit met zich mee.

Wanneer is er concert?
De concerten vinden één keer per zes à acht weken plaats. Paulus maakt er  geen reclame voor. 
Het publiek heeft zich via mond-tot-mondreclame uitgebreid tot een vrij vaste groep liefheb-
bers maar er is zeker plaats voor nieuwe belangstellenden die een muzikale zondagmiddag, 
weg van alle drukte, kunnen waarderen. Er is plaats voor ongeveer dertig mensen. Een bijdrage 
naar eigen inzicht wordt op prijs gesteld.  

Wil je uitgenodigd worden voor de huisconcerten? Stuur een mail aan: paulusvk@ziggo.nl
lvl

Er zit muziek in de wijk
advertentie

KUNSTENAARS 
IN DE BUURT

Willy Rieser

Deze kleurrijke levenskunstenaar, die 
zijn jeugd heeft doorgebracht in Zwit-
serland, woont al 60 jaar in de Balistraat. 
Hij kwam in 1947 op uitnodiging van een 
vriendin naar Nederland. Aanvankelijk 
om het land van Van Gogh beter te leren 
kennen, maar toen hij eenmaal hier was 
raakte hij op slag verliefd op Nederland  
en niet veel later op Miep de Leeuwe,  
die hij ontmoette op de kunstacademie. 
Willy is nooit meer vertrokken.

Willy Rieser

‘ Ik had mijn 
vriend toen  
al voorspeld:  
‘met die  
vrouw ga  
ik trouwen’’

www.pulchri.nl/kunstenaars/willy-rieser
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De “Internationale Zone” van Den Haag ligt 
grofweg tussen de Landscheidingsweg en de Sportlaan 
en tussen het Statenkwartier en Archipel & Willems-
park. Als Internationale Stad van Vrede en Recht hecht 
Den Haag zeer aan het aantrekkelijk maken van dit 
gebied dat van groot belang is voor de werkgelegen-
heid en investeringen. Hoe aantrekkelijker het gebied 
hoe meer kans om nieuwe internationale instellingen, 
zoals de Europese Handelsrechtbank, naar Den Haag 
te lokken. Ook wordt uitbreiding aantrekkelijker 
voor bestaande instellingen als Europol, het navo 
Communicatiecentrum (ncia) en het National Cyber 
Security Centrum. De gemeente ontwikkelde daarom 
in de afgelopen periode een nieuwe Gebiedsvisie In-
ternationale Zone met daarin allerlei plannen voor het 
verbeteren van het woon-, werk- en leefklimaat. 

Openbaar-vervoerknooppunt
De Internationale Zone kent een aantal deelgebieden: 
het World Forum gebied, het Vredespaleis en omge-
ving, de “Internationale Boulevard” (Raamweg) en 
het Internationaal Strafhof. Het World Forum gebied 
vormt de kern van de Internationale Zone. Een van 
de voorstellen is dan ook om daarheen een lightrail 
tracé te realiseren in het verlengde van de Koningin-
negracht. Gekoppeld hieraan wordt gedacht aan een 
openbaar-vervoerknooppunt bij het Hubertusvia-
duct. Ook wordt ingezet op het clusteren van open-
baar bestuur organisaties en ambassades met een 

hoog veiligheidsniveau rond Plein 1813. Om ruimte 
te creëren voor internationale organisaties moeten 
er verder nieuwe kantoren en woningen komen. In 
onze wijk vindt daartoe een verkenning plaats van de 
locaties hoofdbureau van politie en de nibc Bank aan 
het Carnegieplein. 

De Gebiedsvisie besteedt verder veel aandacht aan 
duurzaamheid en groen. Voor bestaande woning-
bouw wordt toegewerkt naar energielabel B en voor 
bestaande kantoren in ieder geval naar label C. Alle 
nieuwbouw wordt klimaatneutraal. Grote daken in 
het gebied zullen benut worden voor zonne-energie. 
Zo mogelijk wordt gebruik gemaakt van geothermie. 
Ook komen er veel nieuwe fiets- en voetpaden om 
de vele aantrekkelijke parken nog beter bereikbaar 
te maken. De Gebiedsvisie besteedt ook aandacht 
aan voorzieningen als ontmoetingsplaatsen, horeca, 
cultuur, opleidingen en beveiliging. Te veel om op te 
noemen. 

Voor wie meer wil weten: 
https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/ 
Overige%20bestuurlijke%20stukken/507614

De Gebiedsvisie wordt naar verwachting deze zomer 
besproken in de Gemeenteraad. 

Wouter Buwalda  Bestuur Bewonersorganisatie A&W

Twee leden van het Groene Buurt initiatief in onze wijk kunnen via een 
eerste keukentafelgesprek samen met u nagaan waar in uw huis de grootste 
winst valt te behalen bij het verduurzamen van uw huis en hoe dat te realise-
ren. Zij hebben zojuist de cursus Energiecoach van HOOM afgerond. 

Michiel Ottolander, een van de twee coaches: “Wij hebben geen kant en 
klare oplossingen en offertes, maar we bieden u een deskundig klankbord en 
kunnen u onpartijdig de weg wijzen in het woud van adviseurs, subsidies en 
aanbieders”. Hoog scoren bijvoorbeeld de isolatie van het dak en de vloer, het 
vervangen van enkel glas en zonnepanelen. Maar wat als je een dak hebt dat 
niet geschikt is voor panelen? Hier in onze wijk heb je meestal antieke huizen. 
Dan is er geen standaardoplossing. Waar begin je dan? Of u denkt: moet ik 
niet wachten tot de gemeente een plan heeft voor onze buurt?

Marga Zuurbier “Voor ik in mijn huis aan de slag kon, moest ik aardig wat 
uitzoekwerk doen. Die ervaring en de kennis van de opleiding van HOOM wil 
ik graag delen met anderen in onze wijk.” HOOM is een landelijke coöperatie 
die lokale (wijk)initiatieven als De Groene Buurt A&W begeleidt bij energie-
besparing voor bewoners. HOOM zorgt voor kennisdeling, het beschikbaar 
stellen van expertise, het ontwikkelen van slimme tools en praktijkgerichte 
ondersteuning.

Heeft u belangstelling voor een (gratis) coachgesprek?  
Laat het weten en stuur ons een email en wij zullen contact met u opnemen. 
Michiel:  energiecoach.michiel@archipelwillemspark.nl  
Marga:  energiecoachmarga@archipelwillemspark.nl 

Marga Zuurbier & Michiel Ottolander

De Ver Huëllweg bestaat uit twee delen: het stuk 
dat vanaf de Alletta Jacobsweg langs tennispark Thor/
De Bataaf tot aan de Teldersweg loopt (Ver Huëllweg 
Zuid) en het stuk aan de andere kant van de Telders-
weg dat langs het Ver Huëll gedenkmonument loopt 
tot aan de Haringkade (Ver Huëllweg Noord). Over de 
aanpak van dit project is de Gemeente in overleg met 
omwonenden. De Gemeente, daarin gesteund door 
bewoners, wil beide delen stevig vergroenen.

Zuid
Op de Ver Huëllweg Zuid wordt nu intensief gepar-
keerd. Door hondenuitlaters, door bezoekers van De 
Bataaf en Madurodam, en door kantoormensen. De 
weg wordt ook als sluiproute gebruikt. Het voorne-
men is om dit deel van de weg voor autoverkeer – met 
uitzondering van bestemmingsverkeer voor tennis-
park en plantsoenendienst – af te sluiten. Dan moet 
er voor parkeerders, vooral voor bezoekers van het 
tennispark, een oplossing gevonden worden. Mo-
gelijk kan dat in de Madurodam-garage en daarover 
vindt overleg plaats. De tennisclub is in elk geval 
positief over een dergelijke aanpak. Dit deel van de 

Ver Huëllweg blijft dan daarna in een smalle versie, 
beschikbaar voor fietsers en voetgangers, met veel 
ruimte voor extra groen.

Noord
De Ver Huëllweg Noord is vooralsnog een ander 
verhaal omdat die route in de huidige situatie mede 
gebruikt wordt als ontsluitingsweg van de aangren-
zende wijken Duttendel en van Stolkpark. Ook op dit 
deel van de weg wordt veel geparkeerd, vooral door 
wandelaars en vissers. De voorkeur hier is om het 
parkeren af te schaffen, het gebruik door auto’s wel 
mogelijk te houden, maar de weg te versmallen en er 
een fietsvriendelijke 30 km zone van te maken. Later 
kan ook dit deel autovrij worden maar dat hangt dan 
samen met de verkeersafwikkeling in heel Duttendel/
van Stolkpark.

Al met al kan het project Ver Huëllweg bijdragen 
aan verfraaiing en verstilling van de Scheveningse 
Bosjes. Dat past ook bij het plan van de Gemeente om 
de Bosjes onderdeel te laten zijn van Nationaal Park 
Hollandse Duinen.

ah

kan me niet herinneren wie dat tegen me  
zei, maar het was in de Brasserie. Onzin?  

Of toch niet helemaal? Het zette me in ieder geval  
aan het denken.

Door toeval kwam ik in onze buurt terecht. Ik kende 
Den Haag nauwelijks. Het kantoor waar ik ging 
werken, zat in de Javastraat. Logisch dat je dan in 
de buurt wilde wonen. Dat werd de Timorstraat. 
Java en Timor liggen hier dichter bij mekaar dan in 
mijn geboorteland. Het uitzicht van mijn kamer op 
het Joodse kerkhof was prachtig. Vooral op zomer-
namiddagen met deze wildernis in laag licht. Of bij 
dreigend onweer.
Een nieuwe stad moet je behoedzaam verkennen. 
Telkens breid je je actieradius uit. Van café naar café, 
met af en toe een restaurant.

Café van Bram
Waar nu de Tapperij is in de Atjehstraat, was het café 
van Bram. De zaak was klein. Bram woonde in de 
“Heerenkamer”.  
’s Avonds werd je niet voor 11 uur verwacht. Kwam 
je eerder, dan werd je weggekeken. Er was een vaste 
klantenkring. Maar je burgerde snel in. Was iemand 
na zijn bezoek niet meer in staat om op eigen kracht 

zijn huis te bereiken, dan werd hij door de anderen 
gebracht. Daar werd niet verder over gepraat.

Ik kreeg er een tip. In de Mallemolen was een huisje te 
koop voor 3500 gulden. De huizenprijzen gingen toen 
nog in duizenden en honderdjes. Men vond het wat 
prijzig. Ik vroeg de naam van de eigenaar, belde hem 
en deed een bod. Hij reageerde zuinig. Nee, voor zo 
weinig hield hij het pand liever zelf.
Langzamerhand werden de Archipel en Den Haag 
me een beetje vertrouwd. In het Benoordenhout had 
ik niet veel te zoeken. Toch verhuisde een kennis van 
het Willemspark daarheen. Als reden gaf ze, na lang 
aandringen, dat ze dat meer op stand vond.

Het Lange Voorhout was mijn volgende werkplek; 
lang niet slecht. Op de Derde Dinsdag mocht je in de 
tijd van de baas naar de optocht kijken. Daar deed ik 
niet aan mee. Ik had als soldaat eens gedwongen aan 
deze show mee moeten doen. Geen lolletje. Menig 
grenadier ging er plat, bevangen door de hitte.
We hielden kantoor in een uitgewoond pand. Van 
Arbo had niemand nog gehoord. De achtertuin was 
er voor de krielkippen van onze bode. De verwarming 
werkte slecht. Toch waren we tevreden. Bij langer 
aanhoudende kou hielden we pauzes in de Posthoorn.

Het Benoordenhout
Op een dag werd het gerucht dat al rondzong beves-
tigd. Het kantoor zou verhuizen naar het Benoorden-
hout. Benauwdenhout, zeiden we. Ons enthousiasme 
was niet groot. Totdat we het pand es gingen bekij-
ken. Het was een duffe buurt, dat wel. Er waren geen 
cafés. Maar het gebouw was ruim.
We richtten in ons pand een comfortabele bar in. De 
leiding ging daarmee accoord. Zo werd ons werk daar 
toch dragelijk. Het werd zelfs zo gezellig, dat collega’s 
na het werk grote moeite hadden om naar huis te 
gaan. Maar de portiers waren onverbiddelijk: om acht 
uur er uit!

Wij zijn er weer vertrokken. Daarmee verdween de 
enige bar in deze buurt, al was het een clandestiene. 
De koffiebar van Mijnheer Ceretti bleef de plek waar 
je bij je espresso een als glaasje water vermomde 
grappa kon scoren.

Beide buurten, Benoordenhout en Archipel veran-
deren. Dat de Archipel aan het verbenoordenhouten 
is lijkt me overdreven. Ik heb er tot nu toe niets van 
gemerkt. Misschien groeien ze naar mekaar toe.

Maar de Archipel heeft meer poëzie. 
jw

Geachte mevrouw Parbhudayal,

De sluiting van het Bronovo ziekenhuis is voorname-
lijk een private aangelegenheid waar derden beperkte 
zeggenschap over hebben. Dat neemt niet weg dat 
deze sluiting de bewoners van de omliggende wijken 
grote zorgen baart. Daarbij gaat het niet alleen om 
het verminderen van de toegankelijkheid van de zorg. 
Ook gaat het om het verminderen van de zorg in wij-
ken die in toenemende mate te kampen hebben met 
vergrijzing. Ook gaat het om wijken die te kampen 
hebben met grote aantallen expats. Bij dit laatste 
wijzen wij op de plannen voor een nieuwe gebiedsvi-
sie lnternationale Zone. Doel hierbij is het versterken 
van de aantrekkelijkheid van het gebied voor inter-
nationale organisaties en expats. Die aantrekkelijk-
heid verslechtert zienderogen met de voorgenomen 
sluiting van het Bronovo.

Verantwoordelijkheid voor zorg en gezondheid
De private aard van de sluiting van het Bronovo laat 
onverlet de verantwoordelijkheid die de gemeente 
heeft voor zorg en volksgezondheid en de uitgespro-
ken internatíonale ambitie. Wij dringen er dan ook 
bij u op aan om te zorgen voor maximalisatíe van de 
resterende zorg op de locatie Bronovo. Vooral vragen 
wij u om:
•  Handhaving van de Huisartsenpost (HAP). Wij 

vinden het onacceptabel dat ook de hap verdwijnt 
uit het Benoordenhout en geen passend alterna-
tief wordt geboden. De huisartsenpraktijk in het 
gezondheídscentrum Hubertusduín bij Bronovo 
laat overigens weten geen patiënten meer te kunnen 
aannemen.

•  Maximalisatie van het aantal poli. Veel van de 
omliggende wijken hebben te kampen met een 
vergrijzende populatie, die het vervoer naar An-
thoniushove als problematisch ervaren. ln dat licht 
dringen wij er op aan om zo veel mogelijk planbare 
zorg te handhaven op de locatie Bronovo {vgl. ver-
sterkt gezondheidscentrum Wassenaar).

•  Handhaving van een 24-uurs apotheek. Een 24-
uurs apotheek heeft, vooral bij spoedgevallen, een 
veel grotere toegankelijkheid, herkenbaarheid en 
gebruiksvriendelijkheid dan bij toerbeurt opere-
rende (nacht)apotheken.

Deze standpunten kwamen ook aan de orde in de 
door het Bronovo georganiseerde díaloogtafels en 
buurtbijeenkomsten. Toen was er vaak sprake van 
onduidelijkheid over rollen en taken en werd er veel 
naar elkaar gewezen. Wij doen daarom een klemmend 
beroep op u als wethouder om de hiervoor gevraagde 
maximalisatie van de zorg te realiseren. Doet u het 
niet voor de bewoners, dan tenminste voor de inter-
nationale ambitie en het succes van Den Haag {mede 
in het licht van een eventuele Brexit). Er zijn waarbij 
de plussen en de minnen van gewenste (uitwijk) ste-
den en |anden worden genoteerd en de internationale 
organisaties met gezinnen nemen, zonder ingrijpen, 
helaas toe.

Bereid nader toe te lichten.

Mr. R. van Moorsel 
voorzitter Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark
Mr. C. Pennington de Jongh 
voorzitter Wijkvereniging Benoordenhout

Internationale Zone

 
Klaar voor ondersteuning  
van wijkbewoners

Vergroening Ver Huëllweg

‘De Archipel is zich snel aan het verbenoordenhouten’
Ik

‘Het werd  
zelfs zo  

gezellig,  
dat collega’s  
na het werk  
grote moeite 
hadden om 
naar huis  
te gaan’

In de vorige wijkkrant is over de stand van de plannen voor de Scheveningse Bosjes  
geschreven. Een van de konkrete projecten die in de maak zijn betreft de Ver Huëllweg  
(uit te spreken mét de puntjes; Ver Huëll was letterkundige én initiatiefnemer van de Bosjes). 

Wilt u uw huis verduurzamen, het comfort in uw huis 
vergroten, een lagere energierekening, minder afhankelijk 
worden van het aardgas, uw CO2 voetafdruk verminderen  
of dichter naar nul op de energiemeter? 

Meer informatie over HOOM  www.hoom.nl/hoom-den-haag

Groene Buurt
Netwerk voor inspiratie  
& duurzaamheid

Afschrift brief n.a.v. sluiting Bronovo aan Gemeente Den Haag 
t.a.v. de wethouder Zorg, Jeugd en Volksgezondheid Mw. K. Parbhudayal

In de Archipel&Willemspark is ruim 40 procent van de bewoners niet-
Nederlander of van niet-Nederlandse afkomst. In onze wijkkrant zullen 
we steeds een van hen kort laten vertellen hoe ze onze wijk beleven.
Wie graag aan deze serie mee wil doen kan  zich  
aanmelden bij elseponsen@gmail.com

Buitenlandse  
buurtgenoten

Maggie Storm, geboren en getogen op een boerderij vlak-
bij de Kalahari-woestijn in Zuid-Afrika. Maggie is in 1977 met haar toenmalige 
man naar Den Haag gekomen en woont sinds 20 jaar aan de Burgemeester 
Patijnlaan. Voor haar pensionering was ze “early intervention” logopediste, 
vooral voor mensen met een beperking. Nu geeft ze als vrijwilligster trainin-
gen op dat gebied in de Oekraine, Albanie en Egypte.

Hoe ervaar je het leven in deze wijk? “Het is een prachtige en leuke wijk, al 
heb ik er buiten mijn buren en mijn leesclub niet eens zo heel veel contacten. 
Er zijn relatief veel expats met hoge functies, die kort blijven en niet erg actief 
in de buurt worden. Ik ben zelf inmiddels Nederlandse met een Zuid-Afrikaans  
hart”. 

Wat zijn je favoriete plekken? “Het Vlaamsch Broodhuis voor goed brood 
en lekkere koffie. Verder Limoncello, de Kruidentuin en Matla die Zuidafri-
kaanse boerenworst verkoopt. Ik kom vaak bij de Printerette in de Frede-
rikstraat. En ik ga langs bij de “fairs” in de Engelse kerk aan de Ary van der 
Spuyweg en kijk met mijn kleinkinderen bij de Manege aan de Riouwstraat”. 

Wat kan er verbeterd worden aan de buurt? “Het zou mooi zijn als er wat 
meer saamhorigheid ontstaat. Misschien kunnen expats in samenwerking 
met winkeliers een keer een evenement organiseren waar gerechten uit al-
lerlei landen worden geproefd. Nog een wens : vroeger was er een intensief 
gebruikt voetbalveldje naast het politiebureau. Het zou leuk voor de buurt 
zijn als dat terugkomt wanneer het politiebureau weggaat. Tenslotte : ik vind 
het mooi als er op feestdagen gevlagd wordt en wat mij betreft kunnen er nog 
heel wat vlaggen bij”.

ah

Op 20 maart jl. overleed onze  
wijkgenoot Peter van der Linden,  
gerenommeerd acteur, verhalenver-
teller, regisseur en toneelschrijver. 

Van der Linden speelde bij onder meer de Nederlandse Comedie en Toneel-
groep Theater en was mede-oprichter, inspirator en centraal acteur van 
Toneelgroep De Appel. Hij ontving grote toneelprijzen, waaronder in 1968 
de Arlecchino en in 1976 de Louis d’Or. Later richtte hij in zijn huis aan de 
Riouwstraat Theatertje Thuis op, waar hij nog lange tijd met verhalen publiek 
aan zich bond.

Zijn markante voorkomen, zijn karakteristieke stem en zijn meeslepende 
vertolkingen maakten dat je altijd van begin tot eind aan zijn lippen hing. Dat 
is maar heel weinig acteurs en vertellers gegeven.

Van der Linden volgde aanvankelijk een oplei-
ding aan de tekenacademie en de landbouw-
school, en werkte enige tijd als boerenknecht. 
Via zijn vader, die acteur en regisseur was, werd 
hij figurant bij het toenmalige Residentie Toon-
eel en maakte in 1948 zijn professionele debuut. 
Een geluk voor ons dat hij die stap nam.

Hopelijk blijft het Theatertje Thuis bord nog lang 
aan de gevel hangen, als permanente herinne-
ring aan een zeer bijzonder artiest. 

ah

in memoriam

Peter van  
der Linden
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telefoon 06 37 27 57 77
www.susannesluytermanvanloo.nl

usanne Sluyterman van Loo
                          Uitvaartbegeleiding

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

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

voor kenners van smaak!

AANKOOP  |  VERKOOP  |  AANHUUR  |  VERHUUR  |  BEHEER  |  TAXATIES  |               D

  070 350 70 50      info@estata.nl

Met onze persoonlijke aandacht, 
ons unieke netwerk en brede 
aanbod zorgen wij ervoor dat jij 
krijgt waar je echt blij van wordt!
www.estata.nl

Een thuis
vind je samen
met Estata.

Margot Koesen
NVM register
makelaar taxateur

Marceline Strumphler
NVM register
makelaar taxateur

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

Evita abonnement
afsluiten? 
Laat ons u informeren!

Ook voor de 
dagbesteding bent u 
van harte welkom 
in Evita Lokaal

t 070-3141600
info@evitazorg.nl
www.evitazorg.nl

In het kader van het besluit om het doorgaand 
verkeer door (belangrijke straten van) Centrum 
Noord terug te dringen, heeft een anoniem kente-
kenonderzoek plaatsgevonden.  
Daaruit blijkt dat niet alleen de Javastraat en de Laan 
Copes van Cattenburgh/Burg. Patijnlaan ca. 40–50 
procent doorgaand verkeer te verwerken krijgen, 
maar dat ook de Elandstraat en de Laan van Meerder-
voort (deel Centrum Noord) te maken hebben met 
ongeveer dezelfde percentages. Doorgaand verkeer is 
verkeer dat geen herkomst of geen bestemming heeft 
in het gebied Centrum Noord. Nu het onderzoek 
ook onomstotelijk duidelijk heeft gemaakt waar het 
doorgaand verkeer vandaan komt en waar het naar 
toe gaat, kunnen scenario’s worden onderzocht om 
tot een eerlijker verdeling van het verkeer te komen. 

Twee separate werkgroepen
Over die scenario’s buigen zich twee separate werkgroe-
pen en een klankbordgroep uit de betrokken wijken in 
Centrum Noord (waarin Tim Dike voor de Archipel in 
één van die werkgroepen deelneemt en Ad Reijngoud 
voor het Willemspark), waarna een voorkeurs-scena-
rio uiteindelijk aan de gemeenteraad ter vaststelling 
wordt aangeboden. Naar het zich laat aanzien zal dat 
scenario gaan bestaan uit een aantal verschillende 
maatregelen. Via de volgende link is een presentatie  
te benaderen waarin de (niet te gedetailleerde)  
uitkomsten van het onderzoek zijn weergegeven
http://www.archipelwillemspark.nl/wordpress/wp-
content/uploads/images/Presentatie%20Kenteken
onderzoek%20Centrum%20Noord%20v1.5.pdf .  
Hieronder ziet u alvast de schematische weergave van 
het doorgaande verkeer van oost naar west. 

Bij het komende wijkberaad (18 juni om 20.00 uur) 
zullen de uitkomsten van het kentekenonderzoek, 
dus niet alleen bovenstaande presentatie maar ook de 
inhoudelijke rapportage, worden gepresenteerd. Deze 
presentatie zal worden verzorgd door het onderzoeks-
bureau ARS Traffic & Transport Technology.

Robert van Moorsel 
lid klankbordgroep Centrum Noord en voorzitter A&W

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!

Waarom de naam Limoncello?  
“Omdat het een mooie naam is, en een lekker, fris Italiaans drankje”, zegt 
Rosa.“Het is niet persé Colombiaans eten dat ik serveer. Ik maak pasta’s, 
salades, quiches, gerechten met quinoa of linzen. Het allerbelangrijkste is dat 
het gezond en super vers is. Iedere dag maak ik alles zelf klaar, er is geen vaste 
menukaart.” Het is een één-vrouws-zaak, merendeels een ‘lunchroom’, maar je 
kunt er van dinsdag tot en met zaterdag meestal vanaf kwart over acht terecht. 
Rosa doet alles zelf: de inkoop, het koken, de administratie, de schoonmaak. 
“Maar er zijn trouwe klanten die me wel helpen. De helft van de klandizie is 
buitenlander, de helft is Nederlander. Er komen veel buurtgenoten, maar ook 
mensen van veel verder weg, die iedere keer als ze in Den Haag zijn langs ko-
men. In principe sluit ik om 4 uur, maar als het gezellig is blijf ik langer open 
en met een beetje lekkere salsamuziek wordt er dan regelmatig gedanst”.

Een fijne plek
Rosa heeft in de wijk gewoond en vindt het een fijne plek om een zaak te heb-
ben. “Archipel–Willemspark is een dorp, de Bankastraat is gelukkig niet té 
commercieel, de meeste mensen zijn erg aardig, ze kennen en helpen elkaar”.  
Wat haar stoort is dat er vaak gevaarlijk hard door de Bankastraat wordt 
gereden en dat er ‘wild’ wordt geparkeerd. En ze zou het fijn vinden als er een 
winkeliersvereniging komt. Niet alleen om de band tussen de winkeliers te 
verstevigen, maar ook om af en toe leuke evenementen in en voor de buurt te 
organiseren. “In Colombia is dat heel gebruikelijk”, sluit Rosa af.

ah

Wijnen- en Delicatessenwinkel Gransjean in 
de Bankastraat heeft onlangs de tweede prijs 
gewonnen in de jaarlijkse nationale competitie 
voor foodspeciaal-zaken. De zilveren podiumplek 
betreft de categorie Beste Foodspecialisten Wijn. 

In de halve finale moest Gransjean het opnemen 
tegen 20 andere winkels uit het hele land. De selectie 
is streng. Pas na certificering door een controleur van 
de Stichting Foodspecialiteiten kan worden deelge-
nomen en dan wordt door een jury gekeken naar uit-
muntendheid op het gebied van vakkennis, kwaliteit 
en bedrijfsvoering. Een prachtig resultaat waar niet 
alleen eigenaar Jochem van der Loos en zijn medewer-
kers, maar ook de buurtbewoners trots op zijn.

ah

Op 1 juni sloot Eijgendaal’s Kantoorvakhandel, een van de 
oudste winkels in het Archipel&Willemspark deel van de 
Javastraat, helaas voorgoed zijn deuren.  

“Mijn man is met pensioen gegaan”, vertelt mede-eigenaresse  
Bianca Varossieau, “en ook voor mij is het na 36 jaar mooi 
geweest”. De oorspronkelijke winkel van de familie Eijgendaal 
startte in 1932 elders in de stad en verhuisde in november 1945 
naar de Javastraat. 

In de voorafgaande oorlogsjaren hadden de Duitsers het pand 
gevorderd en er een café in gevestigd. De vader van Bianca nam 
het bedrijf begin jaren zeventig van Eijgendaal over. In de jaren 
na de oorlog bevond zich achterin de winkel een leeszaaltje, waar 
klanten boeken konden “huren” en lezen. En er was natuurlijk een 
pennenhoekje waar vulpennen werden uitgeprobeerd.

“De markt voor fysieke winkels in kantoorartikelen is de laatste 
jaren moeilijker geworden”, vertelt Bianca, “mensen bestellen 
steeds meer online en gebruiken steeds minder pen en papier.  
Gelukkig hadden wij veel vaste, trouwe klanten waaronder am-
bassades en kantoren, maar ook veel particulieren in de buurt. 
Online blijft Eijgendaal overigens bestaan”. 

De winkel zal gemist worden. Het is een buurtinstituut geworden.

ah

Limoncello
Prijs voor Gransjean

Kantoorvakhandel  
Eijgendaal sluit de deuren
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Kentekenonderzoek  
Centrum Noord 

Colombiaanse is ze, Rosa Useche, eigenares en uitbaatster van het kleine, sympathieke Limoncello  
aan het brede deel van de Bankastraat. Van huis uit fotografe kwam ze in 1989, door de liefde gedreven, 
naar Nederland, waar ze eerst in de fotografie-sector werkte alvorens naar de horeca over te stappen. 
Sinds 14 jaar runt Rosa Limoncello, op de plek waar voordien patatzaak Onderwater zat. 

Rosa Useche 
‘ Iedere dag 
maak ik 
alles zelf 
klaar, er is 
geen vaste 
menukaart’

www.eijgendaals.nl

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

Hier had uw advertentie
kunnen staan

Adverteren?
secretariaat@ 

archipelwillemspark.nl



Bezoekgroep de St. Jacobsstaf
In de Archipel&Willemspark is de bezoekgroep van de St. Jacobuskerk 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 tel. 324 41 18. Iedereen 
kan een beroep op ons doen. 

Uitstapjes voor ouderen met de St. Jacobsstaf

woensdag 26 juni  Boottocht door het Groene Hart  
We varen o.a. door de dorpjes Oud Ade en Rijpwetering. Dit is een dagtocht. 
Vertrek 10.30 uur vanaf het Schakelpunt. Tegen 16.00 uur weer terug in Den 
Haag. Rolstoel toegankelijk. Dit is een prachtige tocht. Kosten boot €25 voor 
eigen rekening (zo mogelijk). Iedereen welkom.

dinsdag 23 juli  Middaguitstapje naar Katwijk aan Zee 
Vertrek om 13.30 uur vanaf het Schakelpunt. Geen kosten aan verbonden.

woensdag 15 augustus  High Tea in de tuin van de pastorie  
Na de H. Mis van 13.45 uur, ter ere van dit Mariafeest. Iedereen welkom. 
Er zijn geen kosten aan verbonden.

Alle ouderen kunnen aan deze uitstapjes meedoen. Voor informatie en  
opgave: Lore Olgers tel. 324 41 18. U kunt zo nodig thuis worden opgehaald.

Bedevaart City-Brielle-City 2019
Zaterdag 6 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. Kosten voor de bus € 25; meedoen 
aan de fietstocht is gratis. Vertrek fietstocht: 18.45 uur (per fiets) en per bus:  
tijdstip van vertrek nog niet bekend. Voor informatie Lore Olgers tel. 324 41 18.
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Vanaf 1665 was er een directe verbinding tussen 
de oude binnenstad van Den Haag en Scheveningen. 
De Scheveningseweg is bijzonder omdat deze ouder 
is dan de planmatig aangelegde Kurfürstendamm en 
de Champs-Élysées! Stedenbouwkundig was die zijn 
tijd ver vooruit. Bij de Ary van der Spuyweg staat een 
borstbeeld van Huygens, die ook een gedicht ‘Zee-
straet’ aan de weg wijdde. Vanaf zijn sokkel kijkt hij 
nog steeds toe.

Plannen voor de Scheveningse bosjes en de vernieu-
wing van de Scheveningseweg met de ernaast gelegen 
trambaan in het groen, brachten de gemoederen nog 
onlangs in beweging. De ingrijpende vernieuwing 
waarbij veel bomen zijn gerooid en nieuwe bomen 
zijn geplant zorgde voor een lange afsluiting, tot  
11 februari van dit jaar. 

Stuifzand
De moeilijke begaanbaarheid van de route tussen 
de Haagse binnenstad en Scheveningen was in de 
tijd van Huygens een reden voor het maken van dit 
baanbrekend ontwerp. Het Schevenings museum 
wijdde een paar jaar geleden een tentoonstelling aan 
dit onderwerp.

Vissersvrouwen zeulden voor de aanleg van deze 
verbinding hun vis moeizaam over de stuifduinen 
op weg naar de Haagse markt. Bij de opening van de 
tolweg naar Scheveningen lag er een rechte gepla-
veide weg. Deze was aan de zijkanten verhoogd om 
te verhinderen dat deze werd ondergestoven met 
duinzand. Struiken met stekels moesten verhinderen 

Het afgelopen jaar hebben mensen in de wijk veel  
met elkaar ondernomen. Leuk om daar iets over te 
horen van elkaar tijdens de maaltijd. En ook leuk om 
met elkaar weer nieuwe ideeën op te doen en plan-
nen te maken.  Een cateraar gaat een buffet voor ons 
verzorgen met een diversiteit aan warme en koude 
gerechten. Kosten: voor het eten vragen we een vrij-
willige bijdrage, drankjes zijn € 1,–.

We beginnen het gezamenlijk gesprek om 17.15 uur  
en gaan om 18.00 uur aan tafel.

Iedereen is welkom! 
Aanmelden is wel noodzakelijk, omdat het aantal 
plaatsen beperkt is.  U kunt zich aanmelden door een 
mail aan annewibaut@gmail.com te sturen of naar 
haar te bellen op 06 515 193 98.

Een echte acteur draagt verhalen op theatrale 
wijze aan u voor, laat u lachen, draait muziek, leert 
u schrijven en laat u genieten van een bijzondere 
literaire ervaring.

Ontdek uw eigen verborgen schatten: door ook samen 
verhalen te delen, leuke schrijfopdrachten te maken 
en zelf hilarische herinneringen te vertellen. Elke 
week is er een nieuw thema, waaronder Kinderjaren, 
Reizen en Uitgaan. Kom met vriend of vriendin! 
Samen is het misschien nog leuker en leer je elkaar 
nog beter kennen! Of kom alleen, dan leert u op deze 
leuke manier uw wijkgenoten kennen.

U krijgt als u deelneemt aan deze literaire creatieve 
activiteit, aangeboden door de Gemeente Den Haag, 
een prachtig doe-boek cadeau, waar u uw verborgen 
schatten in kwijt kunt. Dit boek wordt een prachtig 
persoonlijk document waar u zelf, maar ook met 
anderen, aan kunt werken. 

Verborgen Schatten vindt wekelijks op donderdag-
middag plaats van 13.30 uur tot 16.00 uur vanaf 
donderdag 13 juni. De eerste 2 keer zijn ter wederzijd-
se kennismaking en introductie. We hebben totaal  
6 bijeenkomsten tot de zomerstop, waarna we op  
19 september de draad weer oppakken. De activiteit  
is geheel kosteloos en zelfstandig te bezoeken. 

Dus meld u snel aan want vol=vol!   
U kunt zich aanmelden via Rijker Leven, bij  
Anne Wibaut: per mail naar annewibaut@gmail.com 
of bel naar 06 515 193 98.

Helpende handen ook welkom!
Voor dit project kan de organisatie ook nog helpende 
handen gebruiken. U geniet dan zelf van de literatuur 
en helpt uw wijkgenoten bij het werken aan het doe-
boek en het noteren van hun verhalen.  
Interesse? Dan kunt u contact opnemen met 
vrijwilligers@bedtimestories.nl of kom langs op
13 juni. Tot ziens in Het Schakelpunt!

dat struikrovers de reizigers zouden belagen. De weg 
was zo breed dat twee rijtuigen elkaar konden pas-
seren. In 1690 is de Joodse begraafplaats langs deze 
weg aangelegd.

Ontwikkeling van de badplaats Scheveningen
De Scheveningse weg droeg later in belangrijke mate 
bij aan de ontwikkeling van de badplaats Schevenin-
gen. Het zandstrand van onze kust was in trek en po-

pulair bij de badgasten. Veel andere landen in Europa 
moesten het doen met keien stranden. 

Huygenspoort en tolhuis
Het tolhuis met tolhek aan de stadskant vormde de 
entree van de Scheveningse weg. Vissersvrouwen op 
weg naar de Haagse vismarkt waren geen geen tol 
verschuldigd. Het 17- eeuwse tolhuis staat nog op de 
oorspronkelijke plaats. Het tolhek (de Huygenspoort) 
is na het  opheffen van de tolheffing in 1888 verplaatst 
naar de Scheveningse bosjes tegenover de Katholieke 
begraafplaats toen deze te smal werd voor het sterk 
toegenomen verkeer. Het tolhuis staat nog op zijn 
oorspronkelijke plaats.

Paardentram
In 1864 werd de eerste tramlijn met de paardentram in 
gebruik genomen. Deze liep langs de Scheveningse-
weg, op dezelfde plaats als de huidige tramlijn.  
 
Na de ingrijpende vernieuwing van de trambaan en 
het herplanten van vele bomen moet deze groene ver-
binding weer de tijd krijgen te herstellen als groene 
allee. Dit voorjaar zijn daarvan de eerste tekenen te 
zien door het uitlopen van de nieuw aangeplante 
bomen en kan de tram weer over deze groene strook 
haar weg volgen.

Bart Brouwer

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

Pastorie H. Jacobus de Meerdere  Willemstraat 60  |  2514 hn Den Haag 
Vicaris  |  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

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 paro-
chie. Elke zondag zijn er drie Eucharistievieringen om 09.00, 10.15 uur 
(Latijnse Hoogmis) en om 12.00 uur (gezinsviering). Voor overige vierin-
gen en activiteiten kunt u informatie vinden op www.rkdenhaag.nl

De Scheveningseweg is een belangrijk element in onze 
buurt. Het ontwerp (1653) van de 2.2 km lange kaarsrechte 
weg kwam tot stand op initiatief van Constantijn Huygens. 

Architectuur in de Archipel & Willemspark

Scheveningseweg &  
Constantijn Huygens

advertenties

Het Schakelpunt 
U bent van harte welkom!

We nodigen iedereen in de wijk uit voor een gezellige maaltijd, waarbij we het 
met elkaar hebben over een Rijker Leven. Dat kan over van alles gaan. Zoals men-
sen ontmoeten, op stap gaan, iets moois beleven, je kennis en ervaring inzetten. 

Ontdek samen de mooiste verhalen! Houdt u van lezen? Bent u dol op boeken, 
verhalen of gedichten? Wilt u samen op verhaal komen? Kom dan wekelijks  
naar ‘Verborgen Schatten’ in Het Schakelpunt!

SCHAKELPUNT
BURGERMEESTER 
PATIJNLAAN  
1900

‘ Bij opening van  
de tolweg naar 
Scheveningen  
lag er een rechte 
geplaveide weg’

Een Rijker Leven: Samen eten 

Verborgen Schatten!

woensdag 26 juni — 17.00 uur

introductie donderdag 13 & 20 juni — 13.30 uur

Meer informatie of een filmpje kijken?  
www.bedtimestories.nl

Bingo!! In verband met de vakantie is de eerstvolgende Bingo op woensdag  
28 augustus a.s. Hierna op woensdag 9 oktober en woensdag 20 november 2019. Burgemeester Kolfschotenweg 63   |   2585 DZ ’s-Gravenhage 

telefoon 070 346 95 02   www.vandeveldenotariaat.nl 

advertenties



12   archipel & willemspark  juni 2019

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   
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 toegangs-
kaarten van activiteiten bij onze infobalie terecht, 
dagelijks van 9.00 uur tot 13.00 uur.  

Beheer: mevrouw Randjeni Dubar
Assistent beheer: Demos Negassi

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

Ouderenconsulent  Matthias Wenzel,
spreekuur maandag tussen 11 – 12 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

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 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.

Yoga voor ouderen op de stoel
12.45 uur — op afspraak

Spreekuur  
Ouderenwerk Zebra

11.00 tot 12.00 uur   
— op afspraak 

Pannenkoeken lunch
12.00 tot 13.00 uur  Reserveren niet nodig

Tafeltennis 
13.30 tot 15.00 uur

dinsdag

Bewonersorganisatie  
Archipel&Willemspark

09.00 uur 
Trombosedienst +  
Bronovo prikpost

10.00 tot 11.00 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

Peuterbudo
10.00 uur   

informatie bij ’t Klokhuis
Indische Koempoelan
2e woensdag van de maand 

13.00 tot 16.00 uur   
Kaarten bij de administratie, €3,50

Oogvereniging
1e woensdag van de maand

13.00 tot 16.00 uur   
Aanmelden bij de zaal

Sodurado
16.15 uur  5–15 jaar

Alexander Techniek
— 0p afspraak

 
donderdag

Spreekuur computers
in de ochtend   

aanmelden bij kantoor
Alexander Techniek

— 0p afspraak
 

vrijdag

Bewonersorganisatie  
Archipel&Willemspark

09.00 uur 
Koersbal 50+ 

10.00 uur   
Aanmelden aan de zaal

Bibliotheek
op de 1e verdieping
12.30 tot 13.30 uur 

zaterdag

Sodurado
13.30 uur  5–10 jaar

zondag

Geünieerde Loge Theosofie
11.00 uur

Maar waar zou de wijkbus zijn zonder de vrijwilligers die al vele jaren en 
nog steeds met veel enthousiasme, hun steentje bijdragen? De dames van het 
Meldpunt die de reserveringen aannemen en de chauffeurs (en 2 chauffeuses!) 
die de bewoners naar het gewenste adres brengen, helpen met in- en uitstappen 
en ze daarna ook weer ophalen om naar huis te brengen. Het gaat te ver om 
alle vrijwilligers in het zonnetje te zetten, maar een aantal wil ik, gezien hun 
lange staat van dienst, toch graag even noemen.

Bij het Meldpunt: Liesbeth de Bles en Mathilde Witsen Elias (beiden al 30 jaar 
actief ), Elisabeth Konig (27 jaar) en Ineke Holtzer (10 jaar).
Bij de chauffeurs: Riky Krul (23 jaar) en Gerard van Santen (20 jaar).
En, niet te vergeten, onze voorzitter Hans van Gent die er al 18 jaar de scepter 
zwaait en eind juni  het stokje overdraagt.

We zullen dit heuglijke feit uiteraard vieren met de vrijwilligers en de abonnees. 

Josephine de Vijlder Secretaris Wijkbus Stap In

30 jaar
Wijkbus  
Stap In

Expositie t/m 14 juli

Gryts Lootsma
Er hangen 23 werken met als thema 
‘Waakse’, groei en ontwikkeling in  
haar Friese moedertaal.  
 
Etsen en kleurrijke schilderijen laten zien 
dat er overal groei mogelijk is. Gryts laat 
het belang zien van CO2-opvang voor onze 
longen en het nut van groen om hittestress 
in de stenige stad tegen te gaan. Als een 
soort ‘gebouwendokter’ ontwerpt ze 
vrolijke, groene oplossingen voor saaie pleinen, daken en gevels die daardoor 
fraaier worden, een gezonder leefklimaat bieden en aanleiding geven voor 
gesprekken over natuurbehoud en duurzaamheid.

Gryts schildert portretten in opdracht. Een Surinaamse in feestkledij, een 
zangeres uit Tenerife, twee Aziatische vrouwen en koning W.A. als bellenbla-
zend welpje, waarmee ze een prijs won in het Codamuseum in Apeldoorn. Bij 
de portretten gaat het om de vraag wat de invloed is van een attribuut, zoals 
een hoed, op de uitdrukking van de geportretteerden? Geeft het een gevoel 
van macht, bescherming, sociale cohesie of presentatie in een bepaalde rol?
Het Klokhuis is van maandag t/m donderdag open van 9 tot 16 uur en vrijdags 
van 9 tot 13 uur. 

‘Onze’ wijkbus bestaat 27 juni  
a.s, maar liefst dertig jaar!!  
De wijkbus verzorgt vervoer voor ouderen en mindervaliden 
in de wijken Archipel & Willemspark, Zeeheldenkwartier en 
een deel van Duinoord. Zo levert de wijkbus een bijdrage aan 
de zelfstandigheid van deze mensen, helpt sociale contacten 
te onderhouden en zorgt voor vervoer naar familie, clubs, 
dagopvang, maaltijdprojecten en een bezoek aan het zieken-
huis of de supermarkt.

www.wijkbusstapin.nl

www.grytslootsma.com     email: grytslootsma@xs4all.nl

Op 26 april j.l. vond weer de jaarlijkse ‘lintjesre-
gen’ plaats. De Koninklijke Onderscheidingen 
werden uitgereikt door burgemeester Paulien 
Krikke in theater Diligentia ‘Onze’ Mathilde 
Witsen Elias viel deze eer ook te beurt.

Zij is al bijna 30 jaar als vrijwilligster actief bij 
het telefonische meldpunt van Wijkbus Stap In 
en als gastvrouw in het Wijkcentrum ’t Klokhuis 
en de Duinzichtkerk. Voor deze activiteiten 
werd haar dan ook de welverdiende onderschei-
ding opgespeld. Zij is nu lid in de Orde van 
Oranje Nassau.

Lintje Wijkbusmedewerker 
Mathilde Witsen Elias

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

Computergebruikers
Spreekuur

Er is zoveel te doen in Wijkcentrum ’t Klok-
huis 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!

20 juli t/m
 11 augustus


